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PREFÁCIO 

ste livro é produto do esforço investigativo e teórico de mais de 
cem pesquisadores da área do Direito Internacional e Direito 
Humanitário, todos vinculados a diversas universidades brasileiras, 

Coordenado pela Professora Danielle Anonni, da Universidade Federal do 
Paraná-UFPR e financiado pelo Conselho Nacional da Pesquisa – CNPq. 

É um trabalho que enfrenta com seriedade o desafio de explicitar os 
obstáculos para o tratamento adequado a ser dispensado pelo Estado brasileiro 
a migrantes e refugiados, que tem o Brasil como destino. Nesse contexto, o 
Direito nacional e as políticas públicas são instrumentos que pretendem abarcar 
e atender demandas, individuais e coletivas, de contingentes humanos marcados 
pela dor da perda de sua vida na terra de origem, pelos traumas das travessias, 
e pelas incertezas da chegada. 

A pretensa estabilidade do Direito nacional é permanentemente abalada 
por essa pluralidade de conjunturas sociais e situações existenciais. Por isso, os 
primeiros escritos desta obra reconhecem a insuficiência desse direito e, 
recorrem aos Direitos Humanos para encontrar pontos de convergência que 
permitam responder, minimamente, a essas demandas. 

A chave utilizada pelos Direitos Humanos para dar tratamento igualitário 
a migrantes e refugiados pelo direito do Estado é a ideia ou princípio da 
dignidade da pessoa, que coloca nacionais e migrantes em um mesmo patamar 
de humanidade e os habilita para o gozo dos direitos. Esta formulação aberta e 
em permanente construção contém um paradoxo, pois para o direito tratar a 
todos igualmente afirma a vulnerabilidade que marca migrantes e refugiados, 
em terra estrangeira. 
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O reconhecimento da extrema vulnerabilidade de refugiados e migrantes 
orienta um segundo bloco de escritos do livro que vai tratar desse tema na 
perspectiva regional, em relação à integração local desses sujeitos pelo trabalho, 
enfocando as peculiaridades de cada indivíduo ou grupo, segundo sua origem e 
tratamento jurídico que lhes é determinado pelo Estado brasileiro, após sua 
chegada. 

A análise da integração à sociedade brasileira de migrantes e refugiados 
pela via do trabalho, revela não só o jogo de interesses econômicos predatórios 
nos quais ele são vítimas de desrespeito e exploração, inclusive da escravidão 
contemporânea, mas, também, a necessidade de não limitar essa integração ao 
aspecto econômico. 

Essas questões e preocupações norteiam um terceiro bloco de escritos 
da obra, e os autores e autoras passam a investigar se é possível estabelecer 
políticas públicas que promovam a inserção desses trabalhadores na sociedade, 
de modo a lhes assegurar o gozo de direitos econômicos, sociais, culturais e 
previdenciários. 

A análise até aqui realizada tem como foco principal o Direito do Estado 
nacional sua adequação e aplicabilidade aos migrantes e refugiados, mas por 
evidente esse Estado e esse direito são produzidos e operam na sociedade 
brasileira com uma história marcada pelo escravismo, pelo paternalismo 
autoritário, pelo racismo e pelo fechamento em relação aos países vizinhos. 

Esses elementos também potencializam a vulnerabilidade dos migrantes 
e refugiados em todos os aspectos da vida social. Por outro lado, há uma lenta 
e recente construção de organizações da sociedade civil que procuram atuar na 
questão migratória contemporânea, apesar das peculiaridades na sociedade 
brasileira. Um quarto bloco de escritos identifica essa frágil aproximação entre 
refugiados, agentes públicos e sociedade. 
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e recente construção de organizações da sociedade civil que procuram atuar na
questão migratória contemporânea, apesar das peculiaridades na sociedade
brasileira. Um quarto bloco de escritos identifica essa frágil aproximação entre
refugiados, agentes públicos e sociedade.

Pela natureza do objeto pesquisado e pela exigência de rigor científico, o 
debate teórico sobro o direito como elemento normativo que regula a vida 
social não poderia se limitar à análise das normas vigentes e respectivos sujeitos 
e fatos aos quais elas se destinam regular. É nessa exata medida que o livro 
contém um quinto bloco de escritos com os resultados de relatórios de 
pesquisa e de projetos de extensão, analisando a atuação concreta do sistema de 
justiça brasileiro, por meio de seus principais tribunais. 

Esta é, portanto, uma obra científica sensível que enfrenta temas de 
extrema importância e atualidade para a sociedade brasileira e seu futuro 
democrático, pois no tratamento dispensado por nós a migrantes e refugiados, 
também identificamos nossas carências e inconsistências da nossa democracia, 
até agora incapaz de superar as desigualdades materiais, de estabelecer espaços 
sociais de solidariedade e de apostar em um futuro comum. 

José Antônio Peres Gediel 
Prof. Titular de Direito Civil da UFP 
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Aos estudantes, das mais distintas áreas das ciências sociais, por sua 
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iniciativa privada, migrantes e refugiados. Muchas gracias! 
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amigos para toda a vida, pelo apoio e coragem de assumirem a responsabilidade
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Clínicas de Direitos Humanos, inclusão de disciplinas em cursos de graduação,
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APRESENTACÃO 

sta obra faz parte dos resultados finais de pesquisa oriundos do 
Projeto de Pesquisa intitulado “Direito Internacional dos 
Refugiados e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo 

Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à Justiça em caso de Violação”, 
financiado pelo CNPQ - MCTI, por meio do Edital CNPQ/Universal 14/2014, 
que foi aprovado, tendo início em novembro de 2014. Este projeto foi 
desenvolvido no âmbito dos trabalhos realizados pela Cátedra Sérgio Vieira de 
Mello do ACNUR/BRASIL – UFSC na gestão 2014-2018. 

Ao longo destes quase quatro anos, muito foi pesquisado, estudado, 
analisado, um projeto que envolveu pesquisadores de nível de graduação, 
especialização, mestrado e doutorado, bem como pesquisadores experientes do 
Brasil e do exterior, das mais distintas especialidades, entre juristas, sociólogos, 
economistas, cientistas políticos e bacharéis em relações internacionais.  

O Projeto foi pensado em 2014 num cenário pós a deflagração da crise 
humanitária internacional, tendo naquele momento afetado o Brasil em razão 
do conflito sírio e do acordo brasileiro em assentar os refugiados que 
desejassem viver no Brasil. Para o Brasil, o fato de novamente passar a receber 
dezenas de solicitações de refúgio de um ano a outro já parecia assustador, dado 
às circunstancias estruturais do CONARE e dos centros associados, bem como 
das parcerias da sociedade civil, tímidas para um país gigante, mas que sempre 
esteve “protegido” geograficamente de grandes fluxos migratórios.  

Naquele ano, a proposta de estudar os Direitos dos Refugiados no Brasil, 
como funcionavam as instituições jurídico-políticas, como setores de imigração, 
Defensoria Pública, acolhimento, integração, parecia uma tarefa árdua, mas 
possível. Conhecer os problemas regionais de acolhimento dos refugiados fez 
da proposta nacional um desafio ainda maior, mas animador, pela perspectiva 
de se analisar como as diferentes regiões do país, que mais recebiam refugiados, 
se aproximavam ou se distinguiam em garantir direitos como acesso ao idioma 
português, educação, saúde, trabalho, seguridade social e acesso à justiça.  
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Ingenuidade ou obra do destino, a equipe do projeto se viu como a fábula 
do beija-flor ao tentar apagar sozinho o incêndio na floresta. A crise síria tomou 
dimensões impensadas quando as tentativas de negociação foram infrutíferas. 
No Brasil, outra crise se aproximava com o processo de impeachment da então 
presidenta Dilma, e a substituição da gestão nacional por um grupo pouco afeto 
ao tema.  

O ano de 2015 foi de um começo tímido, com reuniões e capacitações 
de grupos, alianças com outras universidades e centros de pesquisa interessados 
no mesmo diagnóstico, tentativas, algumas frustradas, de inserir mais 
pesquisadores, especialistas, aos grupos regionais. Ao final do ano que se tinha 
era, um grupo regional funcionando muito bem junto a Universidade de 
Fortaleza e coordenado pela Dra. Theresa Rachel Couto Correia, que inseriu o 
tema como disciplina optativa no curriculum de disciplinas do Curso de Direito, 
e, ainda, organizou diversos seminários e capacitações, envolvendo estudantes, 
funcionários públicos, estudantes de mestrado e doutorado, estudantes de 
outras áreas da universidade e de outras universidades regionais, contando com 
a participação de membros do Ministério Público do Estado do Ceará e da 
Magistratura regional. Este grupo produziu, ao longo deste quatro anos, bem 
mais do que esta obra poderia reunir, dentre relatórios de pesquisa, entrevistas, 
workshops, palestras, e muitos trabalhos de graduação, mestrado e doutorado 
sobre o tema.  

Ainda neste ano, o grupo de São Paulo, coordenado pela Dra. Liliana 
Jubilut, na Universidade Católica de Santos, de igual modo, sensibilizou 
estudantes e toda a comunidade acadêmica, integrando ao projeto outros 
pesquisadores, estudantes de mestrado e graduação, bem como toda a rede da 
Cátedra Sergio Vieira de Mello do Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados - ACNUR. Este grupo, igualmente, produziu muito mais do que os 
textos e relatórios reunidos aqui. Foram diversas as reuniões de trabalho e de 
capacitação na região litorânea de São Paulo, parcerias e trocas de experiências 
com a Cáritas de São Paulo, oficinas e até um evento internacional latino-
americano para discussão e análise dos problemas enfrentados pelos refugiados, 
tendo em vista que a nova Lei de Imigração Brasileira ainda não oferecia amparo 
efetivo para aqueles que buscavam refúgio no Brasil. 

Se 2015 foi um ano produtivo e animador, o mesmo não se pode dizer 
de 2016. O então vice-presidente Michael Temer assume o governo federal 
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brasileiro e sua agenda não contempla a efetivação de direitos sociais e culturais 
para imigrantes. Em verdade, as primeiras ações do governo federal de Michael 
Temer foram em sentido contrário, deixando a presidência do CONARE órfã 
por diversos meses, reduzindo pessoal que havia sido alocado e contratado pelo 
Ministro da Justiça do governo Dilma, Beto Vasconcelos, e reduzindo os já 
parcos recursos investidos na área. Foi um ano assustador sob o ponto de vista 
da pesquisa, porque a crise política brasileira veio acompanhada de uma crise 
humanitária regional, não apenas com o deslocamento forçado dos haitianos e 
bolivianos, mas, agora, também dos venezuelanos, que passaram a abarrotar as 
fronteiras norte do país em busca de refúgio.  

O governo federal brasileiro, ao contrário de sua política para os 
imigrantes haitianos, reconheceu o status de refugiados aos venezuelanos, mas 
pouco atuou na região para auxiliar na acolhida e integração local. Neste ano, a 
equipe regional do projeto em Brasília, coordenado por Carol Claro da UNB, 
assumiu diversas outras responsabilidades e, as tentativas de somar esforços 
acabou frustrada mais de uma vez. De igual o modo, o grupo regional do Rio 
de Janeiro, coordenado pela Dra. Vanessa Iacomini da Universidade Federal 
Fluminense, estava imerso em uma crise local sem precedentes, que envolviam 
prioritariamente os debates sobre as obras para as Olímpiadas no Brasil com o 
deslocamento forçado de pessoas, e redução dos recursos municipais e 
estaduais em todas as áreas, uma vez que a preocupação se voltava ao evento 
internacional. Assim, foram poucas as reuniões realizadas, muitas delas por 
Skype e videoconferência, no sentido de aproximar a Cáritas do Rio de Janeiro, 
a Fundação Casa Rui Barbosa e os trabalhos iniciais da Cátedra Sergio Vieira de 
Mello do ACNUR na UERJ aos objetivos do projeto.   

O ano de 2016 foi ainda traumático para o grupo de Santa Catarina, 
coordenado pela Dra. Karine Silva, pela chegada de mais ônibus e caravanas de 
haitianos, bolivianos, congoleses e outros refugiados ao Estado, em especial na 
pequena ilha de Florianópolis. O grupo de pesquisa EIRENE, juntamente com 
o Observatório de Direitos Humanos da UFSC, tiveram que se adaptar as novas
circunstâncias e formar parceria com a Pastoral do Migrante em Florianópolis,
a fim de alocar estudantes e pesquisadores no atendimento direto de refugiados,
reunindo dados inéditos sobre as dificuldades na acolhida, na integração e no
gozo dos direitos garantidos pela Convenção das Nações Unidas sobre o Status
de Refugiado de 1951. Este grupo produziu muitos atendimentos,
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encaminhamentos e entrevistas. Foi um dos responsáveis pela criação do 
Conselho Estadual de Refugiados de Santa Catarina e pela mobilização entre 
poder público local e a universidade em prol do tema. São diversos os trabalhos 
também oriundos deste esforço, dentre projetos de iniciação à pesquisa, 
monografias de graduação, dissertações de mestrado,  teses de doutorado, 
cursos oferecidos e eventos.  

Neste ano de 2016, ainda pude integrar o grupo Hospitalidade vinculado 
a Cátedra Sergio Vieira de Mello do ACNUR, junto a Universidade Federal do 
Paraná, grupo coordenado pelo Dr. Jose Antonio Gediel. Este grupo também 
foi muito ativo na criação do Conselho Estadual para Migrantes e Refugiados, 
e desenvolve um trabalho ímpar na integração de refugiados no retorno aos 
estudos universitários. O grupo Hospitalidade integra ainda um programa 
maior, com ações voltadas ao ensino da língua portuguesa a estrangeiros e a 
absorção destes imigrantes como auxiliares no processo de aprendizagem de 
outros idiomas por parte da comunidade local. Os trabalhos realizados por este 
grupo são diversos, e incluem desde participações em feiras, eventos, reuniões 
políticas, pesquisa e extensão. Muitos dos trabalhos aqui publicados são fruto 
desta equipe, da dedicação dos estudantes e professores, com os processos 
propostos pelo projeto de entrevistas, coleta e análise de estatísticas, coleta e 
análise de sentenças e casos apreciados por tribunais nacionais, e ainda, do 
envolvimento na disciplina Direito dos Refugiados, que tive o prazer de 
ministrar por 2 anos. Muitos foram os resultados deste grupo, dentre 
monografias, dissertações de mestrado, relatório de iniciação cientifica, e 
participações com apresentação de trabalhos em diversos eventos. Neste ano 
de 2018, a Universidade Federal do Paraná, por meio deste grupo e também da 
Cátedra Sergio Vieira de Mello da UFPR, sediará o Encontro Anual das 
Cátedras e também o Encontro Latino-Americano sobre o tema, e uma parte 
dos trabalhos desenvolvidos por este grupo poderão ser apresentados e 
discutidos ali. 

O ano de 2017 foi muito intenso. A crise humanitária internacional 
atingiu dimensões catastróficas. De igual modo, a crise na Venezuela e o 
acolhimento de refugiados pelo Brasil chegou a seu ponto máximo. A Cátedra 
Sergio Vieira de Mello da Universidade Federal de Roraima, grupo coordenado 
pelo Dr. João Carlos Jarochinski Silva, em parceria com Conselho Nacional de 
Imigração (CNIg), com o apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para 
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acolhimento de refugiados pelo Brasil chegou a seu ponto máximo. A Cátedra
Sergio Vieira de Mello da Universidade Federal de Roraima, grupo coordenado
pelo Dr. João Carlos Jarochinski Silva, em parceria com Conselho Nacional de
Imigração (CNIg), com o apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para
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Refugiados (ACNUR), produziu um relatório sobre a situação dos 
venezuelanos no norte do Brasil, destacando que sem uma política séria de 
interiorização e acolhimento destes refugiados, a situação de violações de 
direitos que  os refugiados estavam vivenciando no Brasil não se distinguia da 
vivida na Venezuela. O desenho metodológico da investigação foi realizado 
pelo Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra) e a execução ficou 
por conta da Cátedra Sérgio Vieira de Melo da Universidade Federal de Roraima 
(CSVM/UFRR). Os dados desta pesquisa podem ser acessados 
http://www.mds.gov.br/cnas/pautas-atas-e-apresentacoes/apresentacoes.  

De igual modo, o grupo de Foz do Iguaçu, coordenado pelo Dr. Jayme 
Benvenuto de Lima Júnior, da UNILA, sofria as dificuldades de uma não-
política nacional de integração e inclusão, processos discriminatórios na 
fronteira sul, a confusão com a chegada ainda dos haitianos e a ausência de 
recursos e infraestrutura da recém-criada Universidade Internacional Latino-
Americana. Foi de fato, o grupo que mais dificuldades teve em se organizar 
localmente. Este grupo foi, ao longo do ano, inserido em ações e propostas de 
outros grupos, sobretudo da UFPR e da UFSC, visando permitir o diagnóstico 
de fluxo migratório na região sul do Brasil à partir de Foz do Iguaçu. Os 
resultados produzidos por este grupo compõem os relatórios do grupo de ações 
de Santa Catarina e do Paraná, além das publicações sob a orientação do Dr. 
Jayme Benvenuto de Lima Jr, nos mais variados âmbitos.  

Neste sentido, esta obra simboliza, mais do que representa, os esforços 
incontidos de diversos pesquisadores, estudantes e interessados, em 
diagnosticar, analisar e apresentar propostas para a integração e o acolhimento 
efetivo dos refugiados no Brasil, não apenas no plano jurídico, mas sobretudo, 
no plano dos direitos sociais. O que se reuniu nesta obra, depois de um processo 
infinito de análises, seleções de dados, revisões, é apenas uma parte do trabalho 
realizado pelos diversos grupos regionais que se formaram para integrar e 
participar desta pesquisa.  

Este projeto é um projeto inacabado. Primeiramente, porque o tema é 
inesgotável. Em segundo plano, porque os recursos e a infraestrutura 
disponíveis para os pesquisadores no Brasil são limitados diante dos problemas 
e das dificuldades a serem enfrentadas. Ainda, porque o tema, uma vez que não 
se encontra alocado nas prioridades da agenda nacional e internacional 
brasileiras, não permite a busca por apoios e financiadores externos, todos já 
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comprometidos com demandas urgentes e emergenciais, dada a crise 
humanitária sem proporções que o mundo vive atualmente.  

Essa obra, de igual modo, apesar de sua extensão, não representa todo o 
trabalho desenvolvido nestes quase quatro anos, por uma equipe de mais de 
cem pesquisadores. É apenas o retrato de um país fragmentado, em crise de 
identidade, tal qual o planeta em que se encontra inserido e, portanto, sem 
estratégias mágicas para solucionar os problemas de quem a ele recorre. É uma 
obra feita de histórias reais e que aponta para um futuro incerto e cinza para a 
defesa e para os defensores de direitos humanos. De igual modo, é uma obra 
que precisa ser continuada e, seu maior objetivo é fomentar entre os novos 
leitores o interesse em aprofundar os temas de pesquisa aqui apresentados. 

Danielle Annoni (Coord.) 

Doutora em Direito Internacional dos Direitos Humanos 
Coordenadora do Projeto Universal CNPq 14/2014 

Professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Parana 
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REFÚGIO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: 
BREVES CONSIDERAÇÕES1 

Varelia Pereira de Andrade2 
Larissa Ramina3 

1 INTRODUÇÃO 

urante sua história, a humanidade teve seus direitos amplamente 
violados por aqueles que deveriam proporcionar o mínimo 
existencial com a satisfação das necessidades básicas para 

manter uma vida digna a toda sociedade. Porém, o Estado não pode destruir 
direitos do ser humano que foram construídos ao longo de muitas lutas, afinal, 
“toda pessoa deverá ter direito ao livre desenvolvimento da sua personalidade, 
na medida em que não viole os direitos de terceiros, nem ofenda a ordem 
constitucional ou a moralidade”. (BARROSO, 2013, p. 21). 

Os crescentes fenômenos migratórios resultam da necessidade da busca 
por lugares seguros e que possam proporcionar segurança, trabalho, liberdade, 
educação, saúde, entre outros às famílias que abandonam seus países de origem 
migrando para outros em virtude de perseguições políticas, culturais, sociais, 
religiosas e de gênero. 

Desde o fim da Primeira Guerra Mundial, o fluxo de migrações em 
direção à Europa vem se alastrando pela América Latina e têm apresentado 
altos índices, principalmente, quando se analisa os migrantes que vêm em busca 
de refúgio de países como Síria, Haiti, Líbano, entre outros. Nesse contexto, o 
Brasil começou a cooperar com ajudas aos refugiados a partir da invasão aérea 
de Israel no sul do Líbano. 

1 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
2Graduanda do curso de Bacharelado em Direito pela Faculdade Maurício de Nassau –
FMN/JP. Estagiária do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba – TRE/PB.
3 Pós-Doutora em Direito Internacional pela Université de Paris-Ouest Nanterre la Défense,
Doutora em Direito Internacional pela USP, Professora de Direito Internacional na
Universidade Federal do Paraná - UFPR.

D 
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Com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967, o Estatuto dos 
Refugiados definiu os refugiados como aqueles que saem de seus países de 
origem por motivos de perseguições de raça, religião, nacionalidade, liberdade 
de expressão política ou questões sociais que não possam ou não queiram voltar 
de onde vieram. No contexto brasileiro, há uma legislação específica que cuida 
dos refugiados, qual seja, a Lei n.º 9.474/97. Ela define mecanismos de 
complementação à Convenção de 1951, tendo em vista estabelecer quais 
migrantes terão reconhecida a condição de refugiado ou não, como se dá o 
pedido de refúgio e os tipos de autorizações vigentes no país.  

Nas próximas linhas, será exposta a visão do brasileiro em face do 
migrante que pede refúgio, conceituando e diferenciando refúgio, asilo e 
migrantes; bem como situações econômicas, sociais e políticas que ensejaram 
sua saída de seus países de origem, quais as formas de atuação do Estado 
brasileiro diante da solicitação de refúgio, qual o procedimento adotado para a 
concessão do visto humanitário no Brasil, em consonância com o princípio da 
dignidade da pessoa humana. 

Ao final, serão aferidos os impactos causados com a saída de vários 
migrantes de suas terras natais, a forma como são tratados no Brasil sobretudo 
na relação de trabalho, dentro do contexto da proteção dos direitos humanos 
dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988. 

A metodologia adotada segue a forma teórica e empírica pelo método 
dedutivo-argumentativo com a utilização bibliográfica a partir de livros de 
Direitos Humanos, Direito Internacional, sobre Direitos dos Refugiados, 
cartilhas e revistas do Alto Comissariado nas Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR), sites confiáveis na internet, jurisprudências, Constituição Federal, 
Tratados e Convenções Internacionais e o Manual de Serviço Consular e 
Jurídico do Brasil. 

2 O REFÚGIO E SUA REGULAÇÃO INTERNACIONAL E 
BRASILEIRA 

A Constituição Federal de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”, 
traz em seu bojo a proteção às relações internacionais com amparo nos 
princípios previsto no artigo 4º, dentre eles, a prevalência dos direitos humanos, 
a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão do 
asilo político, assegurando direitos fundamentais e segurança a quem está 

DANIELLE ANNONI ( COORD).
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concessão do visto humanitário no Brasil, em consonância com o princípio da
dignidade da pessoa humana.

Ao final, serão aferidos os impactos causados com a saída de vários
migrantes de suas terras natais, a forma como são tratados no Brasil sobretudo
na relação de trabalho, dentro do contexto da proteção dos direitos humanos
dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988.

A metodologia adotada segue a forma teórica e empírica pelo método
dedutivo-argumentativo com a utilização bibliográfica a partir de livros de
Direitos Humanos, Direito Internacional, sobre Direitos dos Refugiados,
cartilhas e revistas do Alto Comissariado nas Nações Unidas para Refugiados
(ACNUR), sites confiáveis na internet, jurisprudências, Constituição Federal,
Tratados e Convenções Internacionais e o Manual de Serviço Consular e
Jurídico do Brasil.

2 O REFÚGIO E SUA REGULAÇÃO INTERNACIONAL E
BRASILEIRA

A Constituição Federal de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”,
traz em seu bojo a proteção às relações internacionais com amparo nos
princípios previsto no artigo 4º, dentre eles, a prevalência dos direitos humanos,
a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão do
asilo político, assegurando direitos fundamentais e segurança a quem está
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sujeito a perseguições políticas, religiosas, decorrentes de raça, nacionalidade, 
cultura e opinião política. 

O fenômeno dos refugiados em massa surgiu no final da Primeira Guerra 
Mundial, diante da ordem demográfica e territorial da Europa centro-oriental 
ter sido arruinada pela queda dos impérios russo, austro-húngaro e otomano, 
como também pelo fato dos tratados de paz terem criado uma nova ordem 
jurídica. (AGAMBEN, 2015). 

Vale ressaltar que o movimento migratório em busca de refúgio tem 
raízes antigas. Há relatos de perseguições do governo a determinadas pessoas 
que, a fim de obterem refúgio, entravam em templos sagrados e conseguiam se 
salvar, já que o respeito às divindades e aos lugares sagrados impedia a entrada 
dos perseguidores. 

As guerras civis deixaram marcas da crueldade e vasto derramamento de 
sangue que impulsionaram a migração de grupos humanos de sua terra natal, 
dando margem à violação de seus direitos humanos. Segundo Arendt, (1989, p. 
300), “uma vez fora do país de origem, permaneciam sem lar; quando deixavam 
o seu Estado, tornavam-se apátridas; quando perdiam os seus direitos humanos,
perdiam todos os direitos, eram o refugo da terra”. Logo, são graves as
consequências que advêm da migração do país de origem com o objetivo de
obter segurança e liberdade para exercer a plenitude de seus direitos.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, inciso III, prevê como 
direito fundamental a dignidade da pessoa humana, sendo um princípio basilar 
e essencial à humanidade que ao longo do tempo vem em altas reincidências 
sendo violado pelo Estado, que deveria ser o garantidor do gozo dos direitos. 
Norberto Bobbio, em sua obra a “A Era dos Direitos”, faz menção ao Direito 
Cosmopolita defendido por Kant como um direito que ultrapassa o direito 
público interno e externo; um direito futuro que regule não só os direitos entre 
Estado e súditos, como também entre os Estados particulares; um direito que 
busca condições necessárias para uma paz perpétua em vista do momento 
histórico de afronta de direitos num determinado lugar que se estende a outros, 
não sendo apenas uma representação de mentes exaltadas. Não obstante, os 
críticos entenderam que a partir da ideia da “cosmópolis” cada homem seria 
não apenas cidadão de um Estado em si, mas um cidadão do mundo (BOBBIO, 
2004). 

Em que pese a ideia de liberdade do Direito Cosmopolita, nada impede 
que ele encontre mitigações impostas pelo bem comum a fim de zelar pelas 
condições universais de reciprocidade, ajuda e hospitalidade ao cidadão, que 
procura refúgio com o objetivo de sair de um Estado opressor e violador de 
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Em que pese a ideia de liberdade do Direito Cosmopolita, nada impede
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procura refúgio com o objetivo de sair de um Estado opressor e violador de
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direitos humanos para nações garantidoras desses mesmos direitos. Nesse 
contexto, as etapas históricas marcam a transição de um estado de soberania 
divina para uma soberania democrática, ou seja, representam a passagem do 
direito natural, Natural Law - Lei da Natureza Humana, ou Lei da Boa Conduta, 
que antes incumbia obedecer ou desobedecer à natureza humana, para 
parâmetro e garantia da soberania nacional. (LEWIS, 1898-1963). 

No Brasil, o fluxo migratório adveio em virtude de melhores 
oportunidades de trabalho e a possibilidade de uma vida normal e segura longe 
de perseguições. Contudo, há visões negativas que dão azo a eventuais 
violências físicas, psicológicas e morais contra os refugiados. Assim, com a 
cobertura do fluxo migratório pela mídia, o imigrante é tratado como um 
“usurpador de empregos” e um “explorador do governo” por muitos 
brasileiros, embora a cultura do país seja auxiliada em diversos momentos da 
história por trabalhadores migrantes. (ROSSA, 2015). As implicações negativas 
advindas da migração são muitas, uma vez que parte da população passa a emitir 
reações de preconceito, discriminação social e cultural, a exploração no âmbito 
de trabalho, como também dá margens ao tráfico de pessoas pelo fato de que 
as políticas migratórias ainda precisam se aperfeiçoar. 

A política migratória vigente no Brasil despreza os fluxos humanos 
atuais, acumulando análises de pedido de visto para permanência. O balanço 
feito até o mês de abril de 2016 pelo ACNUR verificou que entre 2010 e 2015, 
as solicitações de refúgio ascenderam mais de 2.868%, ou seja, 966 solicitações 
em 2010 e 28.670 solicitações no ano de 2015 em sua maioria pessoas vindas 
da África, Ásia, Oriente Médio e o Caribe. 

Ainda o órgão competente no Brasil, vinculado ao Ministério da Justiça, 
para formulação de políticas de migração - o CONARE – constatou que o 
Brasil, até abril de 2016, apresentava 8.863 refugiados reconhecidos vindos de 
79 nacionalidades distintas, e que em sua maioria 28,2% deles são mulheres, 
vindos da Síria, Angola, Colômbia, República Democrática do Congo e 
Palestina. Por outro lado, segundo Jardim (2013, p. 77-78): 

As atribuições do CNIg tem editado normativas que flexibilizam a 
rígida lei do estrangeiro, muitas vezes atendendo a pressões de 
organizações de defesa de direitos humanos, no que tange a 
obtenção de vistos humanitários (uma novidade legal) e, mas 
diretamente ocupada em suas atribuições com questões vistas como 
solúveis através do acesso pleno ao emprego formal, o que não 
traduz todas as vulnerabilidades vivenciadas pelo percurso 
migratório. 
[...] 
Essa volatilidade legal expressa nas instruções normativas também 
atravessa a prática jurídica da proteção aos imigrantes no Brasil, que 
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críticos entenderam que a partir da ideia da “cosmópolis” cada homem seria
não apenas cidadão de um Estado em si, mas um cidadão do mundo (BOBBIO,
2004).

Em que pese a ideia de liberdade do Direito Cosmopolita, nada impede
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direitos humanos para nações garantidoras desses mesmos direitos. Nesse
contexto, as etapas históricas marcam a transição de um estado de soberania
divina para uma soberania democrática, ou seja, representam a passagem do
direito natural, Natural Law - Lei da Natureza Humana, ou Lei da Boa Conduta,
que antes incumbia obedecer ou desobedecer à natureza humana, para
parâmetro e garantia da soberania nacional. (LEWIS, 1898-1963).

No Brasil, o fluxo migratório adveio em virtude de melhores
oportunidades de trabalho e a possibilidade de uma vida normal e segura longe
de perseguições. Contudo, há visões negativas que dão azo a eventuais
violências físicas, psicológicas e morais contra os refugiados. Assim, com a
cobertura do fluxo migratório pela mídia, o imigrante é tratado como um
“usurpador de empregos” e um “explorador do governo” por muitos
brasileiros, embora a cultura do país seja auxiliada em diversos momentos da
história por trabalhadores migrantes. (ROSSA, 2015). As implicações negativas
advindas da migração são muitas, uma vez que parte da população passa a emitir
reações de preconceito, discriminação social e cultural, a exploração no âmbito
de trabalho, como também dá margens ao tráfico de pessoas pelo fato de que
as políticas migratórias ainda precisam se aperfeiçoar.

A política migratória vigente no Brasil despreza os fluxos humanos
atuais, acumulando análises de pedido de visto para permanência. O balanço
feito até o mês de abril de 2016 pelo ACNUR verificou que entre 2010 e 2015,
as solicitações de refúgio ascenderam mais de 2.868%, ou seja, 966 solicitações 
em 2010 e 28.670 solicitações no ano de 2015 em sua maioria pessoas vindas
da África, Ásia, Oriente Médio e o Caribe.

Ainda o órgão competente no Brasil, vinculado ao Ministério da Justiça,
para formulação de políticas de migração - o CONARE – constatou que o
Brasil, até abril de 2016, apresentava 8.863 refugiados reconhecidos vindos de
79 nacionalidades distintas, e que em sua maioria 28,2% deles são mulheres,
vindos da Síria, Angola, Colômbia, República Democrática do Congo e
Palestina. Por outro lado, segundo Jardim (2013, p. 77-78):

As atribuições do CNIg tem editado normativas que flexibilizam a
rígida lei do estrangeiro, muitas vezes atendendo a pressões de
organizações de defesa de direitos humanos, no que tange a
obtenção de vistos humanitários (uma novidade legal) e, mas 
diretamente ocupada em suas atribuições com questões vistas como 
solúveis através do acesso pleno ao emprego formal, o que não
traduz todas as vulnerabilidades vivenciadas pelo percurso 
migratório.
[...]
Essa volatilidade legal expressa nas instruções normativas também
atravessa a prática jurídica da proteção aos imigrantes no Brasil, que 
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tem de ingressar com procedimentos de legalização enquanto dure 
a instrução normativa. Não estamos, portanto, em um vazio legal, 
mas claramente nos relacionando com a migração através de 
critérios de admissão de mão de obra (do Ministério do trabalho) e 
não exatamente de atendimento a vulnerabilidades expressas 
diretamente por coletivos, mas pressionada diretamente por aqueles 
que têm ingerência direta ou indireta nesses conselhos.  

Para a autora, as instruções normativas são instrumentos hábeis à prática 
jurídica de proteção aos imigrantes no Brasil, já que antes havia um vazio legal 
no que tange à concessão do visto humanitário, sendo as instruções uma forma 
de flexibilizar a rigidez da lei visando a defesa dos direitos humanos.  

É imperioso destacar que a Lei n.º 9.474/97, que disciplina a situação dos 
refugiados, tem seu nascimento a partir da Convenção de 1951 sobre o Estatuto 
dos Refugiados e do Protocolo de 1967. Em que pese às legislações internas de 
outros países serem mitigadas a designar um órgão responsável pela proteção 
dos refugiados e procedimentos para a concessão do pedido de refúgio, o Brasil 
foi além das políticas migratórias, passou a regular os deslocamentos forçados, 
o procedimento para requerer a condição de refugiado, seus direitos e
obrigações.

A referida lei, em seu artigo 1º, considera refugiado todo indivíduo que 
esteja sendo perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 
social ou opiniões políticas que se encontre fora de seu país, não possa ou não 
queira a proteção do mesmo; sendo apátrida e estando fora do seu país, não 
possa ou não queira voltar, ou devido a grave e generalizada violação de direitos 
humanos é obrigado a deixar seu país de origem para pedir refúgio em outra 
nação. Nas palavras de Rossa (2015, p. 20): 

[...]É possível observar uma tendência similar na política imigratória 
brasileira, seja pela redação da lei atual que se reflete na constituição 
do Conselho Nacional de Imigração ou pelo teor das resoluções por 
ela emitidas. Pode-se afirmar, portanto, que a reação particular de 
diferenciação entre o cosmopolitismo estrangeiro e a migração de 
massa de trabalho “forçada” é muitas vezes institucionalizada 
através de órgãos governamentais. Isso se reflete pelas normativas 
que regulam vistos de investidores e empresários, frequentemente 
vistos como atrativos e bem-vindos, aos quais a emissão de vistos é 
facilitada mediante a comprovação do valor de capital a ser investido 
no país e de quanta mão de obra será gerada. A outra face dessa 
lógica coloca o migrante “mão de obra” na outra extremidade da 
equação, dificultando a sua obtenção de visto como um subterfúgio 
para obstaculizar sua entrada no mercado de trabalho, pelo viés de 
proteção dos “interesses nacionais”. 
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esteja sendo perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo
social ou opiniões políticas que se encontre fora de seu país, não possa ou não
queira a proteção do mesmo; sendo apátrida e estando fora do seu país, não
possa ou não queira voltar, ou devido a grave e generalizada violação de direitos 
humanos é obrigado a deixar seu país de origem para pedir refúgio em outra
nação. Nas palavras de Rossa (2015, p. 20):

[...]É possível observar uma tendência similar na política imigratória
brasileira, seja pela redação da lei atual que se reflete na constituição
do Conselho Nacional de Imigração ou pelo teor das resoluções por
ela emitidas. Pode-se afirmar, portanto, que a reação particular de
diferenciação entre o cosmopolitismo estrangeiro e a migração de
massa de trabalho “forçada” é muitas vezes institucionalizada
através de órgãos governamentais. Isso se reflete pelas normativas
que regulam vistos de investidores e empresários, frequentemente
vistos como atrativos e bem-vindos, aos quais a emissão de vistos é 
facilitada mediante a comprovação do valor de capital a ser investido
no país e de quanta mão de obra será gerada. A outra face dessa
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Para justificar a diferenciação, a autora compara a concessão do visto a 
empresários e migrantes, apontando a facilidade da aquisição do visto para 
permanência legal no país àqueles detentores de alto poder aquisitivo em 
detrimento daqueles que requerem refúgio, isto é, o contraste presente da 
discriminação social. É bem verdade que essa discriminação não só abarca os 
refugiados como também a população brasileira em geral que convive 
diariamente com essa situação. 

Nesse prisma, de acordo com a Constituição Federal “todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. Com isso, aqueles que 
tiverem a condição de refúgio concedida poderão gozar dos direitos 
constitucionais brasileiros, além dos demais estabelecidos na Convenção de 
1951 e seu Protocolo Adicional de 1967. 

Seguindo esse caminho, o refugiado tem direito a trabalhar no Brasil, 
conquanto haja tanta burocracia e incompatibilidade imposta pela lei e a 
concessão de vistos de trabalho. Nesse ínterim, observa Rossa (2015, p. 22): 

[...] concessão de vistos de trabalho também nutre um nicho 
econômico perverso, legitimado pelo espaço ocupável pelos 
migrantes atribuído pela lei, num jogo onde os únicos a 
beneficiarem-se das imposições burocráticas são os empregadores, 
que contam com a voz silenciada dos migrantes. Ademais, tal 
revogabilidade é expressa também pela volatilidade das normativas, 
que, como atos discricionários em excelência, podem ser impostos 
e revogados conforme a conveniência dos setores presentes em sua 
elaboração, e não são imunes a tendências econômicas e de mercado 
[...]. 

Fica clara a fragilidade dos migrantes que procuram ficar regularizados 
no país. 

Por outro lado, é pertinente expor que além das legislações vigentes no 
ordenamento jurídico brasileiro, a jurisprudência pátria dos Tribunais 
Superiores vêm se posicionando acerca dos direitos cabíveis aos refugiados. 
Acerca do que fora dito, entende o Superior Tribunal de Justiça – STJ: 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO. DIREITO 
COMPARADO. REFÚGIO POR PERSEGUIÇÃO 
RELIGIOSA. CONFLITO ISRAEL-PALESTINA. 
CONDIÇÕES. IMIGRAÇÃO DISFARÇADA. CONARE. 
REQUERIMENTO INDEFERIDO. MÉRITO DO ATO 
ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
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outros países serem mitigadas a designar um órgão responsável pela proteção
dos refugiados e procedimentos para a concessão do pedido de refúgio, o Brasil
foi além das políticas migratórias, passou a regular os deslocamentos forçados,
o procedimento para requerer a condição de refugiado, seus direitos e
obrigações.

A referida lei, em seu artigo 1º, considera refugiado todo indivíduo que
esteja sendo perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo
social ou opiniões políticas que se encontre fora de seu país, não possa ou não
queira a proteção do mesmo; sendo apátrida e estando fora do seu país, não
possa ou não queira voltar, ou devido a grave e generalizada violação de direitos 
humanos é obrigado a deixar seu país de origem para pedir refúgio em outra
nação. Nas palavras de Rossa (2015, p. 20):

[...]É possível observar uma tendência similar na política imigratória
brasileira, seja pela redação da lei atual que se reflete na constituição
do Conselho Nacional de Imigração ou pelo teor das resoluções por
ela emitidas. Pode-se afirmar, portanto, que a reação particular de
diferenciação entre o cosmopolitismo estrangeiro e a migração de
massa de trabalho “forçada” é muitas vezes institucionalizada
através de órgãos governamentais. Isso se reflete pelas normativas
que regulam vistos de investidores e empresários, frequentemente
vistos como atrativos e bem-vindos, aos quais a emissão de vistos é 
facilitada mediante a comprovação do valor de capital a ser investido
no país e de quanta mão de obra será gerada. A outra face dessa
lógica coloca o migrante “mão de obra” na outra extremidade da
equação, dificultando a sua obtenção de visto como um subterfúgio
para obstaculizar sua entrada no mercado de trabalho, pelo viés de
proteção dos “interesses nacionais”.
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Para justificar a diferenciação, a autora compara a concessão do visto a
empresários e migrantes, apontando a facilidade da aquisição do visto para
permanência legal no país àqueles detentores de alto poder aquisitivo em
detrimento daqueles que requerem refúgio, isto é, o contraste presente da
discriminação social. É bem verdade que essa discriminação não só abarca os
refugiados como também a população brasileira em geral que convive 
diariamente com essa situação.

Nesse prisma, de acordo com a Constituição Federal “todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. Com isso, aqueles que
tiverem a condição de refúgio concedida poderão gozar dos direitos
constitucionais brasileiros, além dos demais estabelecidos na Convenção de
1951 e seu Protocolo Adicional de 1967.

Seguindo esse caminho, o refugiado tem direito a trabalhar no Brasil,
conquanto haja tanta burocracia e incompatibilidade imposta pela lei e a
concessão de vistos de trabalho. Nesse ínterim, observa Rossa (2015, p. 22):

[...] concessão de vistos de trabalho também nutre um nicho
econômico perverso, legitimado pelo espaço ocupável pelos
migrantes atribuído pela lei, num jogo onde os únicos a
beneficiarem-se das imposições burocráticas são os empregadores,
que contam com a voz silenciada dos migrantes. Ademais, tal
revogabilidade é expressa também pela volatilidade das normativas, 
que, como atos discricionários em excelência, podem ser impostos
e revogados conforme a conveniência dos setores presentes em sua
elaboração, e não são imunes a tendências econômicas e de mercado
[...].

Fica clara a fragilidade dos migrantes que procuram ficar regularizados
no país.

Por outro lado, é pertinente expor que além das legislações vigentes no
ordenamento jurídico brasileiro, a jurisprudência pátria dos Tribunais 
Superiores vêm se posicionando acerca dos direitos cabíveis aos refugiados.
Acerca do que fora dito, entende o Superior Tribunal de Justiça – STJ:

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO. DIREITO
COMPARADO. REFÚGIO POR PERSEGUIÇÃO
RELIGIOSA. CONFLITO ISRAEL-PALESTINA.
CONDIÇÕES. IMIGRAÇÃO DISFARÇADA. CONARE.
REQUERIMENTO INDEFERIDO. MÉRITO DO ATO 
ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE MIGRAÇÃO E RELAÇÕES 
EXTERIORES. 
[...] 
2. O refúgio é reconhecido nas hipóteses em que a pessoa é
obrigada a abandonar seu país por algum dos motivos
elencados na Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados
de 1957 e cessa no momento em que aquelas circunstâncias
deixam de existir. Exegese dos arts. 1º, III, e 38, V, da Lei
9.474/97.
3. A concessão de refúgio, independentemente de ser
considerado ato político ou ato administrativo, não é infenso
a controle jurisdicional, sob o prisma da legalidade.
4. Em regra, o Poder Judiciário deve limitar-se a analisar os
vícios de legalidade do procedimento da concessão do refúgio,
sem reapreciar os critérios de conveniência e oportunidade.
Precedentes do STJ.
5. Em casos que envolvem políticas públicas de migração e
relações exteriores, mostra-se inadequado ao Judiciário,
tirante situações excepcionais, adentrar as razões que
motivam o ato de admissão de estrangeiros no território
nacional, mormente quando o Estado deu ensejo à ampla
defesa, ao contraditório e ao devido processo legal a
estrangeiro cujo pedido foi regularmente apreciado por órgão
formado por representantes do Departamento de Polícia
Federal; do Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados (Acnur) e dos Ministérios da Justiça, das Relações
Exteriores, do Trabalho, da Saúde, da Educação e do
Desporto, nos termos do art. 14 da Lei 9.474/1997. Precedentes
do STJ e do STF.
6. A tendência mundial é no sentido da restrição do papel do
Poder Judiciário no que tange à análise das condições para
concessão de asilo. Precedentes do Direito Comparado.
7. No Direito Internacional Público, o instituto jurídico do
refúgio constitui exceção ao exercício ordinário do controle
territorial das nações, uma das mais importantes prerrogativas
de um Estado soberano. Cuida de concessão ad cautelam e
precária de parcela da soberania nacional, pois o Estado-parte
cede temporariamente seu território para ocupação por não
súdito, sem juízo de conveniência ou oportunidade no
momento da entrada, pois se motiva em situação delicada, em
que urgem medidas de proteção imediatas e acordadas no
plano supranacional.
8. O refúgio, por ser medida protetiva condicionada à
permanência da situação que justificou sua concessão, merece
cautelosa interpretação, justamente porque envolve a regra
internacional do respeito aos limites territoriais, expressão
máxima da soberania dos Estados, conforme orienta a
hermenêutica do Direito Internacional dos Tratados. Exegese
conjunta dos arts. 1º, alínea "c", item 5, da Convenção
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE MIGRAÇÃO E RELAÇÕES
EXTERIORES.
[...]
2. O refúgio é reconhecido nas hipóteses em que a pessoa é
obrigada a abandonar seu país por algum dos motivos 
elencados na Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados 
de 1957 e cessa no momento em que aquelas circunstâncias
deixam de existir. Exegese dos arts. 1º, III, e 38, V, da Lei
9.474/97.
3. A concessão de refúgio, independentemente de ser
considerado ato político ou ato administrativo, não é infenso 
a controle jurisdicional, sob o prisma da legalidade.
4. Em regra, o Poder Judiciário deve limitar-se a analisar os 
vícios de legalidade do procedimento da concessão do refúgio,
sem reapreciar os critérios de conveniência e oportunidade. 
Precedentes do STJ.
5. Em casos que envolvem políticas públicas de migração e
relações exteriores, mostra-se inadequado ao Judiciário, 
tirante situações excepcionais, adentrar as razões que
motivam o ato de admissão de estrangeiros no território
nacional, mormente quando o Estado deu ensejo à ampla 
defesa, ao contraditório e ao devido processo legal a
estrangeiro cujo pedido foi regularmente apreciado por órgão
formado por representantes do Departamento de Polícia
Federal; do Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados (Acnur) e dos Ministérios da Justiça, das Relações
Exteriores, do Trabalho, da Saúde, da Educação e do
Desporto, nos termos do art. 14 da Lei 9.474/1997. Precedentes
do STJ e do STF.
6. A tendência mundial é no sentido da restrição do papel do
Poder Judiciário no que tange à análise das condições para 
concessão de asilo. Precedentes do Direito Comparado.
7. No Direito Internacional Público, o instituto jurídico do
refúgio constitui exceção ao exercício ordinário do controle 
territorial das nações, uma das mais importantes prerrogativas
de um Estado soberano. Cuida de concessão ad cautelam e
precária de parcela da soberania nacional, pois o Estado-parte 
cede temporariamente seu território para ocupação por não 
súdito, sem juízo de conveniência ou oportunidade no
momento da entrada, pois se motiva em situação delicada, em
que urgem medidas de proteção imediatas e acordadas no
plano supranacional.
8. O refúgio, por ser medida protetiva condicionada à
permanência da situação que justificou sua concessão, merece
cautelosa interpretação, justamente porque envolve a regra
internacional do respeito aos limites territoriais, expressão 
máxima da soberania dos Estados, conforme orienta a 
hermenêutica do Direito Internacional dos Tratados. Exegese
conjunta dos arts. 1º, alínea "c", item 5, da Convenção
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Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1957 e 31, item 3, 
alínea "c", da Convenção de Viena sobre o Direito dos 
Tratados de 1969. 
9. Não se trata de fechar as portas do País para a imigração -
mesmo pelo fato notório de que os estrangeiros sempre foram
bem-vindos no Brasil -, mas apenas de pontuar o
procedimento correto quando a hipótese caracterizar intuito
de imigração, e não de refúgio.
10. Recurso Especial provido para denegar a Segurança.
(REsp 1174235/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 28/02/2012)
(grifo nosso).

Como se observa, refugiar-se é encontrar em outro país a segurança e o 
amparo legal de proteção dos direitos humanos; é buscar melhores condições 
humanitárias para viver bem, condições estas que seu país de origem negou a 
partir do momento que propagou perseguições em massa por motivos de 
religião, opinião política, guerra, gênero, raça e disputas pelo poder. 

Vale ressaltar que em 24 de maio de 2017, foi publicada uma nova lei 
sobre imigrantes que revoga o Estatuto dos Estrangeiros, sendo que esse marco 
normativo legal conta com 180 dias de vacatio legis antes de entrar e vigor. A 
nova lei trouxe inúmeras inovações, entre elas, a tipificação legal do art. 232-A 
inserido no Código Penal Brasileiro (Decreto-lei n.º 2.848/40). Em notícia 
publicada pela Revista Carta Capital, a ONG Conectas Direitos Humanos se 
pronunciou sobre a inovação legislativa da seguinte forma: 

A proposta "abandona a visão de que o imigrante é uma ameaça à 
segurança nacional e passa a tratar o tema sob a perspectiva dos 
direitos humanos. O Estatuto do Estrangeiro não é apenas 
anacrônico, mas também discriminatório. Sua substituição era 
urgente", avalia a diretora de Política Externa da ONG Conectas 
Direitos Humanos, Camila Asano. 

Logo, a nova lei é vista com bons olhos pelos defensores dos direitos 
humanos, isso porque o Estatuto do Estrangeiro transpassava uma visão 
negativa, retrógrada e discriminatória sobre o imigrante, vendo-o como um 
invasor ao interesse nacional. 

3 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

A palavra “dignidade” deriva de dignus que significa algo importante, 
honra e estima. A dignidade da pessoa humana é o princípio simbólico de todo 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE MIGRAÇÃO E RELAÇÕES
EXTERIORES.
[...]
2. O refúgio é reconhecido nas hipóteses em que a pessoa é
obrigada a abandonar seu país por algum dos motivos 
elencados na Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados 
de 1957 e cessa no momento em que aquelas circunstâncias
deixam de existir. Exegese dos arts. 1º, III, e 38, V, da Lei
9.474/97.
3. A concessão de refúgio, independentemente de ser
considerado ato político ou ato administrativo, não é infenso 
a controle jurisdicional, sob o prisma da legalidade.
4. Em regra, o Poder Judiciário deve limitar-se a analisar os 
vícios de legalidade do procedimento da concessão do refúgio,
sem reapreciar os critérios de conveniência e oportunidade. 
Precedentes do STJ.
5. Em casos que envolvem políticas públicas de migração e
relações exteriores, mostra-se inadequado ao Judiciário, 
tirante situações excepcionais, adentrar as razões que
motivam o ato de admissão de estrangeiros no território
nacional, mormente quando o Estado deu ensejo à ampla 
defesa, ao contraditório e ao devido processo legal a
estrangeiro cujo pedido foi regularmente apreciado por órgão
formado por representantes do Departamento de Polícia
Federal; do Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados (Acnur) e dos Ministérios da Justiça, das Relações
Exteriores, do Trabalho, da Saúde, da Educação e do
Desporto, nos termos do art. 14 da Lei 9.474/1997. Precedentes
do STJ e do STF.
6. A tendência mundial é no sentido da restrição do papel do
Poder Judiciário no que tange à análise das condições para 
concessão de asilo. Precedentes do Direito Comparado.
7. No Direito Internacional Público, o instituto jurídico do
refúgio constitui exceção ao exercício ordinário do controle 
territorial das nações, uma das mais importantes prerrogativas
de um Estado soberano. Cuida de concessão ad cautelam e
precária de parcela da soberania nacional, pois o Estado-parte 
cede temporariamente seu território para ocupação por não 
súdito, sem juízo de conveniência ou oportunidade no
momento da entrada, pois se motiva em situação delicada, em
que urgem medidas de proteção imediatas e acordadas no
plano supranacional.
8. O refúgio, por ser medida protetiva condicionada à
permanência da situação que justificou sua concessão, merece
cautelosa interpretação, justamente porque envolve a regra
internacional do respeito aos limites territoriais, expressão 
máxima da soberania dos Estados, conforme orienta a 
hermenêutica do Direito Internacional dos Tratados. Exegese
conjunta dos arts. 1º, alínea "c", item 5, da Convenção
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Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1957 e 31, item 3,
alínea "c", da Convenção de Viena sobre o Direito dos
Tratados de 1969.
9. Não se trata de fechar as portas do País para a imigração -
mesmo pelo fato notório de que os estrangeiros sempre foram
bem-vindos no Brasil -, mas apenas de pontuar o 
procedimento correto quando a hipótese caracterizar intuito
de imigração, e não de refúgio.
10. Recurso Especial provido para denegar a Segurança.
(REsp 1174235/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 28/02/2012)
(grifo nosso).

Como se observa, refugiar-se é encontrar em outro país a segurança e o 
amparo legal de proteção dos direitos humanos; é buscar melhores condições
humanitárias para viver bem, condições estas que seu país de origem negou a
partir do momento que propagou perseguições em massa por motivos de
religião, opinião política, guerra, gênero, raça e disputas pelo poder.

Vale ressaltar que em 24 de maio de 2017, foi publicada uma nova lei
sobre imigrantes que revoga o Estatuto dos Estrangeiros, sendo que esse marco
normativo legal conta com 180 dias de vacatio legis antes de entrar e vigor. A
nova lei trouxe inúmeras inovações, entre elas, a tipificação legal do art. 232-A
inserido no Código Penal Brasileiro (Decreto-lei n.º 2.848/40). Em notícia
publicada pela Revista Carta Capital, a ONG Conectas Direitos Humanos se
pronunciou sobre a inovação legislativa da seguinte forma:

A proposta "abandona a visão de que o imigrante é uma ameaça à
segurança nacional e passa a tratar o tema sob a perspectiva dos
direitos humanos. O Estatuto do Estrangeiro não é apenas
anacrônico, mas também discriminatório. Sua substituição era
urgente", avalia a diretora de Política Externa da ONG Conectas
Direitos Humanos, Camila Asano.

Logo, a nova lei é vista com bons olhos pelos defensores dos direitos
humanos, isso porque o Estatuto do Estrangeiro transpassava uma visão
negativa, retrógrada e discriminatória sobre o imigrante, vendo-o como um
invasor ao interesse nacional.

3 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A palavra “dignidade” deriva de dignus que significa algo importante,
honra e estima. A dignidade da pessoa humana é o princípio simbólico de todo
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ordenamento jurídico com status de norma fundamental, sendo um valioso 
fundamento constitucional da República Federativa do Brasil. 

Segundo a concepção de Ronald Dworkin (1997 apud BARROSO, 2013, 
p. 64-65), “princípios são normas que contêm exigências de justiça ou equidade
ou alguma outra exigência da moralidade”. Percebe-se que os princípios são
referências de estrutura e conteúdo do sistema constitucional, bem como são
pressupostos integrativos quando houver lacuna legislativa. Com isso, a
dignidade da pessoa humana é a essência axiológica que move e consagra o
sistema normativo internacional e nacional com a finalidade de defender a
universalidade de direitos entre os povos.

Esse princípio encontra-se expressamente positivado na norma 
constitucional maior do Brasil no artigo 1º, III, que disciplina os fundamentos 
do país, bem como no art. 5º, inciso XLI, da seguinte forma: “a lei punirá 
qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”. O 
art. 170 traz a seguinte redação: “a ordem econômica [...] tem por fim assegurar 
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”.  

A normatividade interna de cada Estado busca através desse princípio 
harmonizar a paz social, observar os ditames da justiça social, pacificar conflitos 
e conscientizar que os povos precisam obter do Estado o mínimo existencial e 
a satisfação de suas necessidades básicas, posto que através de um contrato 
social o Estado passou a ser detentor do poder de segurança e cuidado com a 
sociedade, consoante estudos de Rousseau. Nesse sentido, Flávia Piovesan a 
partir do entendimento de Habermas na obra “Direito e Moral” assevera (2013, 
p. 90):

[...] Infere-se que o valor da dignidade da pessoa humana e o valor 
dos direitos e garantias fundamentais vêm a constituir os princípios 
constitucionais que incorporam as exigências de justiça e dos valores 
éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico 
brasileiro. 

Ademais, a grandeza valorativa da dignidade da pessoa humana é suporte 
de todo ordenamento jurídico brasileiro com vistas à reconhecer a qualidade 
inerente a todos os seres humanos de usufruir da liberdade de ir e vir, trabalhar, 
não ser perseguido por opiniões políticas e religiosas, sempre dentro do limite 
adequado para não ferir a dignidade de outro semelhante, enfim, tudo aquilo 
que possa ensejar uma convivência harmônica entre os povos. 

Por esse viés, trata-se de discutir a preservação da dignidade humana 
frente ao pedido de refúgio. Diante disso, a partir do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos abordam-se três vertentes de proteção, quais sejam, o 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



27

ordenamento jurídico com status de norma fundamental, sendo um valioso
fundamento constitucional da República Federativa do Brasil.

Segundo a concepção de Ronald Dworkin (1997 apud BARROSO, 2013,
p. 64-65), “princípios são normas que contêm exigências de justiça ou equidade
ou alguma outra exigência da moralidade”. Percebe-se que os princípios são
referências de estrutura e conteúdo do sistema constitucional, bem como são
pressupostos integrativos quando houver lacuna legislativa. Com isso, a
dignidade da pessoa humana é a essência axiológica que move e consagra o
sistema normativo internacional e nacional com a finalidade de defender a
universalidade de direitos entre os povos.

Esse princípio encontra-se expressamente positivado na norma
constitucional maior do Brasil no artigo 1º, III, que disciplina os fundamentos
do país, bem como no art. 5º, inciso XLI, da seguinte forma: “a lei punirá
qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”. O
art. 170 traz a seguinte redação: “a ordem econômica [...] tem por fim assegurar
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”.

A normatividade interna de cada Estado busca através desse princípio
harmonizar a paz social, observar os ditames da justiça social, pacificar conflitos
e conscientizar que os povos precisam obter do Estado o mínimo existencial e
a satisfação de suas necessidades básicas, posto que através de um contrato
social o Estado passou a ser detentor do poder de segurança e cuidado com a
sociedade, consoante estudos de Rousseau. Nesse sentido, Flávia Piovesan a
partir do entendimento de Habermas na obra “Direito e Moral” assevera (2013,
p. 90):

[...] Infere-se que o valor da dignidade da pessoa humana e o valor
dos direitos e garantias fundamentais vêm a constituir os princípios
constitucionais que incorporam as exigências de justiça e dos valores
éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico
brasileiro.

Ademais, a grandeza valorativa da dignidade da pessoa humana é suporte
de todo ordenamento jurídico brasileiro com vistas à reconhecer a qualidade
inerente a todos os seres humanos de usufruir da liberdade de ir e vir, trabalhar,
não ser perseguido por opiniões políticas e religiosas, sempre dentro do limite
adequado para não ferir a dignidade de outro semelhante, enfim, tudo aquilo
que possa ensejar uma convivência harmônica entre os povos.

Por esse viés, trata-se de discutir a preservação da dignidade humana
frente ao pedido de refúgio. Diante disso, a partir do Direito Internacional dos
Direitos Humanos abordam-se três vertentes de proteção, quais sejam, o
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Direito Internacional dos Direitos Humanos stricto sensu (DIDH), o Direito 
Internacional Humanitário (DIH) e Direito Internacional dos Refugiados 
(DIR), todos com um objetivo em comum: proteger o ser humano.  

O Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) stricto sensu tem 
a prerrogativa de proteger o ser humano em todos os contextos sociais, 
políticos, econômicos, civis e culturais; o Direito Internacional Humanitário 
(DIH) tem ênfase nos conflitos armados, e o Direito Internacional dos 
Refugiados (DIR) tem aplicabilidade aos migrantes desde a saída de seu país de 
origem até a chegada em outro país, com a concessão da condição de refúgio 
para permanência legal e usufruto dos benefícios do país onde se encontra. 
(RAMOS, 2014). 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto 
Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais só foram aprovados 
em 1966, após dezoito anos da criação da Declaração Universal de Direitos 
Humanos (DUDH) em 1948. Sua entrada em vigor ocorreu uma década depois. 

Primeiramente, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos foi 
promulgado pelo Brasil por meio do Decreto n.º 592/92, traz 53 artigos e visa, 
a partir do art. 1º, garantir a liberdade de todos os povos de disporem de suas 
riquezas e de seus recursos naturais, a autodeterminação e o dever de todos os 
demais Estados respeitarem esse direito. por sua vez, o Pacto Internacional dos 
Direitos Sociais Econômicos e Culturais foi promulgado por meio do Decreto 
nº 591/92, traz  31 artigos e partilha os mesmos objetivos da primeira parte do 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, consubstanciando o direito 
de autodeterminação dos povos, assegurando aos Estados a liberdade de 
manejar o estatuto político, juntamente com a obrigatoriedade de tais direitos 
serem promovidos e respeitados pelos demais Estados, como também 
concretizar direitos econômicos, sociais e culturais. 

Com efeito, a partir da promulgação desses Pactos o Brasil iniciou a 
caminhada em prol da garantia de direitos à humanidade. No que tange ao 
acolhimento dos refugiados é necessário uma breve explanação sobre a 
Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 adotada apenas para 
reger acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e reger eventos 
ocorridos na Europa. 

Em meados de 1967, o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados foi 
criado com o objetivo de suprimir as restrições de aplicação da Convenção, 
passando a ser utilizado não apenas para as pessoas que se tornaram refugiadas 
em acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e na Europa, 
estimulando, assim, a cooperação das autoridades dos países com o Alto 

DANIELLE ANNONI ( COORD).



27

ordenamento jurídico com status de norma fundamental, sendo um valioso
fundamento constitucional da República Federativa do Brasil.

Segundo a concepção de Ronald Dworkin (1997 apud BARROSO, 2013,
p. 64-65), “princípios são normas que contêm exigências de justiça ou equidade
ou alguma outra exigência da moralidade”. Percebe-se que os princípios são
referências de estrutura e conteúdo do sistema constitucional, bem como são
pressupostos integrativos quando houver lacuna legislativa. Com isso, a
dignidade da pessoa humana é a essência axiológica que move e consagra o
sistema normativo internacional e nacional com a finalidade de defender a
universalidade de direitos entre os povos.

Esse princípio encontra-se expressamente positivado na norma
constitucional maior do Brasil no artigo 1º, III, que disciplina os fundamentos
do país, bem como no art. 5º, inciso XLI, da seguinte forma: “a lei punirá
qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”. O
art. 170 traz a seguinte redação: “a ordem econômica [...] tem por fim assegurar
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”.

A normatividade interna de cada Estado busca através desse princípio
harmonizar a paz social, observar os ditames da justiça social, pacificar conflitos
e conscientizar que os povos precisam obter do Estado o mínimo existencial e
a satisfação de suas necessidades básicas, posto que através de um contrato
social o Estado passou a ser detentor do poder de segurança e cuidado com a
sociedade, consoante estudos de Rousseau. Nesse sentido, Flávia Piovesan a
partir do entendimento de Habermas na obra “Direito e Moral” assevera (2013,
p. 90):

[...] Infere-se que o valor da dignidade da pessoa humana e o valor
dos direitos e garantias fundamentais vêm a constituir os princípios
constitucionais que incorporam as exigências de justiça e dos valores
éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico
brasileiro.

Ademais, a grandeza valorativa da dignidade da pessoa humana é suporte
de todo ordenamento jurídico brasileiro com vistas à reconhecer a qualidade
inerente a todos os seres humanos de usufruir da liberdade de ir e vir, trabalhar,
não ser perseguido por opiniões políticas e religiosas, sempre dentro do limite
adequado para não ferir a dignidade de outro semelhante, enfim, tudo aquilo
que possa ensejar uma convivência harmônica entre os povos.

Por esse viés, trata-se de discutir a preservação da dignidade humana
frente ao pedido de refúgio. Diante disso, a partir do Direito Internacional dos
Direitos Humanos abordam-se três vertentes de proteção, quais sejam, o
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Direito Internacional dos Direitos Humanos stricto sensu (DIDH), o Direito
Internacional Humanitário (DIH) e Direito Internacional dos Refugiados 
(DIR), todos com um objetivo em comum: proteger o ser humano.

O Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) stricto sensu tem
a prerrogativa de proteger o ser humano em todos os contextos sociais,
políticos, econômicos, civis e culturais; o Direito Internacional Humanitário
(DIH) tem ênfase nos conflitos armados, e o Direito Internacional dos
Refugiados (DIR) tem aplicabilidade aos migrantes desde a saída de seu país de
origem até a chegada em outro país, com a concessão da condição de refúgio 
para permanência legal e usufruto dos benefícios do país onde se encontra.
(RAMOS, 2014).

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto
Internacional dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais só foram aprovados
em 1966, após dezoito anos da criação da Declaração Universal de Direitos
Humanos (DUDH) em 1948. Sua entrada em vigor ocorreu uma década depois.

Primeiramente, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos foi
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Direitos Sociais Econômicos e Culturais foi promulgado por meio do Decreto
nº 591/92, traz  31 artigos e partilha os mesmos objetivos da primeira parte do
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, consubstanciando o direito
de autodeterminação dos povos, assegurando aos Estados a liberdade de
manejar o estatuto político, juntamente com a obrigatoriedade de tais direitos
serem promovidos e respeitados pelos demais Estados, como também
concretizar direitos econômicos, sociais e culturais.

Com efeito, a partir da promulgação desses Pactos o Brasil iniciou a
caminhada em prol da garantia de direitos à humanidade. No que tange ao
acolhimento dos refugiados é necessário uma breve explanação sobre a
Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 adotada apenas para
reger acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e reger eventos
ocorridos na Europa.

Em meados de 1967, o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados foi
criado com o objetivo de suprimir as restrições de aplicação da Convenção,
passando a ser utilizado não apenas para as pessoas que se tornaram refugiadas
em acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e na Europa,
estimulando, assim, a cooperação das autoridades dos países com o Alto
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Comissário das Nações Unidas (ACNUR) a fim de fornecer informações e 
dados estatísticos sobre a condição de refugiados, a eficácia da aplicabilidade do 
Protocolo e das leis, regulamentos e decretos.  

No Brasil, essa Convenção, depois de aprovada pelo Congresso 
Nacional, foi promulgada pelo Decreto n.o 50.215/61 e o Protocolo de 1967 
pelo Decreto n.o 70.946/72. Nesse cenário, o refugiado fica subordinado às leis 
internacionais promulgadas pelo Brasil, como também deverá observar a 
legislação pertinente que trata de sua estadia no país, qual seja, a Lei n.o 
9.474/97. 

Nesse contexto, a lei dispõe que o requerimento do pedido de refúgio se 
faz junto à polícia federal com remessa desses pedido ao Comitê Nacional para 
os Refugiados – CONARE que tem a função de analisar caso a caso para 
conceder ou não a condição de refugiado. Desse modo, no que concerne a 
dignidade dos refugiados, tem-se o princípio da não discriminação que assevera: 

O princípio da não discriminação está no centro da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, que proclama que todos os seres 
humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Corolário 
dessa afirmação é o fato de que os refugiados são pessoas comuns: 
homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos. Indivíduos que, 
em razão de guerras, conflitos, violência generalizada e perseguições 
de toda sorte, foram forçados a abandonar seus lares e a buscar 
refúgio em outros países para reconstruir suas vidas (Gediel e 
Godoy, 2016, p. 74). 

Com efeito, o princípio da não discriminação, essência da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, tem como fundamento a liberdade e 
dignidade humana de todas as pessoas que buscam refúgio em outro país em 
busca de apoio e uma vida digna sem temer guerras, conflitos e perseguições.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A busca incansável pela concretização de direitos, pela cooperação entre 
os povos e pela igualdade material em âmbito internacional e nacional ascende 
a cada dia, e nesse contexto cresce a preocupação com a sorte do crescente 
número de refugiados. A comunidade internacional age nesse tema por meio 
do Alto Comissário das Nações Unidas – ACNUR. 

Em que pese a visão preconceituosa dos brasileiros associando os 
refugiados a terroristas e criminosos, além da exploração laboral, a luta é 
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dessa afirmação é o fato de que os refugiados são pessoas comuns: 
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em razão de guerras, conflitos, violência generalizada e perseguições
de toda sorte, foram forçados a abandonar seus lares e a buscar
refúgio em outros países para reconstruir suas vidas (Gediel e
Godoy, 2016, p. 74).

Com efeito, o princípio da não discriminação, essência da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, tem como fundamento a liberdade e
dignidade humana de todas as pessoas que buscam refúgio em outro país em
busca de apoio e uma vida digna sem temer guerras, conflitos e perseguições.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca incansável pela concretização de direitos, pela cooperação entre
os povos e pela igualdade material em âmbito internacional e nacional ascende
a cada dia, e nesse contexto cresce a preocupação com a sorte do crescente
número de refugiados. A comunidade internacional age nesse tema por meio
do Alto Comissário das Nações Unidas – ACNUR.

Em que pese a visão preconceituosa dos brasileiros associando os
refugiados a terroristas e criminosos, além da exploração laboral, a luta é
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constante em mudar o cenário da crise humanitária que provocou 
consequências cruéis a essas pessoas. É necessário conscientizar a população a 
fim de demonstrar que os refugiados são vítimas de um país opressor que viola 
seus direitos. 

O Brasil, por meio da Lei n.º 9.474/97 define instrumentos e 
procedimentos para reconhecer como refugiados as pessoas submetidas à 
perseguição devido à raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões 
políticas, em razão da grave e generalizada violação de direitos humanos que 
ensejaram a saída de seu país de origem. 

Nesse contexto, vale lembrar o cidadão cosmopolita idealizado por Kant, 
sendo aquele que não era somente cidadão de um Estado, mas um cidadão do 
mundo. Kant defendia o progresso da humanidade no sentido de reconhecer 
que o ser humano não pertence a um país, mas a uma comunidade 
internacional. Tal premissa é fundamental para a compreensão do refúgio, 
condição que se verifica quando o indivíduo está fora da proteção do seu 
Estado de origem. Portanto, imprescindível analisar a situação do refugiado à 
luz do princípio da dignidade humana. 
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em razão de guerras, conflitos, violência generalizada e perseguições
de toda sorte, foram forçados a abandonar seus lares e a buscar
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constante em mudar o cenário da crise humanitária que provocou
consequências cruéis a essas pessoas. É necessário conscientizar a população a
fim de demonstrar que os refugiados são vítimas de um país opressor que viola
seus direitos.

O Brasil, por meio da Lei n.º 9.474/97 define instrumentos e
procedimentos para reconhecer como refugiados as pessoas submetidas à
perseguição devido à raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões
políticas, em razão da grave e generalizada violação de direitos humanos que
ensejaram a saída de seu país de origem.

Nesse contexto, vale lembrar o cidadão cosmopolita idealizado por Kant,
sendo aquele que não era somente cidadão de um Estado, mas um cidadão do
mundo. Kant defendia o progresso da humanidade no sentido de reconhecer
que o ser humano não pertence a um país, mas a uma comunidade
internacional. Tal premissa é fundamental para a compreensão do refúgio,
condição que se verifica quando o indivíduo está fora da proteção do seu
Estado de origem. Portanto, imprescindível analisar a situação do refugiado à
luz do princípio da dignidade humana.
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ANÁLISE DOS DIREITOS POLÍTICOS DOS 
MIGRANTES E REFUGIADOS NO BRASIL NA 

PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS4 

Emerson Hideki Handa5 
Melissa Martins Casagrande6 

1 INTRODUÇÃO 

 Brasil tem recebido uma quantidade maior de migrantes em 
busca de melhores condições de vida a cada ano. A motivação 
para o deslocamento do país de origem é bastante subjetiva 

(ONU, 2014), como um fundado temor de perseguição por opinião política, 
religião ou outras formas de intolerância, o exílio, a procura de oportunidades 
profissionais, acadêmicas, estudantis, ou o mesmo o deslocamento em 
decorrência de desastres naturais, etc. Porém, em todos os casos há a 
necessidade da regularização da situação jurídica do cidadão estrangeiro 
adentrando o território nacional brasileiro que muitas vezes não é de 
conhecimento total do migrante. Assim como outras medidas normativas para 
a sua estada no Brasil em conformidade com as legislações nacionais e 
internacionais. De acordo com Rhaday, o entendimento da narrativa da 
migração é um processo complexo: 

[...] os (as) imigrantes possuem suas próprias histórias – os seus 
mundos – pessoas que mudaram de um lugar para outro devido a 

4 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
5 Mestrando em Antropologia Social pela Universidade Federal do Paraná (2017 - em curso),
pós-graduação em Filosofia e Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade Católica do
Paraná (2016 - em curso), pós-graduação em Antropologia Cultural pela Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (2015), graduação em Direito pelo Centro Universitário
Curitiba (2013), pós-graduação em Fisiologia do Exercício pela Universidade Gama Filho
(2007) e graduação em Licenciatura em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica
do Paraná (2005).
6 Pós-Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do
Paraná, PPGD/UFPR. Pesquisadora no Programa Política Migratória e Universidade
Brasileira (PMUB), Cátedra Sérgio Vieira de Mello, CSVM-UFPR. Professora na
Universidade Positivo.
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ANÁLISE DOS DIREITOS POLÍTICOS DE MIGRANTES
E REFUGIADOS NO BRASIL NA PERSPECTIVA DOS 

DIREITOS HUMANOS4

Emerson Hideki Handa5

Melissa Martins Casagrande6

1 INTRODUÇÃO

Brasil tem recebido uma quantidade maior de migrantes em
busca de melhores condições de vida a cada ano. A motivação
para o deslocamento do país de origem é bastante subjetiva

(ONU, 2014), como um fundado temor de perseguição por opinião política,
religião ou outras formas de intolerância, o exílio, a procura de oportunidades
profissionais, acadêmicas, estudantis, ou o mesmo o deslocamento em
decorrência de desastres naturais, etc. Porém, em todos os casos há a
necessidade da regularização da situação jurídica do cidadão estrangeiro
adentrando o território nacional brasileiro que muitas vezes não é de
conhecimento total do migrante. Assim como outras medidas normativas para
a sua estada no Brasil em conformidade com as legislações nacionais e
internacionais. De acordo com Rhaday, o entendimento da narrativa da
migração é um processo complexo:

[...] os (as) imigrantes possuem suas próprias histórias – os seus 
mundos – pessoas que mudaram de um lugar para outro devido a
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(2007) e graduação em Licenciatura em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica
do Paraná (2005).
6 Pós-Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do 
Paraná, PPGD/UFPR. Pesquisadora no Programa Política Migratória e Universidade
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circunstâncias distintas; pessoas em busca de uma vida melhor ou 
oportunidades de emprego; refugiados fugindo de perseguição 
política, guerras ou até desastres naturais; aventureiros, casamentos, 
interesses culturais. Portanto, a imigração é motivada por escolhas, 
decisões tomadas voluntariamente ou “impostas” devido a fatores 
externos como conflitos políticos, desastres naturais, falta de 
oportunidade de emprego. (RHADAY, 2008, p. 47). 

O processo de regularização da permanência em território brasileiro e a 
regularização dos documentos é o primeiro passo para que o migrante venha a 
gozar de todos os seus direitos de cidadão e contemplar em plenitude e 
igualdade sua inserção na sociedade brasileira contemporânea. A Constituição 
Federal do Brasil de 1988, garante em seus artigos 5ºe 6º as mesmas garantias 
legais aos brasileiros e estrangeiros, como os direitos sociais: saúde, segurança, 
acesso à justiça, educação, etc., assim como liberdades individuais como as 
liberdades de crença e consciência, direitos culturais, etc., contudo as liberdades 
políticas ainda são restritas para migrantes e refugiados não naturalizados, 
limitando assim a amplitude e a indissociabilidade dos direitos fundamentais. Se 
a função do Estado é a tutela e proteção dos Direitos Humanos daqueles 
indivíduos que se encontram em sua jurisdição, questiona-se por que no Brasil, 
assim como em outros Estados que formam a sociedade internacional, o 
exercício dos direitos políticos de migrantes e refugiados é condicionado. A 
afirmação de Bobbio de que o importante não é a fundamentação dos direitos 
humanos e sim a sua proteção permeia a análise. (BOBBIO, 1992). Há uma 
necessidade de reflexão no Direito sobre o desenvolvimento histórico das 
restrições quanto aos direitos políticos dos migrantes e refugiados e quais suas 
consequências. Este estudo tem como objetivo oferecer ponderações que 
contribuam para esta reflexão.  

2 DIREITOS POLÍTICOS DE MIGRANTES E REFUGIADOS 

2.1  Considerações sobre cidadania 

Os Direitos Políticos são os modos de participação nos processos 
políticos, interferindo diretamente na vida pública dentro de determinada 
sociedade, estão sempre relacionados com a cidadania e o exercício prático de 
seus deveres e direitos como o sufrágio. A cidadania geralmente evidencia o 
vínculo entre o local de origem ou nascimento e a soberania, podendo ou não 
a nacionalidade ser determinante para a prática dos direitos políticos.  De 
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vínculo entre o local de origem ou nascimento e a soberania, podendo ou não
a nacionalidade ser determinante para a prática dos direitos políticos.  De
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acordo com Kelsen os direitos políticos costumam ser definidos como a 
capacidade ou o poder de influir na formação da vontade do Estado, em outras 
palavras: de participar - direta ou indiretamente - na produção da ordem jurídica 
- em que a “vontade do Estado” se exprime. (KELSEN, 1979). Para Kelsen
(1979, p. 97):

Os chamados direitos políticos encontram-se entre os direitos que 
a ordem jurídica costuma reservar aos cidadãos. Eles são 
comumente definidos como os direitos que dão ao seu possuidor 
um poder de influência na formação da vontade do Estado. O 
principal direito político é o direito de votar, isto é, o direito de 
participar na eleição dos membros do corpo legislativo e de outros 
funcionários de Estado, tais como chefe de Estado e juízes. 

O conceito de nacionalidade, contemporaneamente, está relacionado ao 
vínculo político e jurídico que uma pessoa tem com um Estado. O termo 
cidadania, por sua vez, está relacionado à titularidade de direitos fundamentais. 
Esta diferenciação entre nacionalidade e cidadania é recente, fruto, dentre 
outros fatores, da universalização da proteção dos Direitos Humanos 
consolidada no período pós-Segunda Guerra Mundial. Pode-se argumentar que 
até então os termos nacionalidade e cidadania poderiam ser utilizados como 
sinônimos pois o Estado era, se não o único, o principal garantidor dos direitos 
fundamentais, garantindo assim a cidadania por meio da nacionalidade.  

Considerando a visão antropológica de Castro (2002) que toda relação é 
uma transformação, as relações políticas e jurídicas não poderiam ser 
observadas de maneira diferente. Por essa razão há que se considerar o conceito 
de relações jurídicas de maneira ampla e social, para além da relação entre 
sujeitos jurídicos no interior de uma norma jurídica.7.  

Uma abrangência nos conceitos como em Pachukani (1998), a relação 
jurídica é como uma célula central do tecido jurídico e é unicamente nela que o 
Direito realiza o seu movimento real. O Direito, enquanto conjunto de normas, 
não é senão uma abstração sem vida. O diálogo hermenêutico deve ser 
viabilizado e reduzindo distâncias culturais e simbólicas criadas ao decorrer de 
uma evolução histórica. Já as questões de relações culturais, podem vir a ocorrer 
interferindo e ou influenciando de alguma maneira nas relações jurídicas e 
políticas. Conforme Herrera Flores, em uma visão dos Direitos Humanos sobre 
a cultura no espaço e tempo: 

A cultura não é uma entidade alheia ou separada das estratégias de 
ação social; ao contrário, é uma resposta, uma reação à forma como 

7 Este posicionamento é também aventado por Kelsen em sua obra Teoria Pura do Direito.. 
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políticas. Conforme Herrera Flores, em uma visão dos Direitos Humanos sobre
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A cultura não é uma entidade alheia ou separada das estratégias de 
ação social; ao contrário, é uma resposta, uma reação à forma como 

7 Este posicionamento é também aventado por Kelsen em sua obra Teoria Pura do Direito..
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se constituem e se desenvolvem as relações sociais, econômicas e 
políticas em um tempo e um espaço determinados. (2004, p. 290). 

Ainda no sentido cultural ou multicultural dos Direitos Humanos, Santos 
possui sua ótica sobre as necessidades que contemplam as diferenças, 
destacando uma suposta imposição de localismos globalizados dos Direitos 
Humanos e desejando uma maior emancipação na presença de alteridades 
propondo uma hermenêutica diatópica, como instrumento útil no diálogo 
intercultural dos direitos. Para Santos (2007), o objetivo da hermenêutica 
diatópica não é atingir a completude mas ampliar ao máximo a consciência de 
incompletude mútua. 

Além das questões culturais, Mariza Peirano trata da delicada relação 
envolvendo a identificação documental nas relações internacionais, podendo já 
supor as fragilidades dos migrantes ou refugiados considerados irregulates em 
determinados Estados. O assunto também é tema de diversas etnografias na 
área de Antropologia Jurídica e Antropologia do Estado.  

A abordagem proposta por Peirano (2014) é de que documentos são 
formas privilegiadas, oficialmente válidas e externas à pessoa, de provar que 
somes quem dizemos ser, já que o fato básico do mundo moderno é que nossa 
palavra não é suficiente como prova. No caso de migrantes e refugiados, pode-
se estender o entendimento de Peirano ao fato de que documentos não provam 
apenas quem as pessoas são mas também se lhes é permitido estar nos espaços 
estatais.  

A abordagem documental que mantém atual o questionamento sob a 
ótica existencial com base em um documento jurídico na ordem burocrática 
estatal e as condições de sujeitos de direito ou o contrário, sujeitos sem 
legitimidade de vir a exigir seus direitos. Uma problemática já abordada por 
Hannah Arendt (1989) logo após 2ª Guerra Mundial relacionada aos apátridas, 
mas em condições de vulnerabilidade não apenas em relação à identificação ou 
a identidade do sujeito estrangeiro, mas em todas as condições sociais e 
políticas. Problemática que também é desenvolvida por Zizek (2010), 
questionando, em uma perspectiva mais ampla de legitimidade sobre o que 
aconteceriam com os direitos humanos quando quem reivindica os direitos não 
são considerados como seres humanos de fato?  
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2.2  Desenvolvimento crítico e político como liberdade 

Em uma visão macroeconômica, Sen (2000) propõe que uma sociedade 
só conquistará um desenvolvimento pleno quando possuir liberdades em 
sentido amplo. Dussel (2007) faz uma crítica ao dizer que está no plano político 
a responsabilidade de desenvolver a vida de todos os cidadãos, principalmente 
daqueles que foram colocados para fora da possibilidade de cumprir com as 
suas satisfações básicas de suas necessidades. 

Para Sen (2000), a privação de liberdade econômica pode gerar privação 
de liberdade social, assim como a privação de liberdade social ou política pode, 
da mesma forma, gerar a privação de liberdade econômica. Dessa forma:  

Mesmo quando não falta segurança econômica adequada a pessoas 
sem liberdades políticas ou direitos civis, elas são privadas de 
liberdades importantes para conduzir suas vidas, sendo-lhes negada 
a oportunidade de participar de decisões cruciais concernentes a 
assuntos públicos. Essas privações restringem a vida social e a vida 
política, e devem ser consideradas repressivas mesmo sem acarretar 
outros males (como desastres econômicos). Como liberdades 
políticas e civis são elementos constitutivos da liberdade humana, 
sua negação é, em si, uma deficiência. Ao examinarmos o papel dos 
direitos humanos no desenvolvimento, precisamos levar em conta 
tanto a importância constitutiva quanto a importância instrumental 
dos direitos civis e liberdades políticas. (SEN, 2000, p. 31). 

Para Sen, as liberdades políticas, amplamente concebidas (incluindo o que 
se determinam como direitos civis), referem-se as oportunidades que as pessoas 
tem para determinar quem deve governar e com base em que princípios, além 
de incluir a possibilidade de fiscalizar e criticar autoridades, de ter liberdade de 
expressão política e uma imprensa sem censura, de ter a liberdade de escolher 
entre diferentes partidos políticos etc. Incluem os direitos políticos associados 
as democracias no sentido mais abrangente (abarcando oportunidades de 
diálogo político, dissensão e crítica, bem como direito de voto e seleção 
participativa de legisladores e executivos). O aumento geral de liberdade 
políticas e civis é decisivo para o próprio processo de desenvolvimento. (SEN, 
2000). 

Entre as liberdades relevantes inclui-se a liberdade de agir como cidadão 
que tem sua importância reconhecida e cujas opiniões são levadas em conta. Já 
na concepção de Zizek, o portador dos direitos humanos, é gerado por um 
conjunto de práticas  políticas que materializam a cidadania. (ZIZEK, 
2010, p. 26).
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supor as fragilidades dos migrantes ou refugiados considerados irregulates em
determinados Estados. O assunto também é tema de diversas etnografias na
área de Antropologia Jurídica e Antropologia do Estado.

A abordagem proposta por Peirano (2014) é de que documentos são 
formas privilegiadas, oficialmente válidas e externas à pessoa, de provar que
somes quem dizemos ser, já que o fato básico do mundo moderno é que nossa
palavra não é suficiente como prova. No caso de migrantes e refugiados, pode-
se estender o entendimento de Peirano ao fato de que documentos não provam
apenas quem as pessoas são mas também se lhes é permitido estar nos espaços
estatais.

A abordagem documental que mantém atual o questionamento sob a
ótica existencial com base em um documento jurídico na ordem burocrática
estatal e as condições de sujeitos de direito ou o contrário, sujeitos sem
legitimidade de vir a exigir seus direitos. Uma problemática já abordada por
Hannah Arendt (1989) logo após 2ª Guerra Mundial relacionada aos apátridas,
mas em condições de vulnerabilidade não apenas em relação à identificação ou
a identidade do sujeito estrangeiro, mas em todas as condições sociais e
políticas. Problemática que também é desenvolvida por Zizek (2010), 
questionando, em uma perspectiva mais ampla de legitimidade sobre o que
aconteceriam com os direitos humanos quando quem reivindica os direitos não
são considerados como seres humanos de fato?
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2.2 Desenvolvimento crítico e político como liberdade

Em uma visão macroeconômica, Sen (2000) propõe que uma sociedade
só conquistará um desenvolvimento pleno quando possuir liberdades em
sentido amplo. Dussel (2007) faz uma crítica ao dizer que está no plano político
a responsabilidade de desenvolver a vida de todos os cidadãos, principalmente
daqueles que foram colocados para fora da possibilidade de cumprir com as
suas satisfações básicas de suas necessidades.

Para Sen (2000), a privação de liberdade econômica pode gerar privação 
de liberdade social, assim como a privação de liberdade social ou política pode,
da mesma forma, gerar a privação de liberdade econômica. Dessa forma:

Mesmo quando não falta segurança econômica adequada a pessoas
sem liberdades políticas ou direitos civis, elas são privadas de 
liberdades importantes para conduzir suas vidas, sendo-lhes negada
a oportunidade de participar de decisões cruciais concernentes a
assuntos públicos. Essas privações restringem a vida social e a vida
política, e devem ser consideradas repressivas mesmo sem acarretar
outros males (como desastres econômicos). Como liberdades
políticas e civis são elementos constitutivos da liberdade humana,
sua negação é, em si, uma deficiência. Ao examinarmos o papel dos
direitos humanos no desenvolvimento, precisamos levar em conta
tanto a importância constitutiva quanto a importância instrumental 
dos direitos civis e liberdades políticas. (SEN, 2000, p. 31).

Para Sen, as liberdades políticas, amplamente concebidas (incluindo o que
se determinam como direitos civis), referem-se as oportunidades que as pessoas
tem para determinar quem deve governar e com base em que princípios, além
de incluir a possibilidade de fiscalizar e criticar autoridades, de ter liberdade de
expressão política e uma imprensa sem censura, de ter a liberdade de escolher
entre diferentes partidos políticos etc. Incluem os direitos políticos associados
as democracias no sentido mais abrangente (abarcando oportunidades de
diálogo político, dissensão e crítica, bem como direito de voto e seleção
participativa de legisladores e executivos). O aumento geral de liberdade
políticas e civis é decisivo para o próprio processo de desenvolvimento. (SEN,
2000).

Entre as liberdades relevantes inclui-se a liberdade de agir como cidadão
que tem sua importância reconhecida e cujas opiniões são levadas em conta. Já
na concepção de Zizek, o portador dos direitos humanos, é gerado por um
conjunto de práticas  políticas que materializam a cidadania. (ZIZEK, 2010,
p.26).
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3 DIREITOS POLÍTICOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
BRASILEIRA 

A Constituição Federal de 1988 versa sobre os Direitos Políticos em seu 
Capítulo IV “Dos Direitos Políticos” 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e 
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos 
da lei, mediante: 
I - plebiscito; 
II - referendo; 
III - iniciativa popular. 
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante
o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;

Há um aparente conflito entre o artigo 5º e o artigo 14 da Constituição  
Federal Brasileira, naqual se concede uma suposta igualdade entre nacionais e 
estrangeiros no artigo 5º, e posteriormente coloca como condição para 
alistamento eleitoral e para  elegibilidade a nacionalidade brasileira. Pode-se 
destacar que no Capítulo III da Constituição, que dispõe sobre a nacionalidade, 
existe a possibilidade de naturalização do chamado estrangeiro.Dessa maneira, 
os estrangeiros, incluídos os refugiados, teriam, com a possibilidade de 
aquisição da nacionalidade brasileira por via da naturalização, obter as 
condições de adquirirem o pleno gozo dos direitos políticos, porém com 
algumas ressalvas, de acordo com a artigo 12:  

§ 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e
naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição.
§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:
I - de Presidente e Vice-Presidente da República;
II - de Presidente da Câmara dos Deputados;
III - de Presidente do Senado Federal;
IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
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V - da carreira diplomática; 
VI - de oficial das Forças Armadas. 
VII - de Ministro de Estado da Defesa 

Portanto já na própria Constituição Federal de 1988, podem-se observar 
possíveis incoerências quanto ao texto da legislação em suas diretrizes para o 
exercício prático e efetivo dos direitos políticos. Além disso, há que se notar a 
falta de referência a pessoa refugiada no texto constitucional exceto pela breve 
referência ao asilo político no artigo 4º. É válido ressaltar novamente a 
positivação da legislação brasileira no artigo 5º da Constituição Federal: “Todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)”. O artigo 4º da 
Lei 13.445 de 2017, a Lei de Migração, repete o preceito constitucional e garante 
ao migrante, desde que em território brasileiro, a condição de igualdade com os 
nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade.  

A Lei de Migração enumera ainda, no inciso I do artigo 4º, outras 
liberdades e garantias, assegurando direitos e liberdades civis, sociais, culturais 
e econômicas, podendo-se inferir, portanto, a deliberada exclusão por parte do 
legislador dos direitos políticos contribuindo assim para a criação de assimetrias 
sociais. Sob uma visão histórica do Direito, há que se pensar nos aspectos 
temporais que delimitam a legislação perante a sociedade e suas 
constantes mudanças, conforme Hespanha (2005, p. 37): 

Foi daqui que resultou a sensível tendência atual dos historiadores 
do direito para alargarem o seu campo de pesquisa para além do 
âmbito do direito oficial, integrando nele todos os fenômenos de 
normação social, independente das suas habituais etiquetas.

Ainda nas palavras de Hespanha (2005) o direito recompõe-se 
continuamente e, ao recompor-se a leitura da sua própria história e da sua 
própria tradição, as atualiza. Por isso há uma necessidade de compreender como 
exercem-se as relações políticas e jurídicas em um contexto globalizado entre o 
Estado e os migrantes8, devido às proporções da mobilidade humana em todo 
mundo na atualidade. No Brasil, argumenta-se que a migração é uma questão 
social atual que tem demonstrado uma série de fragilidades na proteção que 
pode e deve ser oferecida a migrantes e refugiados.  

Observa-se, um conflito de leis muito grande a respeito dos direitos 
fundamentais e distinções entre brasileiros e estrangeiros, conflito este 

8 Nesse contexto contemplando a categoria de pessoa refugiada como migrante. 
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V - da carreira diplomática;
VI - de oficial das Forças Armadas.
VII - de Ministro de Estado da Defesa

Portanto já na própria Constituição Federal de 1988, podem-se observar
possíveis incoerências quanto ao texto da legislação em suas diretrizes para o
exercício prático e efetivo dos direitos políticos. Além disso, há que se notar a
falta de referência a pessoa refugiada no texto constitucional exceto pela breve
referência ao asilo político no artigo 4º. É válido ressaltar novamente a
positivação da legislação brasileira no artigo 5º da Constituição Federal: “Todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)”. O artigo 4º da
Lei 13.445 de 2017, a Lei de Migração, repete o preceito constitucional e garante
ao migrante, desde que em território brasileiro, a condição de igualdade com os
nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade.

A Lei de Migração enumera ainda, no inciso I do artigo 4º, outras
liberdades e garantias, assegurando direitos e liberdades civis, sociais, culturais
e econômicas, podendo-se inferir, portanto, a deliberada exclusão por parte do
legislador dos direitos políticos contribuindo assim para a criação de assimetrias
sociais. Sob uma visão histórica do Direito, há que se pensar nos aspectos
temporais que delimitam a legislação perante a sociedade e suas constantes
mudanças, conforme Hespanha:

Foi daqui que resultou a sensível tendência atual dos historiadores
do direito para alargarem o seu campo de pesquisa para além do
âmbito do direito oficial, integrando nele todos os fenômenos de 
normação social, independente das suas habituais etiquetas. (2005,
p. 37).

Ainda nas palavras de Hespanha (2005) o direito recompõe-se
continuamente e, ao recompor-se a leitura da sua própria história e da sua
própria tradição, as atualiza. Por isso há uma necessidade de compreender como
exercem-se as relações políticas e jurídicas em um contexto globalizado entre o 
Estado e os migrantes8, devido às proporções da mobilidade humana em todo
mundo na atualidade. No Brasil, argumenta-se que a migração é uma questão
social atual que tem demonstrado uma série de fragilidades na proteção que
pode e deve ser oferecida a migrantes e refugiados.

Observa-se, um conflito de leis muito grande a respeito dos direitos
fundamentais e distinções entre brasileiros e estrangeiros, conflito este

8 Nesse contexto contemplando a categoria de pessoa refugiada como migrante..
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alimentado por aparentes contradições na própria Constituição Federal. de 
1988 que em seu artigo 5º assegura a igualdade formal entre brasileiros e 
estrangeiros.  

Na visão de Sem (2000), a privação de liberdade pode surgir em razão de 
processos inadequados (como a violação do direito ao voto ou de outros 
direitos políticos ou civis), ou de oportunidades inadequadas que algumas 
pessoas têm para realizar o mínimo que gostariam (incluindo ausência de 
oportunidades elementares como a capacidade de escapar da morte prematura, 
morbidez evitável ou fome involuntária). (SEN, 2000). 

Ao presente caso concreto cabe à indagação de Zizek (2010, p. 18): 
“Mas se os direitos humanos, enquanto oposição ao fundamentalismo e 
busca pela felicidade, levam-nos a contradições inacessíveis, não são eles, 
afinal de contas, uma defesa contra o excesso de poder?”  

Nesse Santos (1997) argumenta que linhas abissais são traçadas tanto no 
sentido literal como metafórico, e que “a divisão é tal que o ‘outro lado da linha’ 
desaparece enquanto realidade, torna-se tão inexistente, e é mesmo 
produzido como inexistente”. (SANTOS, 1997, p. 3-4).  

Já na concepção crítica de Zizek (2010, p. 21): 

De acordo com a lei, o poder do Estado apenas representa o 
interesse de seus súditos; está a serviço deles, é responsável por eles 
e está, ele mesmo, sujeito a seu controle. Entretanto, de acordo com 
o superego subjacente, a mensagem pública de responsabilidade é
complementada pela mensagem obscena do exercício incondicional
de poder [...]. Tal perspectiva pode ser complementada por uma
visão antropológica sobre os direitos humanos proposta por Segato:
“os direitos estão na história, desdobram-se e transformam-se
porque o impulso de insatisfação crítica os mobiliza” para a autora,
“esse impulso age, em maior ou menor medida, entre membros de
qualquer sociedade”.

É fato que a sociedade se transforma com a passagem do tempo e como 
resposta o legislativo, as normas e o direito são mutáveis de acordo com suas 
atuais necessidades. Mesmo em sociedades urbanas e complexas ainda há 
resquícios de legislações que podem ser consideradas fora de seu tempo e 
espaço. Neste contexto, Hespanha (2005), oferece critica o gigantismo e a 
impessoalidade da política ao nível do Estado; considera que ela torna 
impossível a participação dos cidadãos, rejeitando a ideia de representação, 
reconhecendo-se os cidadãos cada vez menos nos seus representantes eleitos, 
cresce a abstenção, manifestando a falta de adesão aos modelos representativos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É compreensível que historicamente estrangeiros tivessem seus direitos 
políticos restritos devido ao pretexto da soberania nacional e a proteção dos 
territórios nacionais. Já após a Segunda Guerra Mundial e as consolidações de 
tratados internacionais de Direitos Humanos, para a proteção universal de 
todos os seres humanos, inclusive migrantes, refugiados e apátridas, é bastante 
questionável a ausência de flexibilidade nas legislações quanto aos direitos 
políticos de não nacionais, não apenas no Brasil mas em vários países pelo 
mundo. 

Buscou-se evidenciar importância dos direitos políticos na vida de cada 
indivíduo nascido ou não naquele território em que tem sua residência habitual 
e a sua relação com o exercício prático de cidadania. Conseguindo um vislumbre 
de uma qualidade de vida melhor e atuando para que ocorram transformações 
necessárias na sua sociedade e em seu meio ambiente. Contudo, há que se notar 
a dificuldade do exercício dos direitos políticos a indivíduos que não tem o 
vínculo político e jurídico da nacionalidade com o Estado em que estabelecem 
a sua residência oficial. Propõe-se, portanto, o questionamento: se os direitos 
políticos são considerados Direitos Humanos universais, por qual razão ainda 
há uma restrição na prática para refugiados e migrantes? 

O atual contexto histórico relacionado as migrações e aos refúgios 
trazem reflexões acerca dos Direitos Humanos, da inclusão e da lógica 
democrática, sobretudo no que concerne o exercício dos direitos políticos. A 
intolerância tem se manifestado correntemente em inúmeros lugares do globo, 
com atos e comportamentos ligados a xenofobia, ao racismo e nacionalismos 
exacerbados, além das questões dos conflitos religiosos e políticos. Dessa 
maneira, pode se questionar se os direitos políticos, inseridos na lógica das 
dimensões e da proteção universal dos Direitos Humanos devem de fato 
possuir limitações internas ou internacionais. A lacuna no exercício de direitos 
políticos por refugiados e migrantes suscita alguns questionamentos, 
relacionados, sobretudo no bem-comum e na legitimidade. Migrantes e 
refugiados possuem uma representatividade efetividade nos três poderes que 
constituem o Estado brasileiro? O Poder Judiciário é efetivamente imparcial 
quando as partes são migrantes e refugiados? O Poder Executivo efetivamente 
se preocupa com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para 
migrantes e refugiados? Há representatividade efetiva no legislativo para 
votações de questões sociais voltadas a migrantes e refugiados?  
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felicidade, levam-nos a contradições inacessíveis, não são eles, afinal de contas,
uma defesa contra o excesso de poder?” 

Nesse Santos (1997) argumenta que linhas abissais são traçadas tanto no
sentido literal como metafórico, e que “a divisão é tal que o ‘outro lado da linha’
desaparece enquanto realidade, torna-se tão inexistente, e é mesmo produzido
como inexistente”. (SANTOS, 1997, p.3-4).

Já na concepção crítica de Zizek:

De acordo com a lei, o poder do Estado apenas representa o 
interesse de seus súditos; está a serviço deles, é responsável por eles
e está, ele mesmo, sujeito a seu controle. Entretanto, de acordo com
o superego subjacente, a mensagem pública de responsabilidade é
complementada pela mensagem obscena do exercício incondicional
de poder [...]. Tal perspectiva pode ser complementada por uma 
visão antropológica sobre os direitos humanos proposta por Segato:
“os direitos estão na história, desdobram-se e transformam-se
porque o impulso de insatisfação crítica os mobiliza” para a autora,
“esse impulso age, em maior ou menor medida, entre membros de 
qualquer sociedade”. (2010, p.21).

É fato que a sociedade se transforma com a passagem do tempo e como
resposta o legislativo, as normas e o direito são mutáveis de acordo com suas
atuais necessidades. Mesmo em sociedades urbanas e complexas ainda há
resquícios de legislações que podem ser consideradas fora de seu tempo e
espaço. Neste contexto, Hespanha (2005), oferece critica o gigantismo e a
impessoalidade da política ao nível do Estado; considera que ela torna
impossível a participação dos cidadãos, rejeitando a ideia de representação,
reconhecendo-se os cidadãos cada vez menos nos seus representantes eleitos,
cresce a abstenção, manifestando a falta de adesão aos modelos representativos.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É compreensível que historicamente estrangeiros tivessem seus direitos
políticos restritos devido ao pretexto da soberania nacional e a proteção dos
territórios nacionais. Já após a Segunda Guerra Mundial e as consolidações de
tratados internacionais de Direitos Humanos, para a proteção universal de
todos os seres humanos, inclusive migrantes, refugiados e apátridas, é bastante
questionável a ausência de flexibilidade nas legislações quanto aos direitos
políticos de não nacionais, não apenas no Brasil mas em vários países pelo
mundo.

Buscou-se evidenciar importância dos direitos políticos na vida de cada
indivíduo nascido ou não naquele território em que tem sua residência habitual
e a sua relação com o exercício prático de cidadania. Conseguindo um vislumbre
de uma qualidade de vida melhor e atuando para que ocorram transformações
necessárias na sua sociedade e em seu meio ambiente. Contudo, há que se notar
a dificuldade do exercício dos direitos políticos a indivíduos que não tem o
vínculo político e jurídico da nacionalidade com o Estado em que estabelecem
a sua residência oficial. Propõe-se, portanto, o questionamento: se os direitos
políticos são considerados Direitos Humanos universais, por qual razão ainda
há uma restrição na prática para refugiados e migrantes?

O atual contexto histórico relacionado as migrações e aos refúgios
trazem reflexões acerca dos Direitos Humanos, da inclusão e da lógica
democrática, sobretudo no que concerne o exercício dos direitos políticos. A
intolerância tem se manifestado correntemente em inúmeros lugares do globo,
com atos e comportamentos ligados a xenofobia, ao racismo e nacionalismos
exacerbados, além das questões dos conflitos religiosos e políticos. Dessa
maneira, pode se questionar se os direitos políticos, inseridos na lógica das
dimensões e da proteção universal dos Direitos Humanos devem de fato
possuir limitações internas ou internacionais. A lacuna no exercício de direitos
políticos por refugiados e migrantes suscita alguns questionamentos,
relacionados, sobretudo no bem-comum e na legitimidade. Migrantes e
refugiados possuem uma representatividade efetividade nos três poderes que
constituem o Estado brasileiro? O Poder Judiciário é efetivamente imparcial
quando as partes são migrantes e refugiados? O Poder Executivo efetivamente
se preocupa com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para
migrantes e refugiados? Há representatividade efetiva no legislativo para
votações de questões sociais voltadas a migrantes e refugiados? 
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REFUGIADOS NO BRASIL: CARACTERIZANDO AS 
NOVAS FACES PELO PAÍS9 

Gabriela Martini dos Santos10 
Jayme Benvenuto Lima Júnior11 

1 INTRODUÇÃO 

 Brasil sempre ocupou local de destaque no contexto regional por 
ser pioneiro em regulamentar instrumentos de proteção aos 
refugiados. No âmbito internacional, foi o primeiro país sul-

americano a regulamentar a Convenção de 1951, no ano de 1960, e o Protocolo 
de 1967, em 1972. Foi o primeiro Estado do continente a elaborar uma lei 
específica sobre refugiados (Lei Federal n.º 9.474/97), em 1997. (MOREIRA, 
2005). 

No entanto, a atual conjuntura põe em voga as políticas de proteção 
brasileiras por estas se limitarem a atender pessoas perseguidas por motivos de 
raça, religião, opinião política, nacionalidade e pertencimento a determinado 
grupo social. Os fluxos migratórios mistos, motivados por desastres ou 
fenômenos ambientais e climáticos que inviabilizam a vida das pessoas em seu 
local de origem ou residência têm causado um novo fluxo imigratório no 

9 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
10 Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina (2017).
Agente de Integração no Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante de Santa
Catarina (2018).
11 Jayme Benvenuto é professor adjunto 3 da Universidade Federal da Imtegraçāo Latino-
americana - UNILA, junto ao curso de Relaçoes Internacionais e Integraçāo. Atualmente
cumpre cooperação técnica na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, junto ao
Departamento de Ciência Política e Relaçôes Internacionais. Bolsista de Produtividade em
Pesquisa 2 do CNPq. Pesquisador no Projeto de Pesquisa Direito Internacional dos
Refugiados e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e
como se dá o Acesso à Justiça em caso de Violação, financiado pelo CNPQ -
MCTI/CNPQ/Universal 14/2014.
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território brasileiro, o que demanda políticas específicas para responder a esse 
novo perfil, cuja presença se intensificou desde 2010. (PEREIRA, 2009).  

A pesquisa em questão tem como objetivo investigar essa nova face do 
migrante forçado acolhido pelo Estado brasileiro ao coletar informações básicas 
como, por exemplo, seus respectivos países de origem, as motivações que 
levaram essas pessoas a buscar refúgio no país, escolaridade, faixa etária, gênero, 
dentre outros dados que possam auxiliar para que se conheça melhor esse grupo 
de pessoas. O propósito final é criar um banco de dados adequado para guiar 
políticas públicas em resposta às necessidades básicas dessa população e 
responder a um contexto dinâmico e desafiador no qual as migrações 
internacionais atuais se inserem.  

Além de buscar informações sobre o perfil migratório atual e como ele 
tem se diversificado na última década, faz-se uma investigação sobre os 
principais eixos econômicos em que os migrantes em questão se inserem. O 
artigo tenciona, portanto, realizar um estudo empírico para identificar em que 
setores a mão-de-obra migrante encontra espaço de atuação no Brasil, com o 
propósito final de auxiliar na fiscalização dos direitos trabalhistas dessas 
pessoas. 

Tabela 1.1 - Quadro geral das solicitações de refúigo recentes no brasil  (2015) 
Nacionalidade Haitianos (48,371) Senegal 

(7,206) 
Síria 
(3,460) 

Faixa etária 18 a 29 anos (40.369 
– 48,7%)

30 a 59 anos 
(39.081 – 47,1%) 

0 a 12 anos 
(2.108 – 2,5%) 

Gênero Feminino (15.898 – 
19,2%) 

Masculino  
(64.961 – 80,8%) 

Total de 
solicitações 

28,670 

Fonte: Ministério da Justiça, 2016. 

2 MIGRAÇÕES FORÇADAS NO BRASIL: UM BREVE 
HISTÓRICO 

O Brasil demonstra-se comprometido com a normativa de proteção dos 
refugiados desde a fase de universalização desse regime no início da década de 
1950, uma vez que ratificou tanto a Convenção de 1951, no ano de 1960, e o 
Protocolo de 1967, no ano de 1972, como também faz parte do Conselho 
Executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
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território brasileiro, o que demanda políticas específicas para responder a esse
novo perfil, cuja presença se intensificou desde 2010. (PEREIRA, 2009).

A pesquisa em questão tem como objetivo investigar essa nova face do
migrante forçado acolhido pelo Estado brasileiro ao coletar informações básicas
como, por exemplo, seus respectivos países de origem, as motivações que
levaram essas pessoas a buscar refúgio no país, escolaridade, faixa etária, gênero,
dentre outros dados que possam auxiliar para que se conheça melhor esse grupo
de pessoas. O propósito final é criar um banco de dados adequado para guiar
políticas públicas em resposta às necessidades básicas dessa população e
responder a um contexto dinâmico e desafiador no qual as migrações
internacionais atuais se inserem.

Além de buscar informações sobre o perfil migratório atual e como ele
tem se diversificado na última década, faz-se uma investigação sobre os
principais eixos econômicos em que os migrantes em questão se inserem. O
artigo tenciona, portanto, realizar um estudo empírico para identificar em que
setores a mão-de-obra migrante encontra espaço de atuação no Brasil, com o
propósito final de auxiliar na fiscalização dos direitos trabalhistas dessas
pessoas.

Tabela 1.1 - Quadro geral das solicitações de refúigo recentes no brasil (2015)
Nacionalidade Haitianos (48,371) Senegal

(7,206)
Síria
(3,460)

Faixa etária 18 a 29 anos (40.369
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Total de
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Fonte: Ministério da Justiça (2016)

2 MIGRAÇÕES FORÇADAS NO BRASIL: UM BREVE
HISTÓRICO

O Brasil demonstra-se comprometido com a normativa de proteção dos
refugiados desde a fase de universalização desse regime no início da década de
1950, uma vez que ratificou tanto a Convenção de 1951, no ano de 1960, e o
Protocolo de 1967, no ano de 1972, como também faz parte do Conselho
Executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
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(ACNUR) desde 1958. O Estado brasileiro começou a se comprometer com as 
questões de refúgio mais profundamente no ano de 1977, quando realizou um 
acordo com o ACNUR para o estabelecimento de um escritório ad hoc na cidade 
do Rio de Janeiro. A necessidade de manter uma repartição da agência no Brasil 
era iminente, dada a interrupção da democracia na América Latina, o que gerou 
uma onda de movimentos opositores aos regimes militares e, 
consequentemente, refugiados. (JUBILUT, 2007). 

Apesar de possuir escritório permanente no Brasil, o país dava sinais de 
não reconhecer o ACNUR como uma agência legítima, órgão de uma 
organização internacional. Assim, o papel da instituição limitava-se ao 
reassentamento de perseguidos para terceiros países: durante essa fase, cerca de 
20 mil argentinos, bolivianos, chilenos e uruguaios foram reassentados pelo 
Brasil na Austrália, Canadá, Europa e Nova Zelândia. Ademais, nesse momento 
o Brasil ainda mantinha a reserva geográfica da Convenção de 1951, limitando-
se a receber apenas refugiados europeus12. (JUBILUT, 2007).

Sem o reconhecimento formal do governo brasileiro, o ACNUR dispôs 
de diversas parcerias das organizações da sociedade civil, como a Cáritas 
Arquidiocesana do Rio de Janeiro, a Comissão Pontifícia Justiça e Paz e a 
Cáritas Arquidiocesana de São Paulo. Tais parcerias foram vitais para que a 
agência executasse o recebimento de 150 refugiados vietnamitas, 422 refugiados 
cubanos e 50 famílias iranianas entre a metade da década de 1970 e o final da 
década de 1980, pois tramitaram para que o país os acolhesse em caráter de 
residentes estrangeiros, um modo de minimizar a aplicação da reserva 
geográfica. Esta foi revogada em 1989 – a partir desse momento, o Brasil passou 
a aplicar a definição ampliada da Declaração de Cartagena13, mesmo sem 
ratificá-la. (MOREIRA, 2005).   

As políticas de recepção de refugiados flexibilizaram-se conforme o 
processo de democratização se aproximava. Já na década de 1990, o Brasil 
adotou uma postura mais flexível em relação ao acolhimento de migrantes 
forçados, quando acolheu 1200 angolanos provenientes da guerra civil do país, 
mesmo que aqueles não se enquadrassem na definição prevista pela Convenção 
de 1951. Com o advento da redemocratização, formulou-se a Constituição 

12 Até 1972, ano em que o Brasil retificou o Protocolo de 1967, o Estado Brasileiro reconhecia 
apenas refugiados de origem europeia, seguindo as diretrizes da Convenção de 1951.  
13 A Declaração de Cartagena sobre Refugiados (1984) foi resultado dos encontros de 
representantes governamentais e especialistas de dez países latino-americanos em Cartagena 
de Indias, Colômbia, para considerar a situação dos refugiados na América Latina. Ela 
estabeleceu os conceitos básicos dessa questão no campo dos direitos humanos e lançou o 
termo “violação maciça de direitos humanos” como elemento da definição mais ampla de 
refugiado. (BARRETO; LEÃO, 2010). 
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(ACNUR) desde 1958. O Estado brasileiro começou a se comprometer com as
questões de refúgio mais profundamente no ano de 1977, quando realizou um
acordo com o ACNUR para o estabelecimento de um escritório ad hoc na cidade
do Rio de Janeiro. A necessidade de manter uma repartição da agência no Brasil
era iminente, dada a interrupção da democracia na América Latina, o que gerou
uma onda de movimentos opositores aos regimes militares e,
consequentemente, refugiados. (JUBILUT, 2007).

Apesar de possuir escritório permanente no Brasil, o país dava sinais de
não reconhecer o ACNUR como uma agência legítima, órgão de uma
organização internacional. Assim, o papel da instituição limitava-se ao
reassentamento de perseguidos para terceiros países: durante essa fase, cerca de
20 mil argentinos, bolivianos, chilenos e uruguaios foram reassentados pelo
Brasil na Austrália, Canadá, Europa e Nova Zelândia. Ademais, nesse momento
o Brasil ainda mantinha a reserva geográfica da Convenção de 1951, limitando-
se a receber apenas refugiados europeus12. (JUBILUT, 2007).

Sem o reconhecimento formal do governo brasileiro, o ACNUR dispôs
de diversas parcerias das organizações da sociedade civil, como a Cáritas
Arquidiocesana do Rio de Janeiro, a Comissão Pontifícia Justiça e Paz e a
Cáritas Arquidiocesana de São Paulo. Tais parcerias foram vitais para que a
agência executasse o recebimento de 150 refugiados vietnamitas, 422 refugiados
cubanos e 50 famílias iranianas entre a metade da década de 1970 e o final da
década de 1980, pois tramitaram para que o país os acolhesse em caráter de
residentes estrangeiros, um modo de minimizar a aplicação da reserva
geográfica. Esta foi revogada em 1989 – a partir desse momento, o Brasil passou
a aplicar a definição ampliada da Declaração de Cartagena13, mesmo sem
ratificá-la. (MOREIRA, 2005).

As políticas de recepção de refugiados flexibilizaram-se conforme o
processo de democratização se aproximava. Já na década de 1990, o Brasil
adotou uma postura mais flexível em relação ao acolhimento de migrantes
forçados, quando acolheu 1200 angolanos provenientes da guerra civil do país,
mesmo que aqueles não se enquadrassem na definição prevista pela Convenção
de 1951. Com o advento da redemocratização, formulou-se a Constituição

12 Até 1972, ano em que o Brasil retificou o Protocolo de 1967, o Estado Brasileiro reconhecia
apenas refugiados de origem europeia, seguindo as diretrizes da Convenção de 1951.
13 A Declaração de Cartagena sobre Refugiados (1984) foi resultado dos encontros de
representantes governamentais e especialistas de dez países latino-americanos em Cartagena
de Indias, Colômbia, para considerar a situação dos refugiados na América Latina. Ela
estabeleceu os conceitos básicos dessa questão no campo dos direitos humanos e lançou o
termo “violação maciça de direitos humanos” como elemento da definição mais ampla de
refugiado. (BARRETO; LEÃO, 2010).
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Federal de 1988, na qual o crescente interesse pelos refugiados e pelos direitos 
humanos em geral pôde ser verificado. Em 1997, o projeto de Lei n.o 9.474 
sobre o Estatuto Jurídico dos Refugiados foi aprovado e promulgado, servindo 
como um marco legal de proteção aos refugiados no Brasil. (JUBILUT, 2007).  

Além de oferecer um ambiente de proteção jurídico favorável, o Brasil 
tem apoiado as iniciativas do ACNUR em fóruns regionais e internacionais. No 
ano de 2010, em comemoração ao 60º aniversário da agência, o país sediou um 
encontro governamental no qual 18 Estados latino-americanos 
comprometeram-se a se engajar na proteção de vítimas de migração forçada na 
região, o que resultou na “Declaração de Brasília para Proteção de Refugiados e 
Apátridas nas Américas.” (ACNUR, 2014; MOREIRA, 2005). 

Desde então, o país se consolidou como um Estado acolhedor de 
deslocados forçados e passou a integrar o grupo de Estados que efetivam o 
Direito Internacional dos Refugiados em seus respectivos territórios. Hoje, o 
Brasil é o segundo Estado que mais acolhe refugiados e solicitantes de refúgio 
na América do Sul, com 35,790 refugiados e solicitantes de refúgio registrados 
em 2015, atrás apenas do Equador, líder da região, que recebeu 133,118 
migrantes forçados em seu território naquele mesmo ano. (ACNUR, 2015). 

O papel de destaque regional impulsionou a formulação de diversos 
projetos para tratar do tema. Um deles é o de reassentamento solidário, 
operante desde 2011. O primeiro grupo recebido foram os afegãos, seguidos 
dos colombianos. Em novembro de 2004, em um encontro realizado no 
México para celebrar os vinte anos da Declaração de Cartagena, o Brasil propôs 
um programa regional de reassentamento de refugiados latino-americanos, em 
apoio ao Equador e à Costa Rica, Estados que sentiram grande impacto 
migratório devido ao constante fluxo de refugiados colombianos em seus 
respectivos territórios. Posteriormente, cerca de 75 migrantes forçados 
advindos dos dois países foram reassentados no Brasil. (MOREIRA, 2005).  

Adicionalmente ao fluxo de refugiados, uma nova onda migratória 
apresentou-se no território brasileiro, a partir de 2010, caracterizado pelos 
imigrantes haitianos que no Brasil chegaram após o terremoto ocorrido na ilha 
caribenha no dia 12 de janeiro daquele ano. Tais migrantes se encontram em 
um limbo jurídico pela falta de jurisdição específica que atenda ao grupo, uma 
vez que os haitianos não se enquadram na definição clássica de refúgio. Apesar 
de não serem codificados pelos sistemas de refúgio convencionais, os haitianos 
podem ser classificados como “refugiados ambientais”, uma vez que emigraram 
por conta de um evento climático extremo que causou a fuga massiva de sua 
população em busca de proteção internacional. (BAPTISTELA, 2014). 
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(ACNUR) desde 1958. O Estado brasileiro começou a se comprometer com as
questões de refúgio mais profundamente no ano de 1977, quando realizou um
acordo com o ACNUR para o estabelecimento de um escritório ad hoc na cidade
do Rio de Janeiro. A necessidade de manter uma repartição da agência no Brasil
era iminente, dada a interrupção da democracia na América Latina, o que gerou
uma onda de movimentos opositores aos regimes militares e,
consequentemente, refugiados. (JUBILUT, 2007).

Apesar de possuir escritório permanente no Brasil, o país dava sinais de
não reconhecer o ACNUR como uma agência legítima, órgão de uma
organização internacional. Assim, o papel da instituição limitava-se ao
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se a receber apenas refugiados europeus12. (JUBILUT, 2007).
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agência executasse o recebimento de 150 refugiados vietnamitas, 422 refugiados
cubanos e 50 famílias iranianas entre a metade da década de 1970 e o final da
década de 1980, pois tramitaram para que o país os acolhesse em caráter de
residentes estrangeiros, um modo de minimizar a aplicação da reserva
geográfica. Esta foi revogada em 1989 – a partir desse momento, o Brasil passou
a aplicar a definição ampliada da Declaração de Cartagena13, mesmo sem
ratificá-la. (MOREIRA, 2005).

As políticas de recepção de refugiados flexibilizaram-se conforme o
processo de democratização se aproximava. Já na década de 1990, o Brasil
adotou uma postura mais flexível em relação ao acolhimento de migrantes
forçados, quando acolheu 1200 angolanos provenientes da guerra civil do país,
mesmo que aqueles não se enquadrassem na definição prevista pela Convenção
de 1951. Com o advento da redemocratização, formulou-se a Constituição

12 Até 1972, ano em que o Brasil retificou o Protocolo de 1967, o Estado Brasileiro reconhecia
apenas refugiados de origem europeia, seguindo as diretrizes da Convenção de 1951.
13 A Declaração de Cartagena sobre Refugiados (1984) foi resultado dos encontros de
representantes governamentais e especialistas de dez países latino-americanos em Cartagena
de Indias, Colômbia, para considerar a situação dos refugiados na América Latina. Ela
estabeleceu os conceitos básicos dessa questão no campo dos direitos humanos e lançou o
termo “violação maciça de direitos humanos” como elemento da definição mais ampla de
refugiado. (BARRETO; LEÃO, 2010).
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Federal de 1988, na qual o crescente interesse pelos refugiados e pelos direitos
humanos em geral pôde ser verificado. Em 1997, o projeto de Lei n.o 9.474
sobre o Estatuto Jurídico dos Refugiados foi aprovado e promulgado, servindo
como um marco legal de proteção aos refugiados no Brasil. (JUBILUT, 2007).

Além de oferecer um ambiente de proteção jurídico favorável, o Brasil
tem apoiado as iniciativas do ACNUR em fóruns regionais e internacionais. No
ano de 2010, em comemoração ao 60º aniversário da agência, o país sediou um
encontro governamental no qual 18 Estados latino-americanos
comprometeram-se a se engajar na proteção de vítimas de migração forçada na
região, o que resultou na “Declaração de Brasília para Proteção de Refugiados e
Apátridas nas Américas.” (ACNUR, 2014; MOREIRA, 2005).

Desde então, o país se consolidou como um Estado acolhedor de
deslocados forçados e passou a integrar o grupo de Estados que efetivam o
Direito Internacional dos Refugiados em seus respectivos territórios. Hoje, o
Brasil é o segundo Estado que mais acolhe refugiados e solicitantes de refúgio
na América do Sul, com 35,790 refugiados e solicitantes de refúgio registrados
em 2015, atrás apenas do Equador, líder da região, que recebeu 133,118
migrantes forçados em seu território naquele mesmo ano. (ACNUR, 2015).

O papel de destaque regional impulsionou a formulação de diversos
projetos para tratar do tema. Um deles é o de reassentamento solidário,
operante desde 2011. O primeiro grupo recebido foram os afegãos, seguidos
dos colombianos. Em novembro de 2004, em um encontro realizado no
México para celebrar os vinte anos da Declaração de Cartagena, o Brasil propôs
um programa regional de reassentamento de refugiados latino-americanos, em
apoio ao Equador e à Costa Rica, Estados que sentiram grande impacto
migratório devido ao constante fluxo de refugiados colombianos em seus
respectivos territórios. Posteriormente, cerca de 75 migrantes forçados
advindos dos dois países foram reassentados no Brasil. (MOREIRA, 2005).

Adicionalmente ao fluxo de refugiados, uma nova onda migratória
apresentou-se no território brasileiro, a partir de 2010, caracterizado pelos
imigrantes haitianos que no Brasil chegaram após o terremoto ocorrido na ilha
caribenha no dia 12 de janeiro daquele ano. Tais migrantes se encontram em
um limbo jurídico pela falta de jurisdição específica que atenda ao grupo, uma
vez que os haitianos não se enquadram na definição clássica de refúgio. Apesar
de não serem codificados pelos sistemas de refúgio convencionais, os haitianos
podem ser classificados como “refugiados ambientais”, uma vez que emigraram
por conta de um evento climático extremo que causou a fuga massiva de sua
população em busca de proteção internacional. (BAPTISTELA, 2014).
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Por não se enquadrarem na definição convencional de refúgio 
contemplada pela Declaração de 1951, tampouco na conceituação ampliada 
afirmada pela Convenção de Cartagena, os haitianos não são contemplados pela 
Lei n.o 9.474, referente à proteção de refugiados em solo brasileiro. 
Considerando a grave situação no Haiti, o Comitê Nacional de Refugiados 
(CONARE), que recebeu diversas solicitações de refúgio por parte dos 
haitianos, decidiu remeter tais pedidos ao Conselho Nacional de Imigração 
(CNIG), por motivos humanitários. (CONARE, 2016).  

Para contornar essa situação, o CNIG expediu a Resolução Normativa 
n.º 97, de 12 de janeiro de 2012, que concedeu residência permanente a esse
grupo por um prazo de 5 anos. O visto humanitário, que na verdade é um visto
permanente, foi auferido pelo reconhecimento internacional da situação
precária em que vivem os milhares de haitianos em decorrência do terremoto
que assolou o país. (BAPTISTELA, 2014).

Percebe-se, portanto, que os fluxos de migrantes forçados e ambientais 
no Brasil são produto de um padrão migratório constante e dinâmico, que vem 
sofrendo alterações conforme a conjuntura política e os demais fatores 
exógenos ou não exógenos que têm provocado fluxos migratórios em massa. 
Assim sendo, a próxima sessão avaliará o padrão desses fluxos, bem como o 
perfil dos solicitantes de refúgio e pessoas admitidas como migrantes 
humanitários no território brasileiro nos últimos sete anos, com o objetivo de 
melhor compreender e atender às demandas dessa população. 

2.1   Perfil dos solicitantes de refúgio e pessoas contempladas com 
vistos humanitários no Brasil 

A figura abaixo demonstra os números brutos dos solicitantes de refúgio 
no Brasil no período de 2010 a 2015. 

Figura 2.1 - Solicitações de refúgio no Brasil (2010-2015) 

Fonte: CONARE, 2015. 
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Por não se enquadrarem na definição convencional de refúgio
contemplada pela Declaração de 1951, tampouco na conceituação ampliada
afirmada pela Convenção de Cartagena, os haitianos não são contemplados pela
Lei n.o 9.474, referente à proteção de refugiados em solo brasileiro.
Considerando a grave situação no Haiti, o Comitê Nacional de Refugiados
(CONARE), que recebeu diversas solicitações de refúgio por parte dos
haitianos, decidiu remeter tais pedidos ao Conselho Nacional de Imigração
(CNIG), por motivos humanitários. (CONARE, 2016).

Para contornar essa situação, o CNIG expediu a Resolução Normativa
n.º 97, de 12 de janeiro de 2012, que concedeu residência permanente a esse
grupo por um prazo de 5 anos. O visto humanitário, que na verdade é um visto
permanente, foi auferido pelo reconhecimento internacional da situação
precária em que vivem os milhares de haitianos em decorrência do terremoto
que assolou o país. (BAPTISTELA, 2014).

Percebe-se, portanto, que os fluxos de migrantes forçados e ambientais
no Brasil são produto de um padrão migratório constante e dinâmico, que vem
sofrendo alterações conforme a conjuntura política e os demais fatores
exógenos ou não exógenos que têm provocado fluxos migratórios em massa.
Assim sendo, a próxima sessão avaliará o padrão desses fluxos, bem como o
perfil dos solicitantes de refúgio e pessoas admitidas como migrantes
humanitários no território brasileiro nos últimos sete anos, com o objetivo de
melhor compreender e atender às demandas dessa população.

2.1 Perfil dos solicitantes de refúgio e pessoas contempladas com
vistos humanitários no Brasil

A figura abaixo demonstra os números brutos dos solicitantes de refúgio
no Brasil no período de 2010 a 2015.

Figura 2.1 - Solicitações de refúgio no Brasil (2010-2015)

Fonte: CONARE (2015).
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Como se pode perceber segundo os dados apresentados, houve um 
crescimento exponencial das solicitações de refúgio no Brasil entre 2010 e 2015: 
de 966 pedidos para 28, 670, contabilizando um aumento de 2.868% no período 
analisado. Esse aumento de solicitações justifica-se pelo fato de o Brasil seguir 
a tendência global, que verificou nos últimos anos um crescimento não somente 
da população refugiada como também das solicitações de refúgio devido à 
dificuldade em tratar as crises políticas e humanitárias vigentes. Isso demonstra 
que mesmo que o Estado brasileiro esteja distante geograficamente dos grandes 
conflitos globais, este é impactado pelas correntes migratórias contemporâneas. 
(NJAM et al., 2015). 

Para melhor compreender tal dinâmica, se roga analisar as principais 
nacionalidades dos requerentes de refúgio no Brasil. A figura abaixo discerne 
os solicitantes de refúgio conforme o país de origem: 

Figura 2.2 – Solicitantes de refúgio por país de origem 

Fonte: CONARE, 2016. 

Pode-se perceber que a nacionalidade preponderante é a de haitianos 
(com 48,371 casos acumulados entre 2010 e 2015), seguidos de senegaleses 
(7,206 casos) e sírios (3,460 casos). Como já citado anteriormente, os haitianos 
(bem como os senegaleses) não são considerados refugiados por não se 
encaixarem nos motivos clássicos presentes na Convenção de 1951 e tampouco 
na definição ampliada da Declaração de Cartagena de 1984, sendo tratados pelo 
ordenamento jurídico brasileiro como imigrantes humanitários. Portanto, a 
maior nacionalidade de refugiados registrados no país atualmente são os sírios 
(2.298), seguidos dos angolanos (1.420), colombianos (1.100), congoleses (968) 
e palestinos (376).  No total, o Brasil possui 8.863 refugiados reconhecidos, de 
79 nacionalidades distintas (sendo 28,2% deles mulheres) – incluindo os 
refugiados reassentados. (ACNUR, 2015).  
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Por não se enquadrarem na definição convencional de refúgio
contemplada pela Declaração de 1951, tampouco na conceituação ampliada
afirmada pela Convenção de Cartagena, os haitianos não são contemplados pela
Lei n.o 9.474, referente à proteção de refugiados em solo brasileiro.
Considerando a grave situação no Haiti, o Comitê Nacional de Refugiados
(CONARE), que recebeu diversas solicitações de refúgio por parte dos
haitianos, decidiu remeter tais pedidos ao Conselho Nacional de Imigração
(CNIG), por motivos humanitários. (CONARE, 2016).

Para contornar essa situação, o CNIG expediu a Resolução Normativa
n.º 97, de 12 de janeiro de 2012, que concedeu residência permanente a esse
grupo por um prazo de 5 anos. O visto humanitário, que na verdade é um visto
permanente, foi auferido pelo reconhecimento internacional da situação
precária em que vivem os milhares de haitianos em decorrência do terremoto
que assolou o país. (BAPTISTELA, 2014).

Percebe-se, portanto, que os fluxos de migrantes forçados e ambientais
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sofrendo alterações conforme a conjuntura política e os demais fatores
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Assim sendo, a próxima sessão avaliará o padrão desses fluxos, bem como o
perfil dos solicitantes de refúgio e pessoas admitidas como migrantes
humanitários no território brasileiro nos últimos sete anos, com o objetivo de
melhor compreender e atender às demandas dessa população.

2.1 Perfil dos solicitantes de refúgio e pessoas contempladas com
vistos humanitários no Brasil

A figura abaixo demonstra os números brutos dos solicitantes de refúgio
no Brasil no período de 2010 a 2015.
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Como se pode perceber segundo os dados apresentados, houve um
crescimento exponencial das solicitações de refúgio no Brasil entre 2010 e 2015:
de 966 pedidos para 28, 670, contabilizando um aumento de 2.868% no período
analisado. Esse aumento de solicitações justifica-se pelo fato de o Brasil seguir
a tendência global, que verificou nos últimos anos um crescimento não somente
da população refugiada como também das solicitações de refúgio devido à
dificuldade em tratar as crises políticas e humanitárias vigentes. Isso demonstra
que mesmo que o Estado brasileiro esteja distante geograficamente dos grandes
conflitos globais, este é impactado pelas correntes migratórias contemporâneas.
(NJAM et al., 2015).

Para melhor compreender tal dinâmica, se roga analisar as principais
nacionalidades dos requerentes de refúgio no Brasil. A figura abaixo discerne
os solicitantes de refúgio conforme o país de origem:

Figura 2.2 – Solicitantes de refúgio por país de origem

Fonte: CONARE (2016)

Pode-se perceber que a nacionalidade preponderante é a de haitianos
(com 48,371 casos acumulados entre 2010 e 2015), seguidos de senegaleses
(7,206 casos) e sírios (3,460 casos). Como já citado anteriormente, os haitianos
(bem como os senegaleses) não são considerados refugiados por não se
encaixarem nos motivos clássicos presentes na Convenção de 1951 e tampouco
na definição ampliada da Declaração de Cartagena de 1984, sendo tratados pelo
ordenamento jurídico brasileiro como imigrantes humanitários. Portanto, a
maior nacionalidade de refugiados registrados no país atualmente são os sírios
(2.298), seguidos dos angolanos (1.420), colombianos (1.100), congoleses (968)
e palestinos (376). No total, o Brasil possui 8.863 refugiados reconhecidos, de
79 nacionalidades distintas (sendo 28,2% deles mulheres) – incluindo os
refugiados reassentados. (ACNUR, 2015).
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No gráfico abaixo, é possível perceber as nacionalidades de refugiados 
preponderantes: 

Figura 2.3 – Principais nacionalidades de refugiados assentados no 
Brasil

Fonte: CONARE, 2016. 

O motivo do fluxo de refugiados sírios ao Brasil pode ser 
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Quanto aos colombianos, nota-se uma redução de solicitações de refúgio 
em decorrência dos avanços da negociação de paz entre o governo da Colômbia 
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facilita aos seus nacionais a obtenção de residência no Brasil por um período de 
dois anos, sendo passível de residência permanente após esse período. Segundo 
o ACNUR, desde 2013, a maioria dos colombianos que chegaram ao país
solicitaram residência com base no Acordo do MERCOSUL. (ACNUR, 2014).

Quanto às características gerais, a maioria dos refugiados admitidos no 
território brasileiro são homens (71,8 % do total), na faixa etária de 18 a 29 anos 
(42,6%), seguido por adultos entre 30 e 59 anos (36,2%) e crianças de 0 a 12 
anos (13,2%). A maior parte deles é jovem e, portanto, estão situados na fase 
considerada mais produtiva para o trabalho. Os dados não sofrem alterações 
drásticas quando se trata dos solicitantes de refúgio e imigrantes humanitários 
(incluindo, nesse contexto, haitianos e senegaleses), uma vez que 80,8% deles 
são homens e 48,7% estão compreendidos na faixa etária de 18 a 29 anos e 
47,1% entre a faixa etária de 30 a 59 anos. (CONARE, 2016). 

Em relação às regiões de concentração dos solicitantes de refúgio, nota-
se que a maioria das solicitações de refúgio no Brasil foi apresentada em São 
Paulo (26% do total de solicitações no período), Acre (22%), Rio Grande do 
Sul (17%) e Paraná (12%). Regionalmente, as solicitações concentram-se nas 
regiões Sul (35%), Sudeste (31%) e Norte (25%). (ACNUR, 2014). O mapa 
abaixo demonstra a distribuição regional dos solicitantes de refúgio pelo Brasil: 

Figura 2.4 – Distribuição geográfica das solicitações de asilo em 2014 

Fonte: ACNUR, 2014. 
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facilita aos seus nacionais a obtenção de residência no Brasil por um período de
dois anos, sendo passível de residência permanente após esse período. Segundo
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solicitaram residência com base no Acordo do MERCOSUL. (ACNUR, 2014).

Quanto às características gerais, a maioria dos refugiados admitidos no
território brasileiro são homens (71,8 % do total), na faixa etária de 18 a 29 anos
(42,6%), seguido por adultos entre 30 e 59 anos (36,2%) e crianças de 0 a 12
anos (13,2%). A maior parte deles é jovem e, portanto, estão situados na fase
considerada mais produtiva para o trabalho. Os dados não sofrem alterações
drásticas quando se trata dos solicitantes de refúgio e imigrantes humanitários
(incluindo, nesse contexto, haitianos e senegaleses), uma vez que 80,8% deles
são homens e 48,7% estão compreendidos na faixa etária de 18 a 29 anos e
47,1% entre a faixa etária de 30 a 59 anos. (CONARE, 2016).

Em relação às regiões de concentração dos solicitantes de refúgio, nota-
se que a maioria das solicitações de refúgio no Brasil foi apresentada em São
Paulo (26% do total de solicitações no período), Acre (22%), Rio Grande do
Sul (17%) e Paraná (12%). Regionalmente, as solicitações concentram-se nas
regiões Sul (35%), Sudeste (31%) e Norte (25%). (ACNUR, 2014). O mapa
abaixo demonstra a distribuição regional dos solicitantes de refúgio pelo Brasil:

Figura 2.4 – Distribuição geográfica das solicitações de asilo em 2014

Fonte: ACNUR (2014).
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A concentração dos pedidos de refúgio nessas regiões tem correlação 
direta com a inserção dos solicitantes de refúgio no mercado de trabalho. 
Segundo dados divulgados pelo sistema RAIS (Relação Anual de Informações 
Sociais) e levantados pelo Observatório de Migrações (Observatório das 
Migrações Internacionais da Universidade de Brasília) no ano de 2015, os 
Estados da região Sul do Brasil, juntos, apareceram como segundo destino 
principal da mão-de-obra imigrante. (OBMIGRA, 2016).  

Apesar de ter perdido importância relativa em relação ao ano de 2010, 
quando concentrava 48,5% dos imigrantes empregados no mercado formal, o 
Estado de São Paulo continua sendo o principal destino dessa categoria, 
representando 35,8% do total. O Estado do Rio de Janeiro, que em 2010 
ocupava a segunda colocação, com 15,8% imigrantes empregados, hoje 
emprega 9,8% do total, perdendo o seu posto para o Paraná (12,9%), Santa 
Catarina (12,8%) e Rio Grande do Sul (10,0%). Nesse sentido, ao diminuir o 
nível de análise para as capitais brasileiras, a cidade de Curitiba passa a ganhar 
algum relevo compreendendo 3,5% dos trabalhadores estrangeiros, num nível 
que se aproxima do Rio de Janeiro (6,8%), mas ainda distante de São Paulo 
(20,3%) (OBMIGRA, 2016). 

Quando se analisa a nacionalidade dos estrangeiros empregados nesses 
Estados, nota-se que a presença haitiana é preponderante, seguindo o ritmo 
nacional: Ao final do ano de 2015, os haitianos lideravam o ranking de 
nacionalidades inseridas no mercado formal, representando 26,4% do total. No 
Estado do Paraná, em 2015, 42,2% dos trabalhadores estrangeiros eram 
haitianos. Em Santa Catarina, os haitianos representavam 57,2% do total e no 
Rio Grande do Sul, os nacionais desse país respondiam por 35,1% da mão de 
obra imigrante. Para esses mesmos Estados se dirigiam 61,7% dos nacionais do 
Haiti, 84,0% dos ganeses e 91,5% dos senegaleses. (OBMIGRA, 2016). 

Segundo o mesmo relatório do OBMigra, a cidade de São Paulo mantém-
se como um dos principais destinos dos imigrantes haitianos, atraindo um total 
de 22,9% deles devido ao dinamismo do seu mercado. A capital também 
destaca-se como principal destino de trabalho para angolanos e congoleses. O 
Rio de Janeiro, por sua vez, quase não empregou trabalhadores haitianos, 
porém acolheu uma parcela ao redor de 1/5 da mão de obra africana. A forte 
presença dos haitianos nos municípios do sul, por sua vez, se dá em 
consequência da inserção desses imigrantes nas indústrias agrícolas ali 
localizadas, pois esse setor requer, geralmente, mão-de-obra pouco 
especializada. (OBMIGRA, 2016). 

Quanto às informações referentes ao histórico educacional dessa 
categoria, os dados do ano de 2015 apontam para jovens de baixa escolaridade. 
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A concentração dos pedidos de refúgio nessas regiões tem correlação
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obra imigrante. Para esses mesmos Estados se dirigiam 61,7% dos nacionais do
Haiti, 84,0% dos ganeses e 91,5% dos senegaleses. (OBMIGRA, 2016).

Segundo o mesmo relatório do OBMigra, a cidade de São Paulo mantém-
se como um dos principais destinos dos imigrantes haitianos, atraindo um total
de 22,9% deles devido ao dinamismo do seu mercado. A capital também
destaca-se como principal destino de trabalho para angolanos e congoleses. O
Rio de Janeiro, por sua vez, quase não empregou trabalhadores haitianos,
porém acolheu uma parcela ao redor de 1/5 da mão de obra africana. A forte
presença dos haitianos nos municípios do sul, por sua vez, se dá em
consequência da inserção desses imigrantes nas indústrias agrícolas ali
localizadas, pois esse setor requer, geralmente, mão-de-obra pouco
especializada. (OBMIGRA, 2016).

Quanto às informações referentes ao histórico educacional dessa
categoria, os dados do ano de 2015 apontam para jovens de baixa escolaridade.
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Novamente, os haitianos deram a tônica da distribuição etária e escolar, uma 
vez que 83,9% deles se encontravam entre as idades de 20 a 39 anos e 59,5% 
do total não possuía ensino médio completo. Os colombianos, por sua vez, 
apresentaram um nível de escolaridade maior, no qual 59,2% possuíam ensino 
superior avançado. Para asiáticos e africanos (englobando, portanto, sírios e 
angolanos) as modas da distribuição do nível de instrução se localizaram no 
ensino médio completo. (OBMIGRA, 2016).  

O nível de escolaridade apresentou correlação positiva com as ocupações 
e respectiva renda obtida pelos imigrantes. Em 2015 sobressaíram os grupos 
dos trabalhadores na produção de bens e serviços industriais (34,6%), 
trabalhadores nos serviços e vendedores (18,1%) e profissionais de nível 
superior (15,9%). No geral, 45,1% tinham rendimentos inferiores a dois salários 
mínimos, com os homens concentrando nessa faixa salarial 43,0% e as mulheres 
51,1%. No caso das últimas, os dados gerais apontam que apesar de possuírem 
escolaridade mais alta, se inserem em ocupações nos estratos inferiores e 
recebem salário menor quando comparadas aos homens, demonstrando que há 
uma situação de gênero a ser enfrentada. (OBMIGRA, 2016).  

A modo de conclusão, cabe destacar que a presença haitiana acabou por 
determinar as principais transformações no mercado de trabalho formal para os 
migrantes em geral. Tais impactos foram sentidos no deslocamento da força de 
trabalho estrangeira da região sudeste para a região sul, bem como no perfil de 
menor escolaridade registrado em 2015 se comparado às amostras de 2010, e, 
por fim, no aumento do maior estrato de imigrantes inseridos nos estratos 
ocupacionais mais baixos e consequentemente, nos menores salários. 
(OBMIGRA, 2016).  

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo do histórico do Brasil em relação à recepção de migrantes 
forçados suscita diversas considerações. Primeiramente, percebe-se uma 
mudança de perfil dos refugiados recebidos ao longo dos períodos históricos 
estudados. Na década de oitenta, quando o papel do Brasil limitava-se a 
reassentar refugiados para terceiros países, o perfil geral era de famílias latinas 
(principalmente argentinos, bolivianos, chilenos e uruguaios) que buscavam 
proteção em terceiros países por conta de perseguições políticas sofridas por 
serem contra os respectivos regimes militares. 
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Novamente, os haitianos deram a tônica da distribuição etária e escolar, uma
vez que 83,9% deles se encontravam entre as idades de 20 a 39 anos e 59,5%
do total não possuía ensino médio completo. Os colombianos, por sua vez,
apresentaram um nível de escolaridade maior, no qual 59,2% possuíam ensino
superior avançado. Para asiáticos e africanos (englobando, portanto, sírios e
angolanos) as modas da distribuição do nível de instrução se localizaram no
ensino médio completo. (OBMIGRA, 2016).

O nível de escolaridade apresentou correlação positiva com as ocupações
e respectiva renda obtida pelos imigrantes. Em 2015 sobressaíram os grupos
dos trabalhadores na produção de bens e serviços industriais (34,6%),
trabalhadores nos serviços e vendedores (18,1%) e profissionais de nível
superior (15,9%). No geral, 45,1% tinham rendimentos inferiores a dois salários
mínimos, com os homens concentrando nessa faixa salarial 43,0% e as mulheres
51,1%. No caso das últimas, os dados gerais apontam que apesar de possuírem
escolaridade mais alta, se inserem em ocupações nos estratos inferiores e
recebem salário menor quando comparadas aos homens, demonstrando que há
uma situação de gênero a ser enfrentada. (OBMIGRA, 2016).

A modo de conclusão, cabe destacar que a presença haitiana acabou por
determinar as principais transformações no mercado de trabalho formal para os
migrantes em geral. Tais impactos foram sentidos no deslocamento da força de
trabalho estrangeira da região sudeste para a região sul, bem como no perfil de
menor escolaridade registrado em 2015 se comparado às amostras de 2010, e,
por fim, no aumento do maior estrato de imigrantes inseridos nos estratos
ocupacionais mais baixos e consequentemente, nos menores salários.
(OBMIGRA, 2016).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo do histórico do Brasil em relação à recepção de migrantes
forçados suscita diversas considerações. Primeiramente, percebe-se uma
mudança de perfil dos refugiados recebidos ao longo dos períodos históricos
estudados. Na década de oitenta, quando o papel do Brasil limitava-se a
reassentar refugiados para terceiros países, o perfil geral era de famílias latinas
(principalmente argentinos, bolivianos, chilenos e uruguaios) que buscavam
proteção em terceiros países por conta de perseguições políticas sofridas por
serem contra os respectivos regimes militares.
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O período de redemocratização marcou uma nova era para os migrantes 
forçados que buscavam refúgio no Brasil, uma vez que novas oportunidades 
foram possibilitadas para tornar a acolhida de refugiados mais acessível e justa. 
O reflexo mais proeminente foi a formulação da Lei n.o 9.474 sobre o Estatuto 
Jurídico dos Refugiados, que resguarda os direitos desse grupo e positiva os 
compromissos internacionais e regionais assumidos pelo Brasil regional e 
internacionalmente.  

Ademais, a pró-atividade brasileira em defender os direitos dos migrantes 
forçados em foros sobre o tema, notória a pré-disposição em criar um programa 
de reassentamento regional, colocam o país como um dos destinos principais 
dos solicitantes de refúgio da região, o que infere diretamente no perfil dos 
solicitantes de refúgio observados atualmente. No período analisado, a principal 
nacionalidade que solicita refúgio no Brasil é a haitiana, seguida pela senegalesa 
e a síria. Apesar de os dois primeiros não serem considerados refugiados, o 
Estado brasileiro tomou as devidas providências jurídicas para providenciar sua 
proteção através da Resolução Normativa n.º 97, de 12 de janeiro de 2012, que 
concedeu residência permanente a esse grupo por um prazo de 5 anos. Quanto 
aos sírios, verificou-se que sua proeminência no ranking de solicitações se deve, 
sobretudo, ao fato de os vistos serem agilizados por meio das unidades 
consulares brasileiras no exterior.  

Quanto às características gerais, a maioria dos refugiados admitidos no 
território brasileiro são homens (71,8 % do total), na faixa etária de 18 a 29 anos 
(42,6%), seguido por adultos entre 30 e 59 anos (36,2%) e crianças de 0 a 12 
anos (13,2%). A maior parte deles é jovem e, portanto, estão situados na fase 
considerada mais produtiva para o trabalho. (CONARE, 2016). Dentre os 
grupos de solicitantes de refúgio e imigrantes humanitários admitidos pelo 
Brasil e analisados por esta pesquisa, concluiu-se que a nacionalidade mais 
proeminente em termos numéricos é a haitiana. A relevância haitiana 
determinou, consequentemente, as principais transformações no mercado de 
trabalho formal para os migrantes em geral. Tais impactos foram sentidos no 
deslocamento da força de trabalho estrangeira da região sudeste, 
tradicionalmente o principal destino dos imigrantes devido ao seu mercado 
dinâmico, para a região Sul, dadas as oportunidades de inserção nos setores 
agroindustriais da região, que requerem uma mão-de-obra pouco especializada. 

Assim sendo, a força de trabalho imigrante apresentou, em 2015, níveis 
de escolaridade mais baixos se comparados aos de 2010, ensejando o aumento 
de maior estrato de imigrantes inseridos nos estratos ocupacionais mais baixos, 
propulsores de menores salários. Ademais, os dados apontaram que há uma 
questão de gênero a ser enfrentada, uma vez que as mulheres imigrantes 
frequentemente se inserem em ocupações nos estratos econômicos inferiores e 
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O período de redemocratização marcou uma nova era para os migrantes
forçados que buscavam refúgio no Brasil, uma vez que novas oportunidades
foram possibilitadas para tornar a acolhida de refugiados mais acessível e justa.
O reflexo mais proeminente foi a formulação da Lei n.o 9.474 sobre o Estatuto
Jurídico dos Refugiados, que resguarda os direitos desse grupo e positiva os
compromissos internacionais e regionais assumidos pelo Brasil regional e
internacionalmente.

Ademais, a pró-atividade brasileira em defender os direitos dos migrantes
forçados em foros sobre o tema, notória a pré-disposição em criar um programa
de reassentamento regional, colocam o país como um dos destinos principais
dos solicitantes de refúgio da região, o que infere diretamente no perfil dos
solicitantes de refúgio observados atualmente. No período analisado, a principal
nacionalidade que solicita refúgio no Brasil é a haitiana, seguida pela senegalesa
e a síria. Apesar de os dois primeiros não serem considerados refugiados, o
Estado brasileiro tomou as devidas providências jurídicas para providenciar sua
proteção através da Resolução Normativa n.º 97, de 12 de janeiro de 2012, que
concedeu residência permanente a esse grupo por um prazo de 5 anos. Quanto
aos sírios, verificou-se que sua proeminência no ranking de solicitações se deve,
sobretudo, ao fato de os vistos serem agilizados por meio das unidades
consulares brasileiras no exterior.

Quanto às características gerais, a maioria dos refugiados admitidos no
território brasileiro são homens (71,8 % do total), na faixa etária de 18 a 29 anos
(42,6%), seguido por adultos entre 30 e 59 anos (36,2%) e crianças de 0 a 12
anos (13,2%). A maior parte deles é jovem e, portanto, estão situados na fase
considerada mais produtiva para o trabalho. (CONARE, 2016). Dentre os
grupos de solicitantes de refúgio e imigrantes humanitários admitidos pelo
Brasil e analisados por esta pesquisa, concluiu-se que a nacionalidade mais
proeminente em termos numéricos é a haitiana. A relevância haitiana
determinou, consequentemente, as principais transformações no mercado de
trabalho formal para os migrantes em geral. Tais impactos foram sentidos no
deslocamento da força de trabalho estrangeira da região sudeste,
tradicionalmente o principal destino dos imigrantes devido ao seu mercado
dinâmico, para a região Sul, dadas as oportunidades de inserção nos setores
agroindustriais da região, que requerem uma mão-de-obra pouco especializada.

Assim sendo, a força de trabalho imigrante apresentou, em 2015, níveis
de escolaridade mais baixos se comparados aos de 2010, ensejando o aumento
de maior estrato de imigrantes inseridos nos estratos ocupacionais mais baixos,
propulsores de menores salários. Ademais, os dados apontaram que há uma
questão de gênero a ser enfrentada, uma vez que as mulheres imigrantes
frequentemente se inserem em ocupações nos estratos econômicos inferiores e
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recebem salário menor quando comparadas aos homens, mesmo que tenham 
equivalência de escolaridade.  

Por fim, é possível concluir que o perfil do solicitante de refúgio e 
imigrante humanitário é tão dinâmico quanto as circunstâncias que os geraram. 
Mesmo que o Brasil tenha engendrado importantes mudanças jurídicas para 
responder a esses influxos, é necessário atentar para o fato de que as novas 
ondas de migrantes forçados inseridas no país necessitam de auxílio no que 
concerne à integração local, principalmente no que diz respeito à inserção no 
mercado de trabalho. Nota-se que apesar de o perfil geral ser de homens jovens 
aptos para o trabalho, a baixa escolaridade apresentada pelos mesmos demanda 
políticas para melhor inseri-los em suas atividades laborais, garantindo, assim, 
meios de vida dignos e combatendo qualquer tipo de exploração ou injustiça. 
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O período de redemocratização marcou uma nova era para os migrantes
forçados que buscavam refúgio no Brasil, uma vez que novas oportunidades
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O reflexo mais proeminente foi a formulação da Lei n.o 9.474 sobre o Estatuto
Jurídico dos Refugiados, que resguarda os direitos desse grupo e positiva os
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nacionalidade que solicita refúgio no Brasil é a haitiana, seguida pela senegalesa
e a síria. Apesar de os dois primeiros não serem considerados refugiados, o
Estado brasileiro tomou as devidas providências jurídicas para providenciar sua
proteção através da Resolução Normativa n.º 97, de 12 de janeiro de 2012, que
concedeu residência permanente a esse grupo por um prazo de 5 anos. Quanto
aos sírios, verificou-se que sua proeminência no ranking de solicitações se deve,
sobretudo, ao fato de os vistos serem agilizados por meio das unidades
consulares brasileiras no exterior.

Quanto às características gerais, a maioria dos refugiados admitidos no
território brasileiro são homens (71,8 % do total), na faixa etária de 18 a 29 anos
(42,6%), seguido por adultos entre 30 e 59 anos (36,2%) e crianças de 0 a 12
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dinâmico, para a região Sul, dadas as oportunidades de inserção nos setores
agroindustriais da região, que requerem uma mão-de-obra pouco especializada.

Assim sendo, a força de trabalho imigrante apresentou, em 2015, níveis
de escolaridade mais baixos se comparados aos de 2010, ensejando o aumento
de maior estrato de imigrantes inseridos nos estratos ocupacionais mais baixos,
propulsores de menores salários. Ademais, os dados apontaram que há uma
questão de gênero a ser enfrentada, uma vez que as mulheres imigrantes
frequentemente se inserem em ocupações nos estratos econômicos inferiores e
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recebem salário menor quando comparadas aos homens, mesmo que tenham
equivalência de escolaridade.

Por fim, é possível concluir que o perfil do solicitante de refúgio e
imigrante humanitário é tão dinâmico quanto as circunstâncias que os geraram.
Mesmo que o Brasil tenha engendrado importantes mudanças jurídicas para
responder a esses influxos, é necessário atentar para o fato de que as novas
ondas de migrantes forçados inseridas no país necessitam de auxílio no que
concerne à integração local, principalmente no que diz respeito à inserção no
mercado de trabalho. Nota-se que apesar de o perfil geral ser de homens jovens
aptos para o trabalho, a baixa escolaridade apresentada pelos mesmos demanda
políticas para melhor inseri-los em suas atividades laborais, garantindo, assim,
meios de vida dignos e combatendo qualquer tipo de exploração ou injustiça.
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A CONVENÇÃO RELATIVA AO ESTATUTO DOS 
REFUGIADOS DE 1951 E A INTEGRAÇÃO DOS 

REFUGIADOS À SOCIEDADE BRASILEIRA14 

Gabriel Dourado Rocha15 
David Fernando Santiago Villena Del Carpio16 

1 INTRODUÇÃO 

nicialmente, cabe salientar que o refúgio foi delineado 
normativamente na Convenção relativa ao estatuto dos refugiados 
de 1951, a qual ingressou no ordenamento jurídico brasileiro 

apenas em 1961 por meio do Decreto no 50.215. 

Tal convenção foi produzida em um contexto de pós-segunda guerra 
mundial, quando, paralelamente à criação do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados (ACNUR), houve um grande esforço para 
desconstrução do evolucionismo social como uma teoria “científica” 
possível, conforme assevera Strauss (1980, p. 47-87): 

anterior ao evolucionismo biológico, teoria científica, o evolucionismo 
social não é, a maior parte das vezes, senão a maquilagem falsamente 
científica de um velho problema filosófico para o qual não existe qualquer 
certeza de que a observação e a indução possam um dia fornecer chave.  

14 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
15Graduando em Direito pela UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados.
16 Formado em Direito pela Universidad Católica San Pablo (PERU). Mestre em Direito e
Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Doutor em
Direito pela UFSC. Membro do Grupo de Estudos “Observatório de Direitos Humanos”.
Membro do Grupo de Estudos “Núcleo de Pesquisas e Extensão sobre as Organizações
Internacionais e a promoção da Paz, dos Direitos Humanos e da Integração Regional –
EIRENÈ”. Pesquisador no Projeto de Pesquisa Direito Internacional dos Refugiados e o
Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o
Acesso à Justiça em caso de Violação, financiado pelo CNPQ - MCTI/CNPQ/Universal
14/2014.
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A CONVENÇÃO RELATIVA AO ESTATUTO DOS 
REFUGIADOS DE 1951 E A INTEGRAÇÃO DOS 

REFUGIADOS À SOCIEDADE BRASILEIRA14

Gabriel Dourado Rocha15

David Fernando Santiago Villena Del Carpio16

1 INTRODUÇÃO

nicialmente, cabe salientar que o refúgio foi delineado
normativamente na Convenção relativa ao estatuto dos refugiados
de 1951, a qual ingressou no ordenamento jurídico brasileiro

apenas em 1961 por meio do Decreto no 50.215.

Tal convenção foi produzida em um contexto de pós-segunda guerra 
mundial, quando, paralelamente à criação do Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados (ACNUR), houve um grande esforço para
desconstrução do evolucionismo social como uma teoria “científica” possível,
conforme assevera Strauss:

anterior ao evolucionismo biológico, teoria científica, o evolucionismo
social não é, a maior parte das vezes, senão a maquilagem falsamente
científica de um velho problema filosófico para o qual não existe qualquer
certeza de que a observação e a indução possam um dia fornecer chave.
(STRAUSS, 1980 p. 47-87).

14 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 
14/2014.
15Graduando em Direito pela UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados.
16 Formado em Direito pela Universidad Católica San Pablo (PERU). Mestre em Direito e 
Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Doutor em 
Direito pela UFSC. Membro do Grupo de Estudos “Observatório de Direitos Humanos”.
Membro do Grupo de Estudos “Núcleo de Pesquisas e Extensão sobre as Organizações
Internacionais e a promoção da Paz, dos Direitos Humanos e da Integração Regional –
EIRENÈ”. Pesquisador no Projeto de Pesquisa Direito Internacional dos Refugiados e o
Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o 
Acesso à Justiça em caso de Violação, financiado pelo CNPQ - MCTI/CNPQ/Universal 
14/2014.
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Nesse sentido, enquanto o conceito de evolucionismo biológico nasceu 
como um campo de trabalho crível, o evolucionismo social apresentou-se como 
uma teoria inconsistente e insustentável. Apesar disso, em diversos países 
houve forte resistência para o reconhecimento dessa inconsistência teórica. No 
Brasil, as teorias evolucionistas serviram para que excluíssemos “raças” 
historicamente consideradas como inferiores, a exemplo de indígenas e negros. 

Considerando tal contexto, o artigo 34 da Convenção de 1951 
preconizou que: 

Artigo 34 – Naturalização: 
Os Estados Contratantes facilitarão, em toda medida do possível, a 
assimilação e naturalização dos refugiados. Esforçar-se-ão em 
especial por apressar o processo de naturalização e por diminuir, em 
toda a medida do possível, as taxas e encargos desse processo. (grifo 
nosso).  

Apesar de a naturalização conceder direitos políticos e “facilitar” o acesso 
a diversos outros direitos, tais como educação e saúde, o texto da Convenção 
gerou dúvidas acerca da efetividade de tal procedimento, uma vez que foi 
colocado como compatível e sincrônico à assimilação, o que não parece 
razoável, pois o vocábulo “assimilação” traz consigo uma carga de 
imposição cultural ao refugiado que é incabível. Segundo o dicionário 
Aurélio (2017), a assimilação é: 

Processo pelo qual um grupo social, ger. minoritário e/ou 
subordinado, perde suas características culturais distintivas, sendo 
integrado ao, ou absorvido pelo grupo maior, ou mais poderoso, 
ou que constitui a sociedade envolvente. 

Nessa perspectiva, Manuela Carneiro da Cunha considera que a ideia de 
integração, entendida como assimilação cultural, é “a aspiração de abolir todas 
as diferenças”. (CUNHA, 2009, p. 11). 

Posteriormente, tal aspiração foi revista. A Declaração de Cartagena de 
1984 se distancia de tal entendimento e cita, por exemplo, o exercício dos 
direitos culturais pelos refugiados. Essa declaração influenciou o conteúdo da 
Lei nº 9.474, de 1997, que regulamentou os mecanismos de concessão de 
refúgio da Convenção de 1951 somente após mais de vinte e cinco anos de sua 
promulgação. Essa Lei reconhece como refugiado os indivíduos 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; 
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Nesse sentido, enquanto o conceito de evolucionismo biológico nasceu
como um campo de trabalho crível, o evolucionismo social apresentou-se como 
uma teoria inconsistente e insustentável. Apesar disso, em diversos países
houve forte resistência para o reconhecimento dessa inconsistência teórica. No
Brasil, as teorias evolucionistas serviram para que excluíssemos “raças”
historicamente consideradas como inferiores, a exemplo de indígenas e negros.

Considerando tal contexto, o artigo 34 da Convenção de 1951
preconizou que:

Artigo 34 – Naturalização:
Os Estados Contratantes facilitarão, em toda medida do possível, a
assimilação e naturalização dos refugiados. Esforçar-se-ão em 
especial por apressar o processo de naturalização e por diminuir, em 
toda a medida do possível, as taxas e encargos desse processo. (grifo 
nosso) 

Apesar de a naturalização conceder direitos políticos e “facilitar” o acesso
a diversos outros direitos, tais como educação e saúde, o texto da Convenção
gerou dúvidas acerca da efetividade de tal procedimento, uma vez que foi 
colocado como compatível e sincrônico à assimilação, o que não parece
razoável, pois o vocábulo “assimilação” traz consigo uma carga de imposição
cultural ao refugiado que é incabível. Segundo o dicionário Aurélio, a
assimilação é:

Processo pelo qual um grupo social, ger. minoritário e/ou
subordinado, perde suas características culturais distintivas, sendo 
integrado ao, ou absorvido pelo grupo maior, ou mais poderoso, ou 
que constitui a sociedade envolvente. (AURELIO, 2017).

Nessa perspectiva, Manuela Carneiro da Cunha considera que a ideia de
integração, entendida como assimilação cultural, é “a aspiração de abolir todas
as diferenças”. (CUNHA, 2009, p. 11).

Posteriormente, tal aspiração foi revista. A Declaração de Cartagena de
1984 se distancia de tal entendimento e cita, por exemplo, o exercício dos
direitos culturais pelos refugiados. Essa declaração influenciou o conteúdo da
Lei nº 9.474, de 1997, que regulamentou os mecanismos de concessão de
refúgio da Convenção de 1951 somente após mais de vinte e cinco anos de sua
promulgação. Essa Lei reconhece como refugiado os indivíduos 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;
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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. 

Apesar de que esta legislação fora “elogiada” pelo ACNUR (EBC, 2015 
et ACNUR, 2005), a sociedade brasileira pouco conhece sobre os refugiados, o 
que frequentemente os torna vítimas de preconceito. (HAYDU, 2010, p. 111). 

Por outro lado, buscando permitir aos refugiados reconstruir suas vidas 
e dar fim ao ciclo de deslocamento forçado que os molesta, foram formuladas 
três propostas de soluções duradouras para a situação, que são a repatriação 
voluntária, o reassentamento e a integração local17. 

Em síntese, a repatriação voluntária consiste no retorno, de maneira 
organizada ou espontânea, dos/as refugiados/as aos seus Estados de origem e 
o reassentamento, por outro lado, é o deslocamento dos/as refugiados/as do
primeiro Estado de refúgio para outro Estado que tenha políticas de
reassentamento em cooperação com o ACNUR.

Por sua vez, a integração local, objeto deste estudo, é o processo 
mediante o qual os refugiados e solicitantes de refúgio interagem com a 
sociedade do Estado de destino. (MOREIRA, 2014, p. 88). Esse processo é 
considerado complexo e desafiador, sendo imprescindível um prévio estudo de 
fatores socioculturais das sociedades em contato. Da mesma maneira, é 
necessário frisar que a integração local não é necessariamente a melhor opção 
para dar fim ao ciclo de deslocamento forçado e, portanto, dirimir o problema 
de tal deslocamento, pois a análise da melhor proposta deve considerar a 
composição de cada contexto fático, isto é, devem ser escolhidas levando em 
consideração as situações específicas de deslocamento, bem como priorizando 
a autodeterminação de cada refugiado e/ou grupo de refugiados/as. 

Mesmo que o refugiado tenha a sua imagem frequentemente associada à 
fragilidade pela sua situação de direitos ultrajados, ele continua a ser o principal 
sujeito envolvido na busca de uma solução duradoura e, portanto, tem o direito 
de ser atendido por políticas que promovam uma retomada de sua participação 
enquanto sujeito plenamente capaz, conforme assegura Santinho: 

O reconhecimento da sua voz ativa e a necessidade do seu 
envolvimento nas ações de integração são o meio mais eficaz para a 

17 Tais medidas estão previstas nos artigos 42 a 46 da Lei n.º 9.497. 
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Nesse sentido, enquanto o conceito de evolucionismo biológico nasceu
como um campo de trabalho crível, o evolucionismo social apresentou-se como 
uma teoria inconsistente e insustentável. Apesar disso, em diversos países
houve forte resistência para o reconhecimento dessa inconsistência teórica. No
Brasil, as teorias evolucionistas serviram para que excluíssemos “raças”
historicamente consideradas como inferiores, a exemplo de indígenas e negros.

Considerando tal contexto, o artigo 34 da Convenção de 1951
preconizou que:

Artigo 34 – Naturalização:
Os Estados Contratantes facilitarão, em toda medida do possível, a
assimilação e naturalização dos refugiados. Esforçar-se-ão em 
especial por apressar o processo de naturalização e por diminuir, em 
toda a medida do possível, as taxas e encargos desse processo. (grifo 
nosso) 

Apesar de a naturalização conceder direitos políticos e “facilitar” o acesso
a diversos outros direitos, tais como educação e saúde, o texto da Convenção
gerou dúvidas acerca da efetividade de tal procedimento, uma vez que foi 
colocado como compatível e sincrônico à assimilação, o que não parece
razoável, pois o vocábulo “assimilação” traz consigo uma carga de imposição
cultural ao refugiado que é incabível. Segundo o dicionário Aurélio, a
assimilação é:

Processo pelo qual um grupo social, ger. minoritário e/ou
subordinado, perde suas características culturais distintivas, sendo 
integrado ao, ou absorvido pelo grupo maior, ou mais poderoso, ou 
que constitui a sociedade envolvente. (AURELIO, 2017).

Nessa perspectiva, Manuela Carneiro da Cunha considera que a ideia de
integração, entendida como assimilação cultural, é “a aspiração de abolir todas
as diferenças”. (CUNHA, 2009, p. 11).

Posteriormente, tal aspiração foi revista. A Declaração de Cartagena de
1984 se distancia de tal entendimento e cita, por exemplo, o exercício dos
direitos culturais pelos refugiados. Essa declaração influenciou o conteúdo da
Lei nº 9.474, de 1997, que regulamentou os mecanismos de concessão de
refúgio da Convenção de 1951 somente após mais de vinte e cinco anos de sua
promulgação. Essa Lei reconhece como refugiado os indivíduos 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;
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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.

Apesar de que esta legislação fora “elogiada” pelo ACNUR (EBC, 2015
et ACNUR, 2005), a sociedade brasileira pouco conhece sobre os refugiados, o
que frequentemente os torna vítimas de preconceito. (HAYDU, 2010, p. 111).

Por outro lado, buscando permitir aos refugiados reconstruir suas vidas
e dar fim ao ciclo de deslocamento forçado que os molesta, foram formuladas 
três propostas de soluções duradouras para a situação, que são a repatriação
voluntária, o reassentamento e a integração local17.

Em síntese, a repatriação voluntária consiste no retorno, de maneira
organizada ou espontânea, dos/as refugiados/as aos seus Estados de origem e
o reassentamento, por outro lado, é o deslocamento dos/as refugiados/as do
primeiro Estado de refúgio para outro Estado que tenha políticas de
reassentamento em cooperação com o ACNUR.

Por sua vez, a integração local, objeto deste estudo, é o processo 
mediante o qual os refugiados e solicitantes de refúgio interagem com a
sociedade do Estado de destino. (MOREIRA, 2014, p. 88). Esse processo é
considerado complexo e desafiador, sendo imprescindível um prévio estudo de
fatores socioculturais das sociedades em contato. Da mesma maneira, é
necessário frisar que a integração local não é necessariamente a melhor opção
para dar fim ao ciclo de deslocamento forçado e, portanto, dirimir o problema
de tal deslocamento, pois a análise da melhor proposta deve considerar a
composição de cada contexto fático, isto é, devem ser escolhidas levando em
consideração as situações específicas de deslocamento, bem como priorizando
a autodeterminação de cada refugiado e/ou grupo de refugiados/as.

Mesmo que o refugiado tenha a sua imagem frequentemente associada à
fragilidade pela sua situação de direitos ultrajados, ele continua a ser o principal
sujeito envolvido na busca de uma solução duradoura e, portanto, tem o direito
de ser atendido por políticas que promovam uma retomada de sua participação
enquanto sujeito plenamente capaz, conforme assegura Santinho:

O reconhecimento da sua voz ativa e a necessidade do seu 
envolvimento nas ações de integração são o meio mais eficaz para a

17 Tais medidas estão previstas nos artigos 42 a 46 da Lei n.º 9497.
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realização de uma vida digna onde se respeitem na realidade – e não 
só na lei – os direitos humanos. (SANTINHO, 2013). 

Assim sendo, este texto busca analisar se o processo de integração local 
dos refugiados na sociedade brasileira, tal como está proposto, efetivamente 
restabelece os direitos humanos mínimos dos indivíduos que solicitaram 
refúgio. 

2 NO BRASIL, A INTEGRAÇÃO LOCAL GARANTE A 
AUTODETERMINAÇÃO DO(S) REFUGIADO(S)? 

Os “refugiados” se compõem por uma gama de sujeitos que possuem 
origens e costumes diferentes18. Tais origens e costumes não podem ser 
desconsiderados e homogeneizados, uma vez que há também uma ampla gama 
de experiências de contato entre cada grupo de refugiados e a sociedade 
receptora. 

A integração, por si só, não tem preocupação em representar a 
pluralidade dos grupos sociais que compõem os refugiados, o que indiretamente 
resulta em homogeneização. O Brasil, apesar de possuir uma variada formação 
étnica e cultural, possui uma história repleta de “integrações” de populações à 
sociedade nacional. Apesar de se tratar de um momento histórico diferente, essa 
herança de silêncio “assimilacionista/integracionista” ainda reflete nas relações 
interpessoais da sociedade brasileira. 

Segundo Boaventura, “[a] política colonialista na América pautou-se pela 
subjugação e integração dos povos que ia encontrando. A subjugação cultural e 
econômica consistia em promover uma integração forçada, religiosa e 
econômica”. (SANTOS, 2003, p. 77). Por esse ângulo, é possível admitir que a 
integração traduziu-se em múltiplos casos de etnocídios, ou seja, gerou a 
extinção de muitos povos e culturas. Ainda há resquícios, na legislação 
brasileira, de instrumentos que favorecem a perda de identidade como medida 
de assegurar a “assimilação” do diferente à comunhão nacional19. Isto é uma 

18   No Brasil, de acordo com o relatório de 2016 do Comitê Nacional para os Refugiados 
(CONARE), há aproximadamente nove mil refugiados, os principais grupos são compostos 
por nacionais da Síria, Angola, Colômbia, República Democrática do Congo e Palestina. 
Além disso, há cerca de oitenta e cinco mil vistos humanitários concedidos a haitianos. 
19 A Lei n.o 6.001/1973, referida ao Estatuto do Índio, no seu artigo 1º, manifesta seu objetivo 
de “regula[r] a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o 
propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à 
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realização de uma vida digna onde se respeitem na realidade – e não 
só na lei – os direitos humanos. (SANTINHO, 2013).

Assim sendo, este texto busca analisar se o processo de integração local
dos refugiados na sociedade brasileira, tal como está proposto, efetivamente
restabelece os direitos humanos mínimos dos indivíduos que solicitaram
refúgio.

2 NO BRASIL, A INTEGRAÇÃO LOCAL GARANTE A
AUTODETERMINAÇÃO DO(S) REFUGIADO(S)?

Os “refugiados” se compõem por uma gama de sujeitos que possuem
origens e costumes diferentes18. Tais origens e costumes não podem ser
desconsiderados e homogeneizados, uma vez que há também uma ampla gama
de experiências de contato entre cada grupo de refugiados e a sociedade
receptora.

A integração, por si só, não tem preocupação em representar a
pluralidade dos grupos sociais que compõem os refugiados, o que indiretamente
resulta em homogeneização. O Brasil, apesar de possuir uma variada formação
étnica e cultural, possui uma história repleta de “integrações” de populações à
sociedade nacional. Apesar de se tratar de um momento histórico diferente, essa
herança de silêncio “assimilacionista/integracionista” ainda reflete nas relações
interpessoais da sociedade brasileira.

Segundo Boaventura, “[a] política colonialista na América pautou-se pela
subjugação e integração dos povos que ia encontrando. A subjugação cultural e
econômica consistia em promover uma integração forçada, religiosa e
econômica”. (SANTOS, 2003, p. 77). Por esse ângulo, é possível admitir que a
integração traduziu-se em múltiplos casos de etnocídios, ou seja, gerou a
extinção de muitos povos e culturas. Ainda há resquícios, na legislação
brasileira, de instrumentos que favorecem a perda de identidade como medida
de assegurar a “assimilação” do diferente à comunhão nacional19. Isto é uma

18 No Brasil, de acordo com o relatório de 2016 do Comitê Nacional para os Refugiados
(CONARE), há aproximadamente nove mil refugiados, os principais grupos são compostos
por nacionais da Síria, Angola, Colômbia, República Democrática do Congo e Palestina.
Além disso, há cerca de oitenta e cinco mil vistos humanitários concedidos a haitianos.
19 A Lei n.o 6.001/1973, referida ao Estatuto do Índio, no seu artigo 1º, manifesta seu objetivo
de “regula[r] a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o
propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à
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grande afronta aos Direitos Humanos e pode se repetir contra os refugiados, 
integrando-os assim como outras minorias que foram “integradas” 
violentamente de acordo com a ambição da política vigente. 

Nesse sentido, os refugiados não podem ficar reféns de medidas 
integracionistas semelhantes às praticadas no passado. Faz-se necessário pensar 
políticas que resguardem seus direitos e vozes, e que a integração não seja 
forçada e signifique subjugação cultural, religiosa e/ou econômica. A obtenção 
da naturalização, por exemplo, não pode ser projetada como única medida que 
solucione as dificuldades encontradas no processo de integração local. 

Ademais, a assimilação pode ser considerada um processo de absorção 
de um agrupamento étnico ou cultural por outro, geralmente dominante, 
processo este que caminha de encontro à diversidade cultural dos refugiados, 
uma vez que significa a interiorização desses grupos à sociedade brasileira, 
tornando-os indistinguíveis da comunidade local, o que seria atingido à custa de 
duras penas, em razão de que os refugiados têm direito à autodeterminação. A 
emancipação desses grupos deve pautar essas políticas, para além das 
burocracias e xenofobismos disfarçados pelo discurso integracionista que 
divulga o Brasil como “país hospitaleiro”. (OPERAMUNDI, 2015). 

Nesse sentido, Haydu elenca fatores alegados por refugiados angolanos20 
que os fizeram não se sentirem integrados: 

Desemprego. Moradia precária. Falta de conhecimento por parte de 
muitos brasileiros de quem vem a ser um refugiado. Muitos são os 
fatores alegados pelos refugiados entrevistados para não se sentirem 
integrados à sociedade na cidade de São Paulo. No entanto, outro 
fator é verificado por essas pessoas e colocado como aquele que de 
forma mais marcante impede que eles se integrem: o preconceito. 
(HAYDU, 2010, p.111, grifo nosso) 

Com efeito, boa parte dos estigmas (ex.: ladrões de empregos, bandidos 
e fugitivos da justiça) atribuídos aos refugiados lhes são conferidos porque a 
maioria deles é oriunda de Estados subdesenvolvidos e com culturas “não 
europeizadas”, conforme assevera Haydu: 

Nos últimos cinco anos, pelo menos 300 mil europeus migraram 
para o Brasil, a maioria para ocupar cargos altos em grandes 
empresas, segundo dados levantados pelo Instituto Adus. Isso 

comunhão nacional”. Desta forma, a integração à comunhão nacional significa a perda dos 
seus costumes e tradições para facilitar sua assimilação à cultura brasileira dominante. 
20 Por serem de uma ex-colônia portuguesa, esses refugiados teriam “facilidade” para 
integrar-se à sociedade brasileira, o que de certa maneira não foi o constatado por Haydu em 
seu Mestrado. 
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realização de uma vida digna onde se respeitem na realidade – e não 
só na lei – os direitos humanos. (SANTINHO, 2013).

Assim sendo, este texto busca analisar se o processo de integração local
dos refugiados na sociedade brasileira, tal como está proposto, efetivamente
restabelece os direitos humanos mínimos dos indivíduos que solicitaram
refúgio.

2 NO BRASIL, A INTEGRAÇÃO LOCAL GARANTE A
AUTODETERMINAÇÃO DO(S) REFUGIADO(S)?

Os “refugiados” se compõem por uma gama de sujeitos que possuem
origens e costumes diferentes18. Tais origens e costumes não podem ser
desconsiderados e homogeneizados, uma vez que há também uma ampla gama
de experiências de contato entre cada grupo de refugiados e a sociedade
receptora.

A integração, por si só, não tem preocupação em representar a
pluralidade dos grupos sociais que compõem os refugiados, o que indiretamente
resulta em homogeneização. O Brasil, apesar de possuir uma variada formação
étnica e cultural, possui uma história repleta de “integrações” de populações à
sociedade nacional. Apesar de se tratar de um momento histórico diferente, essa
herança de silêncio “assimilacionista/integracionista” ainda reflete nas relações
interpessoais da sociedade brasileira.

Segundo Boaventura, “[a] política colonialista na América pautou-se pela
subjugação e integração dos povos que ia encontrando. A subjugação cultural e
econômica consistia em promover uma integração forçada, religiosa e
econômica”. (SANTOS, 2003, p. 77). Por esse ângulo, é possível admitir que a
integração traduziu-se em múltiplos casos de etnocídios, ou seja, gerou a
extinção de muitos povos e culturas. Ainda há resquícios, na legislação
brasileira, de instrumentos que favorecem a perda de identidade como medida
de assegurar a “assimilação” do diferente à comunhão nacional19. Isto é uma

18 No Brasil, de acordo com o relatório de 2016 do Comitê Nacional para os Refugiados
(CONARE), há aproximadamente nove mil refugiados, os principais grupos são compostos
por nacionais da Síria, Angola, Colômbia, República Democrática do Congo e Palestina.
Além disso, há cerca de oitenta e cinco mil vistos humanitários concedidos a haitianos.
19 A Lei n.o 6.001/1973, referida ao Estatuto do Índio, no seu artigo 1º, manifesta seu objetivo
de “regula[r] a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o
propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à
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grande afronta aos Direitos Humanos e pode se repetir contra os refugiados,
integrando-os assim como outras minorias que foram “integradas”
violentamente de acordo com a ambição da política vigente.

Nesse sentido, os refugiados não podem ficar reféns de medidas 
integracionistas semelhantes às praticadas no passado. Faz-se necessário pensar
políticas que resguardem seus direitos e vozes, e que a integração não seja
forçada e signifique subjugação cultural, religiosa e/ou econômica. A obtenção
da naturalização, por exemplo, não pode ser projetada como única medida que
solucione as dificuldades encontradas no processo de integração local.

Ademais, a assimilação pode ser considerada um processo de absorção
de um agrupamento étnico ou cultural por outro, geralmente dominante,
processo este que caminha de encontro à diversidade cultural dos refugiados,
uma vez que significa a interiorização desses grupos à sociedade brasileira,
tornando-os indistinguíveis da comunidade local, o que seria atingido à custa de
duras penas, em razão de que os refugiados têm direito à autodeterminação. A
emancipação desses grupos deve pautar essas políticas, para além das
burocracias e xenofobismos disfarçados pelo discurso integracionista que
divulga o Brasil como “país hospitaleiro”. (OPERAMUNDI, 2015).

Nesse sentido, Haydu elenca fatores alegados por refugiados angolanos20

que os fizeram não se sentirem integrados:

Desemprego. Moradia precária. Falta de conhecimento por parte de 
muitos brasileiros de quem vem a ser um refugiado. Muitos são os
fatores alegados pelos refugiados entrevistados para não se sentirem 
integrados à sociedade na cidade de São Paulo. No entanto, outro 
fator é verificado por essas pessoas e colocado como aquele que de
forma mais marcante impede que eles se integrem: o preconceito.
(HAYDU, 2010, p.111, grifo nosso)

Com efeito, boa parte dos estigmas (ex.: ladrões de empregos, bandidos
e fugitivos da justiça) atribuídos aos refugiados lhes são conferidos porque a
maioria deles é oriunda de Estados subdesenvolvidos e com culturas “não
europeizadas”, conforme assevera Haydu:

Nos últimos cinco anos, pelo menos 300 mil europeus migraram 
para o Brasil, a maioria para ocupar cargos altos em grandes
empresas, segundo dados levantados pelo Instituto Adus. Isso 

comunhão nacional”. Desta forma, a integração à comunhão nacional significa a perda dos
seus costumes e tradições para facilitar sua assimilação à cultura brasileira dominante.
20 Por serem de uma ex-colônia portuguesa, esses refugiados teriam “facilidade” para
integrar-se à sociedade brasileira, o que de certa maneira não foi o constatado por Haydu em
seu Mestrado.
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ninguém questiona. Ninguém diz que eles estão vindo para cá 
roubar nossos empregos, porque os europeus e os norte-americanos 
têm imagem atrelada a desenvolvimento, cultura e acredita-se que 
eles vão contribuir para o crescimento do país. Aos refugiados resta 
a imagem de pobreza e doença [...] Os refugiados não chegam a 9 
mil pessoas contra os 300 mil europeus. Por que os europeus não 
incomodam?. (BRASIL ATUAL, 2015). 

Essa prática é fruto da histórica política migratória brasileira, que 
estimulou e favoreceu a imigração europeia em diversos momentos, inclusive 
quando ratificou a Convenção de 1951, pois somente admitiu-se que fosse 
concedido refúgio a europeus. Tal cláusula de reserva geográfica foi suspensa 
apenas em 198921, o que demonstra a relutância em reconhecer refugiados de 
outras origens, ou seja, o racismo historicamente institucionalizado no Brasil. 

Por outro lado, vale rememorar que o princípio da não discriminação 
perante a lei foi proclamado no artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948 e, em consonância com tal entendimento, o art. 3º da 
Convenção de 1951 também prevê esse princípio, estando os signatários 
obrigados a aplicar as disposições da Convenção aos refugiados sem 
discriminação quanto ao gênero, à raça, à religião, ao pertencimento a um grupo 
minoritário, à opinião política, ao país de origem ou pelo próprio fato de serem 
refugiados.  

Tal princípio decorre do princípio da igualdade e não pode se restringir 
à proibição da discriminação, que pressupõe que há um padrão dominante a 
qual os outros devem se adequar. No caso dos refugiados, por exemplo, esse 
patamar será o do cidadão brasileiro pobre. (HAMID, 2012, p. 199). Sob essa 
perspectiva, os refugiados terão “direitos” desde que sigam esse padrão de 
condutas e visões de mundo impostas. Analisando tal conjuntura, Rios propõe 
que: 

precisamos ir além e interpretar o princípio da igualdade também como 
princípio da anti-subjugação, que se relaciona com o da igualdade e o 
da dignidade da pessoa humana, estabelecendo que se deve conferir igual 
reconhecimento, igual valor às pessoas, independentemente de sua 
condição, o que difere totalmente de se eleger um padrão ao qual os 
dessemelhantes devam ser equiparados (RIOS, 2013, p. 161, grifos 
nossos). 

Assim sendo, tal princípio deve orientar o processo de integração local 
não apenas como uma “dádiva-refúgio”, mas como um princípio de anti-
subjugação, ou seja, que garanta a autodeterminação desse grupo, de maneira 
que a eles não pode ser reservada uma postura resignada, ou tampouco que 
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ninguém questiona. Ninguém diz que eles estão vindo para cá
roubar nossos empregos, porque os europeus e os norte-americanos
têm imagem atrelada a desenvolvimento, cultura e acredita-se que
eles vão contribuir para o crescimento do país. Aos refugiados resta
a imagem de pobreza e doença [...] Os refugiados não chegam a 9
mil pessoas contra os 300 mil europeus. Por que os europeus não 
incomodam?. (BRASIL ATUAL, 2015).

Essa prática é fruto da histórica política migratória brasileira, que
estimulou e favoreceu a imigração europeia em diversos momentos, inclusive
quando ratificou a Convenção de 1951, pois somente admitiu-se que fosse
concedido refúgio a europeus. Tal cláusula de reserva geográfica foi suspensa
apenas em 198921, o que demonstra a relutância em reconhecer refugiados de
outras origens, ou seja, o racismo historicamente institucionalizado no Brasil.

Por outro lado, vale rememorar que o princípio da não discriminação 
perante a lei foi proclamado no artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 1948 e, em consonância com tal entendimento, o art. 3º da
Convenção de 1951 também prevê esse princípio, estando os signatários
obrigados a aplicar as disposições da Convenção aos refugiados sem
discriminação quanto ao gênero, à raça, à religião, ao pertencimento a um grupo
minoritário, à opinião política, ao país de origem ou pelo próprio fato de serem
refugiados.

Tal princípio decorre do princípio da igualdade e não pode se restringir
à proibição da discriminação, que pressupõe que há um padrão dominante a
qual os outros devem se adequar. No caso dos refugiados, por exemplo, esse
patamar será o do cidadão brasileiro pobre. (HAMID, 2012, p. 199). Sob essa
perspectiva, os refugiados terão “direitos” desde que sigam esse padrão de
condutas e visões de mundo impostas. Analisando tal conjuntura, Rios propõe
que:

precisamos ir além e interpretar o princípio da igualdade também como
princípio da anti-subjugação, que se relaciona com o da igualdade e o
da dignidade da pessoa humana, estabelecendo que se deve conferir igual 
reconhecimento, igual valor às pessoas, independentemente de sua 
condição, o que difere totalmente de se eleger um padrão ao qual os
dessemelhantes devam ser equiparados (RIOS, 2013, p. 161, grifos
nossos).

Assim sendo, tal princípio deve orientar o processo de integração local
não apenas como uma “dádiva-refúgio”, mas como um princípio de anti-
subjugação, ou seja, que garanta a autodeterminação desse grupo, de maneira
que a eles não pode ser reservada uma postura resignada, ou tampouco que
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sejam silenciados na busca por melhores condições de vida. (HAMID, 2012, p. 
314). 

Ainda, cabe ressaltar que a concessão de direitos políticos somente com 
a naturalização acaba por dificultar a busca por direitos pelos próprios 
refugiados, conforme assevera Moreira: 

A alimentação e moradia são fornecidas a partir de convênios 
firmados com instituições da citada rede de apoio aos refugiados no 
país. Contudo, direitos políticos não foram assegurados aos 
refugiados, que se encontram privados de exercer o direito de voto 
em nível municipal, estadual ou federal, o que prejudica 
consideravelmente a capacidade de terem suas demandas ouvidas e 
atendidas no país. (MOREIRA, 2014, p. 93-94). 

Visto assim, a participação da sociedade civil tem um papel fundamental 
no processo de integração dos refugiados, participação que será vista a seguir. 

3 A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO PROCESSO 
DE INTEGRAÇÃO 

A participação da sociedade civil no acolhimento dos refugiados, 
principalmente por meio de ONGs, tem se mostrado de grande importância, 
não só por figurarem como uma alternativa rápida em comparação às medidas 
estatais, mas também porque esses mecanismos não estatais de acolhida 
promovem o contato direto dos refugiados com a sociedade receptora. 

No âmbito latino-americano, vale salientar a iniciativa do 
Reassentamento Solidário, proposto pelo Brasil em 2004 com o objetivo de 
reassentar refugiados que não pudessem voltar ao seu Estado de origem ou 
tivessem dificuldades em se integrar à sociedade local. 

A proposta, plasmada na Declaração e Plano de Ação do México, 
apresentava três programas: Cidades Solidárias, Fronteiras Solidárias e 
Reassentamento Solidário. Cidades Solidárias tinha como objetivo facilitar a 
execução de políticas públicas visando à integração dos refugiados nos centros 
urbanos “pilotos” na América Latina. Fronteiras Solidárias reconhece a 
importância de melhorar a infraestrutura e acesso aos serviços básicos, assim 
como favorecer o desenvolvimento econômico e social das regiões de fronteira 
por serem a entrada dos refugiados. Por último, o Programa de Reassentamento 
Solidário visava abrir “a possibilidade para que qualquer país da América Latina 
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perspectiva, os refugiados terão “direitos” desde que sigam esse padrão de
condutas e visões de mundo impostas. Analisando tal conjuntura, Rios propõe
que:
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princípio da anti-subjugação, que se relaciona com o da igualdade e o
da dignidade da pessoa humana, estabelecendo que se deve conferir igual 
reconhecimento, igual valor às pessoas, independentemente de sua 
condição, o que difere totalmente de se eleger um padrão ao qual os
dessemelhantes devam ser equiparados (RIOS, 2013, p. 161, grifos
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Assim sendo, tal princípio deve orientar o processo de integração local
não apenas como uma “dádiva-refúgio”, mas como um princípio de anti-
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que a eles não pode ser reservada uma postura resignada, ou tampouco que

21 Decreto n.o 98.602, de 19 de dezembro de 1989.

62

sejam silenciados na busca por melhores condições de vida. (HAMID, 2012, p.
314).

Ainda, cabe ressaltar que a concessão de direitos políticos somente com
a naturalização acaba por dificultar a busca por direitos pelos próprios
refugiados, conforme assevera Moreira:

A alimentação e moradia são fornecidas a partir de convênios
firmados com instituições da citada rede de apoio aos refugiados no 
país. Contudo, direitos políticos não foram assegurados aos
refugiados, que se encontram privados de exercer o direito de voto
em nível municipal, estadual ou federal, o que prejudica
consideravelmente a capacidade de terem suas demandas ouvidas e
atendidas no país. (MOREIRA, 2014, p. 93-94).

Visto assim, a participação da sociedade civil tem um papel fundamental
no processo de integração dos refugiados, participação que será vista a seguir.

3 A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO PROCESSO
DE INTEGRAÇÃO

A participação da sociedade civil no acolhimento dos refugiados,
principalmente por meio de ONGs, tem se mostrado de grande importância,
não só por figurarem como uma alternativa rápida em comparação às medidas
estatais, mas também porque esses mecanismos não estatais de acolhida
promovem o contato direto dos refugiados com a sociedade receptora.

No âmbito latino-americano, vale salientar a iniciativa do
Reassentamento Solidário, proposto pelo Brasil em 2004 com o objetivo de 
reassentar refugiados que não pudessem voltar ao seu Estado de origem ou
tivessem dificuldades em se integrar à sociedade local.

A proposta, plasmada na Declaração e Plano de Ação do México,
apresentava três programas: Cidades Solidárias, Fronteiras Solidárias e
Reassentamento Solidário. Cidades Solidárias tinha como objetivo facilitar a
execução de políticas públicas visando à integração dos refugiados nos centros 
urbanos “pilotos” na América Latina. Fronteiras Solidárias reconhece a
importância de melhorar a infraestrutura e acesso aos serviços básicos, assim
como favorecer o desenvolvimento econômico e social das regiões de fronteira
por serem a entrada dos refugiados. Por último, o Programa de Reassentamento
Solidário visava abrir “a possibilidade para que qualquer país da América Latina
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se associe no momento que considere oportuno, oferecendo-se para receber 
refugiados que se encontram em outros países da América Latina”. (ACNUR, 
2004, p. 11). 

Salienta-se que, no caso do reassentamento, os refugiados entram no 
Estado com visto de residência permanente, garantindo o exercício de direitos 
civis, econômicos, sociais e culturais como qualquer outro cidadão do Estado 
de reassentamento. (ACNUR, 2015). No Brasil, os refugiados podem adquirir 
a cidadania após residir quatro anos na condição de refugiado no país. 

Uma característica fundamental do reassentamento é sua dupla 
voluntariedade: por um lado, é prerrogativa estatal oferecer reassentamento aos 
refugiados; por outro lado, é o refugiado quem decide se quer ou não ser 
reassentado no Estado que oferece essa possibilidade. Baseado nisso, o 
ACNUR estabelece critérios para escolher os refugiados que serão beneficiados 
com o reassentamento. Destacam os seguintes critérios: necessidade de 
proteção legal e física; os sobreviventes de violência ou tortura; aqueles com 
necessidade de atenção médica; mulheres em situação de risco; reunião familiar; 
crianças e adolescentes em situação de abandono; idosos; e, aqueles sem 
perspectiva de integração na sociedade local. (SAMPAIO, 2010). 

No Brasil, foram escolhidas quatro cidades para abrigarem a primeira 
etapa do projeto: Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Mogi das Cruzes (São 
Paulo), Santa Maria Madalena (Rio de Janeiro) e Natal (Rio Grande do Norte). 
Na fase inicial do projeto se determinou reassentar os refugiados longe das 
maiores cidades do Brasil, v.g., São Paulo e Rio de Janeiro, devido às diferenças 
econômicas que poderiam afetar a integração dos refugiados e suas famílias. 
(SILVA, 2013). 

Após os refugiados terem seu pedido de reassentamento aceito no Brasil, 
entram em cena as “agências implementadoras”. Estas agências têm como 
principal objetivo ajudar na recepção dos refugiados, seja no aeroporto ou na 
fronteira, darem dicas sobre o estilo de vida local, ou facilitar a inscrição em 
aulas de português. (WHITE, 2012). As principais agências são a Associação 
Antônio Vieira, Cáritas Arquidiocesana, o Centro de Defesa dos Direitos 
Humanos de Guarulhos, e o Instituto de Migrações e Direitos Humanos. 
(ESCALATE, 2015). 

Na etapa para escolher destino, considera-se o perfil do refugiado, isto é, 
se vem do meio urbano ou meio rural, assim como a profissão que exercia. A 
análise desses dados ajuda na posterior adaptação à sociedade local, além de 
favorecer sua independência financeira de forma mais rápida. 
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A sociedade participa como agente ativo na recepção e na integração dos 
refugiados reassentados. Esse processo é facilitado pela localização das cidades 
escolhidas para reassentar refugiados, as quais são cidades pequenas devido ao 
maior sentimento de identificação e de solidariedade para com os recém-
chegados, o que se traduz em maior coesão social. No entanto, o ponto negativo 
do reassentamento em cidades pequenas pode ser a dificuldade de encontrar 
emprego se comparado com as grandes cidades do Brasil. 

Desta forma, combate-se, também, à xenofobia dentro da sociedade 
local, conforme assevera Moreira: 

A forma pela qual essa [sociedade receptora] percebe os refugiados 
remete a elementos socioculturais, étnicos e religiosos e, ao mesmo 
tempo, relaciona-se com experiências históricas relativas a fluxos 
anteriores. A resposta da sociedade receptora se revela fundamental, 
visto que ela pode não apenas ajudar a assistir diretamente os 
refugiados como também influenciar a adoção de políticas em prol 
do grupo.  (MOREIRA, 2015, p. 136). 

Assim também, no processo de integração ressalta a importância dos 
grupos de estudos dos centros de ensino superior, devido a que tem refugiados 
que gostariam de continuar com seus estudos superiores. Neste sentido, frisa-
se o esforço da Universidade Federal de Paraná (UFPR), a qual tem aberto suas 
portas àqueles refugiados que estudavam cursos superiores no exterior. 

Por último, vale salientar, ainda, que, ao contrário de muitos Estados que 
recebem refugiados, o Brasil não possui campos de refugiados separado das 
sociedades, motivo pelo qual, em tese, o processo de integração local é 
facilitado. Há campos de refugiados que são cercados com arames farpados e 
vigiados por militares (HAMID, 2012, p. 43), não permitindo o livre trânsito de 
refugiados pelo país, é o que ocorre com os palestinos no campo de Ruwesheid 
(Jordânia), por exemplo.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ações de promoção dos direitos dos refugiados não se restringem à 
recepção deles, mas também deve haver outras ações que visem à conquista da 
autodeterminação por esse grupo. 

Por exemplo, apesar de o art. 44 da Lei n.o 9.497 prever que a revalidação 
de diplomas e o ingresso a instituições acadêmicas devem ser facilitados, faz-se 
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se associe no momento que considere oportuno, oferecendo-se para receber
refugiados que se encontram em outros países da América Latina”. (ACNUR,
2004, p. 11).

Salienta-se que, no caso do reassentamento, os refugiados entram no
Estado com visto de residência permanente, garantindo o exercício de direitos
civis, econômicos, sociais e culturais como qualquer outro cidadão do Estado
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Uma característica fundamental do reassentamento é sua dupla
voluntariedade: por um lado, é prerrogativa estatal oferecer reassentamento aos 
refugiados; por outro lado, é o refugiado quem decide se quer ou não ser
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Paulo), Santa Maria Madalena (Rio de Janeiro) e Natal (Rio Grande do Norte).
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econômicas que poderiam afetar a integração dos refugiados e suas famílias.
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entram em cena as “agências implementadoras”. Estas agências têm como
principal objetivo ajudar na recepção dos refugiados, seja no aeroporto ou na 
fronteira, darem dicas sobre o estilo de vida local, ou facilitar a inscrição em
aulas de português. (WHITE, 2012). As principais agências são a Associação
Antônio Vieira, Cáritas Arquidiocesana, o Centro de Defesa dos Direitos
Humanos de Guarulhos, e o Instituto de Migrações e Direitos Humanos.
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Na etapa para escolher destino, considera-se o perfil do refugiado, isto é,
se vem do meio urbano ou meio rural, assim como a profissão que exercia. A
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favorecer sua independência financeira de forma mais rápida.

64

A sociedade participa como agente ativo na recepção e na integração dos
refugiados reassentados. Esse processo é facilitado pela localização das cidades
escolhidas para reassentar refugiados, as quais são cidades pequenas devido ao
maior sentimento de identificação e de solidariedade para com os recém-
chegados, o que se traduz em maior coesão social. No entanto, o ponto negativo
do reassentamento em cidades pequenas pode ser a dificuldade de encontrar
emprego se comparado com as grandes cidades do Brasil.

Desta forma, combate-se, também, à xenofobia dentro da sociedade
local, conforme assevera Moreira:

A forma pela qual essa [sociedade receptora] percebe os refugiados
remete a elementos socioculturais, étnicos e religiosos e, ao mesmo 
tempo, relaciona-se com experiências históricas relativas a fluxos
anteriores. A resposta da sociedade receptora se revela fundamental,
visto que ela pode não apenas ajudar a assistir diretamente os
refugiados como também influenciar a adoção de políticas em prol 
do grupo. (MOREIRA, 2015, p. 136).

Assim também, no processo de integração ressalta a importância dos
grupos de estudos dos centros de ensino superior, devido a que tem refugiados
que gostariam de continuar com seus estudos superiores. Neste sentido, frisa-
se o esforço da Universidade Federal de Paraná (UFPR), a qual tem aberto suas
portas àqueles refugiados que estudavam cursos superiores no exterior.

Por último, vale salientar, ainda, que, ao contrário de muitos Estados que
recebem refugiados, o Brasil não possui campos de refugiados separado das
sociedades, motivo pelo qual, em tese, o processo de integração local é
facilitado. Há campos de refugiados que são cercados com arames farpados e
vigiados por militares (HAMID, 2012, p. 43), não permitindo o livre trânsito de
refugiados pelo país, é o que ocorre com os palestinos no campo de Ruwesheid
(Jordânia), por exemplo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações de promoção dos direitos dos refugiados não se restringem à
recepção deles, mas também deve haver outras ações que visem à conquista da
autodeterminação por esse grupo.

Por exemplo, apesar de o art. 44 da Lei n.o 9.497 prever que a revalidação
de diplomas e o ingresso a instituições acadêmicas devem ser facilitados, faz-se
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necessário auxílio técnico-jurídico para esse oneroso processo, tal como a DPU 
já realizou em alguns casos. (ANADEF, 2013). 

Além disso, as Secretaria de Direitos Humanos, seja do governo federal, 
estadual ou municipal, podem oferecer cursos de conscientização de direitos 
aos refugiados e acompanhamento com equipes multiprofissionais, nos moldes 
do que já está sendo oferecido pela UFPR no Projeto de Extensão “Refúgio, 
Migrações e Hospitalidade”. Tal projeto, assim como outros que trabalham com 
refúgio, está ameaçado frente ao ataque à educação pública promovido pelo 
governo Temer, bem como pela extinção da Secretaria Especial de Direitos 
Humanos e outras políticas públicas. 

Em suma, a situação vulnerável em que os refugiados se encontram não 
pode impor que a integração local esteja condicionada ao abandono de sua 
identidade/cultura, sendo necessário que tal processo seja pautado na 
alteridade, o que pode viabilizar a interação dialógica entre os sujeitos que 
participam desse processo. A integração local deve ser realizada sob um viés 
intercultural, que não se restrinja ao acesso à naturalização, preconizado no 
artigo 34 da Convenção de 1951, mas que priorize a participação ativa por parte 
dos/as refugiados/as, e, além disso, que eles não apenas sejam considerados, 
diante da lei, como “sujeitos provisórios” (HAMID, 2016, p. 252), ou seja, 
como sujeitos em que se recaem diversas tecnologias de governabilidade, tais 
como os expedientes migratórios e de revalidação de documentos a que se 
submetem. Neste sentido, o reassentamento solidário se mostra como uma 
política que pode facilitar a integração local respeitando os costumes e tradições 
dos refugiados, além de permitir à população local entrar em contato direto com 
as histórias de vida dos seus novos vizinhos. 
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ESTUDO DE CASO: O PERFIL DOS IMIGRANTES 
RESIDENTES EM CORUMBÁ/MS - A AVALIAÇÃO DA 

HISTÓRIA DO INDIVÍDUO ENQUANTO FATOR 
DETERMINANTE PARA O PROCESSO DE 

INTEGRAÇÃO LOCAL22 
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1 INTRODUÇÃO 

 migração26 é constituinte do processo de formação da maior parte 
das comunidades políticas que hoje chamamos de Estado 
(MOULIN, 2011 apud BARALDI, 2014). Elas constituem 

elemento estrutural de grandes eventos da história da humanidade, como o 
colonialismo, a industrialização, formação do mercado de trabalho para o 
capitalismo e formação dos Estados nacionais. (CASTLES; MILER, 2009 apud 
BARALDI, 2014). 

Para muitos historiadores, os séculos XIV e XV foram decisivos para 
uma mudança no padrão migratório, foi considerada a época das “grandes 

22 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
23 Autora. Graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Grande
Dourados. Membro do grupo de pesquisa “Política Migratória Brasileira para Refugiados no
Contexto do Século XXI - O Papel do Mato Grosso do Sul”, duração do grupo 2012 – 2016.
24 Co – autora. Graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Grande
Dourados. Membro do grupo de pesquisa “Política Migratória Brasileira para Refugiados no
Contexto do Século XXI - O Papel do Mato Grosso do Sul”, duração do grupo 2012 – 2016.
25 Co- autor. Doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(2013). Orientador do grupo de pesquisa “Política Migratória Brasileira para Refugiados no
Contexto do Século XXI - O Papel do Mato Grosso do Sul”, duração do grupo 2012 – 2016.
26 O termo migração é utilizado para designar o movimento de uma pessoa ou grupo de
pessoas de uma unidade geográfica para outra através de uma fronteira política
ou administrativa, que deseja se instalar definitiva ou temporariamente em um lugar diferente
de seu lugar de origem.
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descobertas” europeias. As Américas, África e Ásia receberam um fluxo 
inestimável de imigrantes que buscavam conquistar e povoar essas regiões. 
Depois de algum tempo, iniciou-se outro processo de migração internacional, 
a migração forçada advinda do tráfico de escravos. Os escravos eram trazidos 
principalmente da África, para trabalhar nas Américas.  Após a abolição da 
escravatura nos países americanos no século XIX, a migração ganhou outras 
características, mas ainda estavam relacionadas ao trabalho. Estamos falando de 
um processo de migração voluntária que trazia para a América, trabalhadores 
de regiões menos favorecidas da Europa, a migração de italianos e alemães para 
o Brasil foi comum nessa época, especialmente par o Sul do país. O período
entre guerras também contribuiu para que houvesse um enorme fluxo de
deslocamento humano pelo mundo, seja de migrantes econômicos ou
refugiados que se viram obrigados a deixarem seu país de origem por causa das
guerras e perseguições.

Atualmente o número de refugiados no mundo já ultrapassam os 
números da Segunda Guerra Mundial, em torno de 65,6 milhões de pessoas 
encontram-se fora de seus países de origem segundo dados do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. (ACNUR, 2017). Esse 
grande fluxo de deslocados forçados são uma das consequências dos conflitos 
que ocorrem principalmente na Síria, Iraque, Iêmen e República Democrática 
do Congo. Muitos refugiados têm buscado abrigo nos países europeus, porém 
a maioria deles encontra-se nos países vizinhos dos conflitos, como a Jordânia 
e a Turquia, ou estão alojados em campos de refugiados, em situações críticas. 

As dificuldades encontradas pelo imigrante ao chegar a um novo país, 
cujo desconhece a cultura, economia, política e muitas vezes o idioma, são 
enormes, independente dos motivos que o levaram a migrar. 

O presente artigo está dividido em quatro partes, e traz em um primeiro 
momento, um panorama das migrações internacionais na América Latina a 
partir do século XIX, além de uma introdução sobre esse processo no Brasil, 
analisando o viés utilitarista da migração para o desenvolvimento econômico 
do país no século XX. A segunda parte é uma apresentação dos principais 
destinos dos imigrantes dentro do território nacional e quando o Centro Oeste 
brasileiro se tornou um diferencial para essas pessoas, sobretudo com a 
construção de Brasília a então capital do país, que melhorou a comunicação 
com os demais espaços nacionais através do transporte, comunicação e 
infraestrutura. Apresentamos ainda nesse tópico, as transformações ocorridas 
no Centro-Oeste e que se estenderam ao estado do Mato Grosso que em 1977 
foi desmembrado, surgindo assim o Mato Grosso do Sul (MS), que faz fronteira 
com a Bolívia e Paraguai e é considerada uma importante porta de entrada de 
imigrantes internacionais. Na terceira parte do artigo, utilizamos dessa análise 
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ESTUDO DE CASO: O PERFIL DOS IMIGRANTES 
RESIDENTES EM CORUMBÁ/MS - A AVALIAÇÃO DA 

HISTÓRIA DO INDIVÍDUO ENQUANTO FATOR 
DETERMINANTE PARA O PROCESSO DE

INTEGRAÇÃO LOCAL22

Thais da Silva Alpires23

Adriana Santos Corrêa24

César Augusto Silva da Silva25

1 INTRODUÇÃO

migração26 é constituinte do processo de formação da maior parte
das comunidades políticas que hoje chamamos de Estado
(MOULIN, 2011 apud BARALDI, 2014). Elas constituem

elemento estrutural de grandes eventos da história da humanidade, como o
colonialismo, a industrialização, formação do mercado de trabalho para o
capitalismo e formação dos Estados nacionais. (CASTLES; MILER, 2009 apud
BARALDI, 2014).

Para muitos historiadores, os séculos XIV e XV foram decisivos para
uma mudança no padrão migratório, foi considerada a época das “grandes

22 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 
14/2014.
23 Autora. Graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Grande 
Dourados. Membro do grupo de pesquisa “Política Migratória Brasileira para Refugiados no
Contexto do Século XXI - O Papel do Mato Grosso do Sul”, duração do grupo 2012 – 2016.
24 Co – autora. Graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Grande
Dourados. Membro do grupo de pesquisa “Política Migratória Brasileira para Refugiados no
Contexto do Século XXI - O Papel do Mato Grosso do Sul”, duração do grupo 2012 – 2016.
25 Co- autor. Doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(2013). Orientador do grupo de pesquisa “Política Migratória Brasileira para Refugiados no
Contexto do Século XXI - O Papel do Mato Grosso do Sul”, duração do grupo 2012 – 2016.
26 O termo migração é utilizado para designar o movimento de uma pessoa ou grupo de
pessoas de uma unidade geográfica para outra através de uma fronteira política
ou administrativa, que deseja se instalar definitiva ou temporariamente em um lugar diferente
de seu lugar de origem.

A
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descobertas” europeias. As Américas, África e Ásia receberam um fluxo
inestimável de imigrantes que buscavam conquistar e povoar essas regiões.
Depois de algum tempo, iniciou-se outro processo de migração internacional,
a migração forçada advinda do tráfico de escravos. Os escravos eram trazidos
principalmente da África, para trabalhar nas Américas.  Após a abolição da
escravatura nos países americanos no século XIX, a migração ganhou outras
características, mas ainda estavam relacionadas ao trabalho. Estamos falando de
um processo de migração voluntária que trazia para a América, trabalhadores
de regiões menos favorecidas da Europa, a migração de italianos e alemães para
o Brasil foi comum nessa época, especialmente par o Sul do país. O período
entre guerras também contribuiu para que houvesse um enorme fluxo de
deslocamento humano pelo mundo, seja de migrantes econômicos ou
refugiados que se viram obrigados a deixarem seu país de origem por causa das
guerras e perseguições.

Atualmente o número de refugiados no mundo já ultrapassam os
números da Segunda Guerra Mundial, em torno de 65,6 milhões de pessoas
encontram-se fora de seus países de origem segundo dados do Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. (ACNUR, 2017). Esse
grande fluxo de deslocados forçados são uma das consequências dos conflitos
que ocorrem principalmente na Síria, Iraque, Iêmen e República Democrática
do Congo. Muitos refugiados têm buscado abrigo nos países europeus, porém 
a maioria deles encontra-se nos países vizinhos dos conflitos, como a Jordânia
e a Turquia, ou estão alojados em campos de refugiados, em situações críticas.

As dificuldades encontradas pelo imigrante ao chegar a um novo país,
cujo desconhece a cultura, economia, política e muitas vezes o idioma, são
enormes, independente dos motivos que o levaram a migrar.

O presente artigo está dividido em quatro partes, e traz em um primeiro
momento, um panorama das migrações internacionais na América Latina a
partir do século XIX, além de uma introdução sobre esse processo no Brasil,
analisando o viés utilitarista da migração para o desenvolvimento econômico
do país no século XX. A segunda parte é uma apresentação dos principais
destinos dos imigrantes dentro do território nacional e quando o Centro Oeste
brasileiro se tornou um diferencial para essas pessoas, sobretudo com a
construção de Brasília a então capital do país, que melhorou a comunicação
com os demais espaços nacionais através do transporte, comunicação e
infraestrutura. Apresentamos ainda nesse tópico, as transformações ocorridas
no Centro-Oeste e que se estenderam ao estado do Mato Grosso que em 1977
foi desmembrado, surgindo assim o Mato Grosso do Sul (MS), que faz fronteira
com a Bolívia e Paraguai e é considerada uma importante porta de entrada de
imigrantes internacionais. Na terceira parte do artigo, utilizamos dessa análise
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conjuntural para estudarmos os imigrantes internacionais que residem na cidade 
de Corumbá no MS, que é onde se concentra nosso estudo de caso, uma cidade 
histórica que sempre esteve em contato com imigrantes, devido a sua 
proximidade com a Bolívia e que é considerada uma região estratégica para 
identificarmos os fluxos de algumas correntes migratórias, bem como sua 
contribuição para o desenvolvimento local. 

A partir do terceiro tópico do artigo, temos a análise da história de vida 
dos imigrantes que escolheram residir em Corumbá, a fim de traçar um perfil 
destes, quanto à origem, status migratório, oportunidades, dificuldades 
encontradas e demais fatores que venham interferir no processo de integração 
social e econômica dessas pessoas na cidade, que é o objetivo principal desta 
pesquisa. Para isso, realizamos levantamento bibliográfico preliminar sobre a 
região e entrevistas semiestruturadas com imigrantes que vivem na cidade. 
Nesse artigo, serão relatadas as memórias descritas pelos entrevistados, bem 
como, experiências e histórias desse grupo de pessoas que vivenciaram muitos 
problemas, como a guerra ou a falta de oportunidades nos países de origem, e 
que por diversos motivos encontraram ou apostaram encontrar novas 
perspectivas nesta parte especifica do Brasil. Os depoimentos e relatos 
encontram-se a partir da parte 4 do artigo, onde cada entrevista foi enumerada 
de 1 a 9 para facilitar na posterior verificação dos dados informados pelos 
imigrantes. 

A quinta seção deste trabalho, reservamos para fazer uma compilação 
dos dados coletados, que serão apresentados a seguir em forma de gráficos e 
tabelas, para conseguirmos visualizar melhor as tendências quanto ao perfil das 
pessoas entrevistadas. 

2 AMÉRICA LATINA COMO DESTINO 

A América Latina foi um importante destino para os imigrantes desde as 
transformações sociais e econômicas mundiais ocorridas no período de 1870 e 
1930. Do inicio do século XIX ao século XX um número expressivo de 
imigrantes europeus migraram para a América, motivados pela busca de 
mudança nos padrões de vida, e oportunidades de emprego (LAZAN e 
LAMOUNIER, 2015), cultivavam a esperança de se tornarem donos de terras 
na América, ou assalariados temporários ou permanentes. Já outros fugiram de 
das guerras ou perseguições religiosas que marcaram o período. 
Com a Revolução Agrícola e a mecanização da agricultura, muitos europeus 
ficaram com dificuldades financeiras. Muitos foram para os centros urbanos, 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



71

conjuntural para estudarmos os imigrantes internacionais que residem na cidade
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proximidade com a Bolívia e que é considerada uma região estratégica para
identificarmos os fluxos de algumas correntes migratórias, bem como sua
contribuição para o desenvolvimento local.

A partir do terceiro tópico do artigo, temos a análise da história de vida
dos imigrantes que escolheram residir em Corumbá, a fim de traçar um perfil
destes, quanto à origem, status migratório, oportunidades, dificuldades
encontradas e demais fatores que venham interferir no processo de integração
social e econômica dessas pessoas na cidade, que é o objetivo principal desta
pesquisa. Para isso, realizamos levantamento bibliográfico preliminar sobre a
região e entrevistas semiestruturadas com imigrantes que vivem na cidade.
Nesse artigo, serão relatadas as memórias descritas pelos entrevistados, bem
como, experiências e histórias desse grupo de pessoas que vivenciaram muitos
problemas, como a guerra ou a falta de oportunidades nos países de origem, e
que por diversos motivos encontraram ou apostaram encontrar novas
perspectivas nesta parte especifica do Brasil. Os depoimentos e relatos
encontram-se a partir da parte 4 do artigo, onde cada entrevista foi enumerada
de 1 a 9 para facilitar na posterior verificação dos dados informados pelos
imigrantes.

A quinta seção deste trabalho, reservamos para fazer uma compilação
dos dados coletados, que serão apresentados a seguir em forma de gráficos e
tabelas, para conseguirmos visualizar melhor as tendências quanto ao perfil das
pessoas entrevistadas.

2 AMÉRICA LATINA COMO DESTINO

A América Latina foi um importante destino para os imigrantes desde as
transformações sociais e econômicas mundiais ocorridas no período de 1870 e
1930. Do inicio do século XIX ao século XX um número expressivo de
imigrantes europeus migraram para a América, motivados pela busca de
mudança nos padrões de vida, e oportunidades de emprego (LAZAN e
LAMOUNIER, 2015), cultivavam a esperança de se tornarem donos de terras
na América, ou assalariados temporários ou permanentes. Já outros fugiram de
das guerras ou perseguições religiosas que marcaram o período.
Com a Revolução Agrícola e a mecanização da agricultura, muitos europeus
ficaram com dificuldades financeiras. Muitos foram para os centros urbanos,
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mas a capacidade de esses centros absorverem esse contingente populacional 
foi insuficiente, levando a uma intensa imigração de europeus para outros 
países. Segundo Petrone (1997, p.95) “as grandes migrações transoceânicas dos 
séculos XIX e XX constituem [...] um aspecto do movimento demográfico da 
Europa em que a urbanização e a industrialização desempenham papel 
relevante”.  

Enquanto na Europa a terra e mão de obra eram onerosas, nas Américas 
havia terra em abundância e mão de obra barata, fatores que atraíram os 
europeus. Os salários mais altos na América do Norte foram outro chamariz 
para os imigrantes. Os EUA foram o principal destino dos imigrantes 
inicialmente. Porém, no fim do século XIX, esse cenário mudou, a tecnologia 
avançou, os barcos a vela foram substituídos por navios movidos a vapor, 
expansão ferroviária e a instalação de cabos telegráficos transatlânticos que 
permitiram também uma maior comunicação da América do Sul com os 
europeus. 

A tecnologia permitiu a conexão entre os dois continentes, podendo 
ocorrer exportações, as quais levaram a América Latina à rota do comércio 
mundial. “Mais de 13 milhões de imigrantes entraram no continente entre 1870 
e 1930, sendo que 90% desse total tiveram como destino Argentina, Brasil, 
Uruguai e Cuba”. (SANCHEZ-ALONSO, 2007, p. 398-399). 

Sanchez-Alonso (2007) afirma quase todos os governos da América 
Latina buscaram atrair trabalhadores europeus, pois precisavam de mão de obra 
especifica, e acreditava-se que europeus trariam a modernização, por ser uma 
raça “superior”. Essa busca por braços nas lavouras, povoamento do território 
para branqueamento populacional, permitiu quem em 1870 a 1930 a América 
Latina recebesse muitos imigrantes europeus. O estado de São Paulo adotou 
política de subsídios, custeando as passagens transatlânticas, hospedagem e a 
inserção dessas pessoas em fazendas de café. A Argentina também se tornou 
destino para os imigrantes, devido os altos salários pagos na época da colheita 
do trigo. “Os dois países juntos receberam quase 80% do total dos que 
imigraram para a América Latina até 1930” (LAZAN; LAMOUNIER, 2015, 
p.5). Os imigrantes tiveram importância para o crescimento populacional,
ampliação do mercado de trabalho rural e urbano, urbanização e a
industrialização da América Latina.
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dos imigrantes que escolheram residir em Corumbá, a fim de traçar um perfil
destes, quanto à origem, status migratório, oportunidades, dificuldades
encontradas e demais fatores que venham interferir no processo de integração
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pesquisa. Para isso, realizamos levantamento bibliográfico preliminar sobre a
região e entrevistas semiestruturadas com imigrantes que vivem na cidade.
Nesse artigo, serão relatadas as memórias descritas pelos entrevistados, bem
como, experiências e histórias desse grupo de pessoas que vivenciaram muitos
problemas, como a guerra ou a falta de oportunidades nos países de origem, e
que por diversos motivos encontraram ou apostaram encontrar novas
perspectivas nesta parte especifica do Brasil. Os depoimentos e relatos
encontram-se a partir da parte 4 do artigo, onde cada entrevista foi enumerada
de 1 a 9 para facilitar na posterior verificação dos dados informados pelos
imigrantes.

A quinta seção deste trabalho, reservamos para fazer uma compilação
dos dados coletados, que serão apresentados a seguir em forma de gráficos e
tabelas, para conseguirmos visualizar melhor as tendências quanto ao perfil das
pessoas entrevistadas.
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A América Latina foi um importante destino para os imigrantes desde as
transformações sociais e econômicas mundiais ocorridas no período de 1870 e
1930. Do inicio do século XIX ao século XX um número expressivo de
imigrantes europeus migraram para a América, motivados pela busca de
mudança nos padrões de vida, e oportunidades de emprego (LAZAN e
LAMOUNIER, 2015), cultivavam a esperança de se tornarem donos de terras
na América, ou assalariados temporários ou permanentes. Já outros fugiram de
das guerras ou perseguições religiosas que marcaram o período.
Com a Revolução Agrícola e a mecanização da agricultura, muitos europeus
ficaram com dificuldades financeiras. Muitos foram para os centros urbanos,
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mas a capacidade de esses centros absorverem esse contingente populacional
foi insuficiente, levando a uma intensa imigração de europeus para outros
países. Segundo Petrone (1997, p.95) “as grandes migrações transoceânicas dos
séculos XIX e XX constituem [...] um aspecto do movimento demográfico da
Europa em que a urbanização e a industrialização desempenham papel
relevante”.

Enquanto na Europa a terra e mão de obra eram onerosas, nas Américas
havia terra em abundância e mão de obra barata, fatores que atraíram os
europeus. Os salários mais altos na América do Norte foram outro chamariz
para os imigrantes. Os EUA foram o principal destino dos imigrantes
inicialmente. Porém, no fim do século XIX, esse cenário mudou, a tecnologia
avançou, os barcos a vela foram substituídos por navios movidos a vapor,
expansão ferroviária e a instalação de cabos telegráficos transatlânticos que 
permitiram também uma maior comunicação da América do Sul com os
europeus.

A tecnologia permitiu a conexão entre os dois continentes, podendo
ocorrer exportações, as quais levaram a América Latina à rota do comércio
mundial. “Mais de 13 milhões de imigrantes entraram no continente entre 1870
e 1930, sendo que 90% desse total tiveram como destino Argentina, Brasil,
Uruguai e Cuba”. (SAN CHEZ-ALONSO, 2007, p. 398-399).

Sanchez-Alonso (2007) afirma quase todos os governos da América
Latina buscaram atrair trabalhadores europeus, pois precisavam de mão de obra
especifica, e acreditava-se que europeus trariam a modernização, por ser uma
raça “superior”. Essa busca por braços nas lavouras, povoamento do território
para branqueamento populacional, permitiu quem em 1870 a 1930 a América
Latina recebesse muitos imigrantes europeus. O estado de São Paulo adotou
política de subsídios, custeando as passagens transatlânticas, hospedagem e a
inserção dessas pessoas em fazendas de café. A Argentina também se tornou
destino para os imigrantes, devido os altos salários pagos na época da colheita
do trigo. “Os dois países juntos receberam quase 80% do total dos que
imigraram para a América Latina até 1930” (LAZAN; LAMOUNIER, 2015,
p.5). Os imigrantes tiveram importância para o crescimento populacional,
ampliação do mercado de trabalho rural e urbano, urbanização e a
industrialização da América Latina.
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3 HISTÓRICO DA REGIÃO CENTRO OESTE DO BRASIL E OS 
PROCESSOS MIGRATÓRIOS EM CORUMBÁ (MS). 

Para Hall (1979), a migração em massa para o Brasil advém do fim da 
escravidão, esse fluxo teve papel principal para as mudanças nas relações de 
trabalho nas fazendas de café paulistas.  

Esse fato é explicável porque entre todas as Províncias foi a de São 
Paulo a que, no regime imperial, a fim de fazer face à crise do 
trabalho agrícola provocada pela emancipação progressiva dos 
escravos, resolveu seguir a experiência realizada pelo Governo 
Central organizando, com clarividência, os serviços de imigração e 
promovendo, com os seus próprios recursos, a introdução de 
imigrantes. Essa política de larga visão deu resultados 
extraordinariamente compensadores, pois evitou que o Estado 
sofresse prejuízos com a emancipação total do escravo em 1888 e, 
depois, concorreu para o seu desenvolvimento vertiginoso na 
República, quando aumentou o fomento à imigração invertendo, 
para esse fim, verbas consideráveis. (VASCONCELLOS, 1941, p. 
5). 

De 1870 a 1886 o número de imigrantes que entraram no Brasil era de 
24.200 por ano, mas ao se iniciar as políticas de subsídios esse número 
aumentou. Em 1894 as entradas médias anuais eram de 100.000 estrangeiros. 
(LAZAN; LAMOUNIER, 2015). Por um longo tempo os imigrantes se 
fixavam no litoral do Brasil, devido às fazendas de café, e especialmente em São 
Paulo que possuía as políticas de subsídios. Mas as condições de trabalho não 
eram favoráveis, o que levou os imigrantes a perderem as esperanças de uma 
vida melhor. Ganhavam pouco, não havia condições necessárias para crescerem 
financeiramente. Em um intervalo de tempo entre final de 1890 a inicio de 1900, 
ocorreu uma diminuição na entrada de imigrantes, motivada pela crise no café 
e o Decreto Prinetti ativado pela Itália em 1902 (CRIS, 2012), que proibiu a 
imigração subsidiada para o Brasil, em virtude de maus tratos relatados por 
imigrantes que viviam nas fazendas. 

Em 1920, o fluxo migratório para o Brasil se reorientou que antes era 
movido pelas oportunidades de trabalho nas fazendas de café, fora motivado 
pela oportunidade de se tornar produtor de alimento. Conforme observa Fausto 
(FAUSTO, 1986, p. 782 apud LANZA, 2005, p. 2), “nas áreas rurais de São 
Paulo e do sul do país, havia muito mais possibilidades para os pequenos 
produtores dedicados à produção de alimentos”, é um momento de expansão 
da agricultura familiar no país. 
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3 HISTÓRICO DA REGIÃO CENTRO OESTE DO BRASIL E OS
PROCESSOS MIGRATÓRIOS EM CORUMBÁ (MS).

Para Hall (1979), a migração em massa para o Brasil advém do fim da
escravidão, esse fluxo teve papel principal para as mudanças nas relações de
trabalho nas fazendas de café paulistas.

Esse fato é explicável porque entre todas as Províncias foi a de São
Paulo a que, no regime imperial, a fim de fazer face à crise do
trabalho agrícola provocada pela emancipação progressiva dos
escravos, resolveu seguir a experiência realizada pelo Governo
Central organizando, com clarividência, os serviços de imigração e
promovendo, com os seus próprios recursos, a introdução de
imigrantes. Essa política de larga visão deu resultados
extraordinariamente compensadores, pois evitou que o Estado
sofresse prejuízos com a emancipação total do escravo em 1888 e,
depois, concorreu para o seu desenvolvimento vertiginoso na
República, quando aumentou o fomento à imigração invertendo,
para esse fim, verbas consideráveis. (VASCONCELLOS, 1941, p.
5).

De 1870 a 1886 o número de imigrantes que entraram no Brasil era de
24.200 por ano, mas ao se iniciar as políticas de subsídios esse número
aumentou. Em 1894 as entradas médias anuais eram de 100.000 estrangeiros.
(LAZAN; LAMOUNIER, 2015). Por um longo tempo os imigrantes se
fixavam no litoral do Brasil, devido às fazendas de café, e especialmente em São
Paulo que possuía as políticas de subsídios. Mas as condições de trabalho não
eram favoráveis, o que levou os imigrantes a perderem as esperanças de uma
vida melhor. Ganhavam pouco, não havia condições necessárias para crescerem
financeiramente. Em um intervalo de tempo entre final de 1890 a inicio de 1900,
ocorreu uma diminuição na entrada de imigrantes, motivada pela crise no café
e o Decreto Prinetti ativado pela Itália em 1902 (CRIS, 2012), que proibiu a
imigração subsidiada para o Brasil, em virtude de maus tratos relatados por
imigrantes que viviam nas fazendas.

Em 1920, o fluxo migratório para o Brasil se reorientou que antes era
movido pelas oportunidades de trabalho nas fazendas de café, fora motivado
pela oportunidade de se tornar produtor de alimento. Conforme observa Fausto
(FAUSTO, 1986, p. 782 apud LANZA, 2005, p.2), “nas áreas rurais de São
Paulo e do sul do país, havia muito mais possibilidades para os pequenos
produtores dedicados à produção de alimentos”, é um momento de expansão
da agricultura familiar no país.
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Tabela 3.1 - Entrada de Imigrantes no Brasil até 1930 

Fonte: Adaptado, SÃO PAULO, Secretaria dos Negócios da Agricultura, Indústria e 
Comércio do Estado de São Paulo. Relatórios, vários anos. LEVY, M. S. F. O papel da 
migração internacional na evolução da população brasileira (1872-1972). Revista de Saúde 
Pública, São Paulo, v. 8, complemento, p. 71-72, 1974(1). Apud: LANZA, André Luiz (2016, 
p. 97).

No final do século XIX para o início do século XX o Brasil experimentou 
uma nova fase na totalidade de seu território. Uma intensa migração 
ocorreu para regiões em desbravamento. Os imigrantes que chegavam 
antes desse período, buscavam se fixar apenas no leste, pois não se tinha 
conhecimento do que havia nas demais regiões. Entretanto Segundo Graham 
e Holanda (1971) o fim da colonização e em seguida a industrialização que 
florescia na Europa, provocaram diretamente e indiretamente transformações 
no Brasil, novas terras foram se incorporando ao contexto do país. O Centro-
Oeste se mostrou com um diferencial, um alto grau de população urbana 
nas fronteiras, no qual se podiam instalar centros comercias para obtenção 
da produção desse enorme espaço geográfico. (BALÁN, 1973).  

 O século XX inseriu o lugar ao restante do Brasil, grandes investimentos 
foram adotados para maior divulgação, crescimento populacional e econômico 
da terra. Estradas de ferros foram construídas, melhorando a distribuição de 
produtos, e ocasionando a interação com o sudoeste. A infraestrutura 
expandida para o Centro-Oeste ocorreu por inversões governamentais. 
(BALÁN, 1973). A expressiva locomoção de migrantes internos (brasileiros que 
residiam em outras regiões do Brasil) e imigrantes internacionais para o Centro-
Oeste se deram no governo de Juscelino Kubitschek de 1956 a 1961 (CUNHA, 
2002) com a construção de Brasília a então capital do país, que melhorou a 
comunicação com os demais espaços nacionais através do transporte, 
comunicação e infraestrutura. 

As transformações ocorridas no Centro-Oeste se estenderam ao Estado 
do Mato Grosso. Entre os anos de 1940 e 1960 o estado pode se alimentar de 
diferentes correntes migratórias, decorrente da Estrada Ferro Noroeste 

PERÍODO
ENTRADA DE 
IMIGRANTES 
NO BRASIL

ENTRADA DE 
IMIGRANTTES EM 

SÃO PAULO

IMIGRANTES 
SUBSIDIADOS 

EM SÃO PAULO

IMIGRANTES 
ESPONTÂNEOS 
EM SÃO PAULO

IMIGRANTES 
NÃO 

ESPECIFICADOS

ATÉ 1889 624.959 205.608 22.886 5.007 177.715

1890-1899 1.198.325 735.076 596.004 139.072 -

1900-1909 623.405 388.708 164.384 224.324

1910-1919 815.453 480.509 186.383 294.117 -

1920-1930 909.317 752.080 181.732 530.704 -

TOTAL 4.171.459 2.561.981 1.151.389 1.193.224 177.715
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3 HISTÓRICO DA REGIÃO CENTRO OESTE DO BRASIL E OS
PROCESSOS MIGRATÓRIOS EM CORUMBÁ (MS).

Para Hall (1979), a migração em massa para o Brasil advém do fim da
escravidão, esse fluxo teve papel principal para as mudanças nas relações de
trabalho nas fazendas de café paulistas.

Esse fato é explicável porque entre todas as Províncias foi a de São
Paulo a que, no regime imperial, a fim de fazer face à crise do
trabalho agrícola provocada pela emancipação progressiva dos
escravos, resolveu seguir a experiência realizada pelo Governo
Central organizando, com clarividência, os serviços de imigração e
promovendo, com os seus próprios recursos, a introdução de
imigrantes. Essa política de larga visão deu resultados
extraordinariamente compensadores, pois evitou que o Estado
sofresse prejuízos com a emancipação total do escravo em 1888 e,
depois, concorreu para o seu desenvolvimento vertiginoso na
República, quando aumentou o fomento à imigração invertendo,
para esse fim, verbas consideráveis. (VASCONCELLOS, 1941, p.
5).

De 1870 a 1886 o número de imigrantes que entraram no Brasil era de
24.200 por ano, mas ao se iniciar as políticas de subsídios esse número
aumentou. Em 1894 as entradas médias anuais eram de 100.000 estrangeiros.
(LAZAN; LAMOUNIER, 2015). Por um longo tempo os imigrantes se
fixavam no litoral do Brasil, devido às fazendas de café, e especialmente em São
Paulo que possuía as políticas de subsídios. Mas as condições de trabalho não
eram favoráveis, o que levou os imigrantes a perderem as esperanças de uma
vida melhor. Ganhavam pouco, não havia condições necessárias para crescerem
financeiramente. Em um intervalo de tempo entre final de 1890 a inicio de 1900,
ocorreu uma diminuição na entrada de imigrantes, motivada pela crise no café
e o Decreto Prinetti ativado pela Itália em 1902 (CRIS, 2012), que proibiu a
imigração subsidiada para o Brasil, em virtude de maus tratos relatados por
imigrantes que viviam nas fazendas.

Em 1920, o fluxo migratório para o Brasil se reorientou que antes era
movido pelas oportunidades de trabalho nas fazendas de café, fora motivado
pela oportunidade de se tornar produtor de alimento. Conforme observa Fausto
(FAUSTO, 1986, p. 782 apud LANZA, 2005, p.2), “nas áreas rurais de São
Paulo e do sul do país, havia muito mais possibilidades para os pequenos
produtores dedicados à produção de alimentos”, é um momento de expansão
da agricultura familiar no país.
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construída em 1947 que possibilitou a interligação com o sudoeste, em 
conformidade com a mecanização da produção agrícola, ocasionando a 
dinamização do estado, sobretudo a construção de Brasília. 
Entre os anos 40 e 60 o Mato Grosso se tornou o destino para milhares de 
imigrantes internacionais que buscavam uma vida diferente da que viviam em 
seus respectivos países. 

Destaca-se o maior número de imigrantes de origem da América Latina, 
especialmente Paraguai e Bolívia, oriundas da facilidade existente nas fronteiras 
secas entre o Estado do Mato Grosso e esses países, ademais os negócios do 
Paraguai e o comércio da Bolívia com Corumbá, promoveram o Estado a um 
lugar de oportunidades. Em 1977 o Mato Grosso se desmembrou, surgindo 
assim o Mato Grosso do Sul e Corumbá passou a pertencer ao novo Estado 
que surgia. (PERES, 2012). A cidade sempre esteve em contato com imigrantes, 
devido a sua proximidade com a Bolívia, o que torna difícil estabelecer uma data 
exata das primeiras migrações ocorridas, porém se pode identificar o crescente 
fluxo dessas correntes, pois provocaram um aumento na população e no 
desenvolvimento do local. 

 O lugar passou por um processo longo para se tornar uma cidade, 
primeiro foi descoberta por portugueses que buscavam ouro nas 
terras pantaneiras, se tornando então o vilarejo denominado de 
Arraial de Nossa Senhora da Conceição de Albuquerque em 1778, e 
com o comércio mantido com o Paraguai pelas vias fluviais foi 
elevada a distrito em 1838 e a município em 1850. 
(MADUREIRA; SEIXAS, 2001, p. 5). 

 Durante o processo de estabilização de Corumbá enquanto cidade, o seu 
porto viveu os melhores tempos, por meio do Rio Paraguai manteve um 
comércio exterior com países da América do Sul, e em especial com o Paraguai 
devido à proximidade, mas não só produtos chegaram pelo rio, imigrantes da 
Europa, Ásia e América Latina se destinaram ao solo pantaneiro e nela 
inseriram suas influências.  

O desenvolvimento do transporte fluvial a vapor fomentou um 
processo imigratório razoável para a província de Mato Grosso. Os 
estrangeiros eram atraídos pelas perspectivas e oportunidades que 
surgiam em função do aumento de volume de capitais e dos 
incentivos fiscais proporcionados pelos governos provinciais. 
Em1870 calculou-se a existência de 1.665 estrangeiros e em 1875 
chegaram mais 845. Muitos deles eram paraguaios fixados em 
Corumbá no período pós-guerra; a maioria eram imigrantes sazonais 
que vinham trabalhar na zona de produção de erva-mate. Outros 
eram italianos voltados para as atividades comercias e financeiras 
(importação e exportação), juntamente com espanhóis, portugueses 
e argentinos. A população mato-grossense elevou-se, de 65.321 em 
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lugar de oportunidades. Em 1977 o Mato Grosso se desmembrou, surgindo
assim o Mato Grosso do Sul e Corumbá passou a pertencer ao novo Estado
que surgia. (PERES, 2012). A cidade sempre esteve em contato com imigrantes,
devido a sua proximidade com a Bolívia, o que torna difícil estabelecer uma data
exata das primeiras migrações ocorridas, porém se pode identificar o crescente
fluxo dessas correntes, pois provocaram um aumento na população e no
desenvolvimento do local.

O lugar passou por um processo longo para se tornar uma cidade, 
primeiro foi descoberta por portugueses que buscavam ouro nas
terras pantaneiras, se tornando então o vilarejo denominado de
Arraial de Nossa Senhora da Conceição de Albuquerque em 1778, e
com o comércio mantido com o Paraguai pelas vias fluviais foi
elevada a distrito em 1838 e a município em 1850. (MADUREIRA;
SEIXAS, 2001, p.5).

Durante o processo de estabilização de Corumbá enquanto cidade, o seu
porto viveu os melhores tempos, por meio do Rio Paraguai manteve um
comércio exterior com países da América do Sul, e em especial com o Paraguai 
devido à proximidade, mas não só produtos chegaram pelo rio, imigrantes da
Europa, Ásia e América Latina se destinaram ao solo pantaneiro e nela
inseriram suas influências.

O desenvolvimento do transporte fluvial a vapor fomentou um
processo imigratório razoável para a província de Mato Grosso. Os
estrangeiros eram atraídos pelas perspectivas e oportunidades que
surgiam em função do aumento de volume de capitais e dos
incentivos fiscais proporcionados pelos governos provinciais.
Em1870 calculou-se a existência de 1.665 estrangeiros e em 1875
chegaram mais 845. Muitos deles eram paraguaios fixados em 
Corumbá no período pós-guerra; a maioria eram imigrantes sazonais
que vinham trabalhar na zona de produção de erva-mate. Outros
eram italianos voltados para as atividades comercias e financeiras
(importação e exportação), juntamente com espanhóis, portugueses
e argentinos. A população mato-grossense elevou-se, de 65.321 em

86 

1870 para 246.612 habitantes em 1920. É possível, pois, que os 
imigrantes e seus descendentes tenham contribuído com 
participação importante para este crescimento vegetativo, ao lado 
dos migrantes nacionais que para Mato Grosso também se 
dirigiram no período considerado. (REYNALDO, 1997, p. 76). 

4 OS MOTIVOS DA MIGRAÇÃO 

As migrações que ocorreram no período analisado foram motivadas por 
diferentes situações político-econômicas enfrentadas nos países de origem das 
pessoas entrevistadas. Antes de apresentar os relatos dos imigrantes 
entrevistados, faremos uma breve introdução sobre acontecimentos que 
marcaram o deslocamento destas pessoas para o Brasil. Os fatos a serem 
apresentados estão relacionados à realidade dos países: Palestina, Bolívia, 
Paraguai e Síria, respectivamente pelo relevante número de imigrantes em 
Corumbá advindos destes. 

4.1 Palestina 

Os primeiros palestinos que se destinaram ao Brasil foram por motivos 
pelas visitas aos patrícios árabes que já residiam no país (os sírios, tratados logo 
mais no artigo), e que anos depois chegaram ao Brasil fugindo da Guerra. A 
Palestina só passou emitir refugiados após a oficialização da criação do Estado 
de Israel em 1948. A Palestina era uma concessão britânica, a qual fui submetida 
à retirada de 55% do seu território para criação de um Estado para judeus, 
denominada de Israel, os palestinos lutaram pela reconquista do seu território, 
mas Israel venceu devido ao apoio de grandes potências, o novo Estado 
conseguiu adquirir 75% do território palestino, levando o povo palestino a se 
refugiar nas nações vizinhas, mas, não foram bem recebidos, a Jordânia foi à 
única que permitiu a integração desse povo, mas ainda assim o tratamento era 
de desconfiança.  

Com a criação oficial do Estado de Israel, em 15 de maio de 1948, o 
conflito ganhou novas proporções: Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque 
avançaram sobre a Palestina, tentando conter o avanço judeu. Somente em 
1949, com os acordos de armistício entre Israel e os países árabes, é que a nova 
configuração dos territórios mostrou-se clara: na guerra, os israelenses 

DANIELLE ANNONI ( COORD).



75

construída em 1947 que possibilitou a interligação com o sudoeste, em
conformidade com a mecanização da produção agrícola, ocasionando a
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Entre os anos 40 e 60 o Mato Grosso se tornou o destino para milhares de
imigrantes internacionais que buscavam uma vida diferente da que viviam em
seus respectivos países.
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secas entre o Estado do Mato Grosso e esses países, ademais os negócios do
Paraguai e o comércio da Bolívia com Corumbá, promoveram o Estado a um
lugar de oportunidades. Em 1977 o Mato Grosso se desmembrou, surgindo
assim o Mato Grosso do Sul e Corumbá passou a pertencer ao novo Estado
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exata das primeiras migrações ocorridas, porém se pode identificar o crescente
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primeiro foi descoberta por portugueses que buscavam ouro nas
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1870 para 246.612 habitantes em 1920. É possível, pois, que os
imigrantes e seus descendentes tenham contribuído com
participação importante para este crescimento vegetativo, ao lado
dos migrantes nacionais que para Mato Grosso também se dirigiram
no período considerado. (REYNALDO, 1997, p.76).

4 OS MOTIVOS DA MIGRAÇÃO

As migrações que ocorreram no período analisado foram motivadas por
diferentes situações político-econômicas enfrentadas nos países de origem das
pessoas entrevistadas. Antes de apresentar os relatos dos imigrantes
entrevistados, faremos uma breve introdução sobre acontecimentos que
marcaram o deslocamento destas pessoas para o Brasil. Os fatos a serem
apresentados estão relacionados à realidade dos países: Palestina, Bolívia,
Paraguai e Síria, respectivamente pelo relevante número de imigrantes em
Corumbá advindos destes.

4.1 Palestina

Os primeiros palestinos que se destinaram ao Brasil foram por motivos
pelas visitas aos patrícios árabes que já residiam no país (os sírios, tratados logo
mais no artigo), e que anos depois chegaram ao Brasil fugindo da Guerra. A
Palestina só passou emitir refugiados após a oficialização da criação do Estado
de Israel em 1948. A Palestina era uma concessão britânica, a qual fui submetida
à retirada de 55% do seu território para criação de um Estado para judeus, 
denominada de Israel, os palestinos lutaram pela reconquista do seu território,
mas Israel venceu devido ao apoio de grandes potências, o novo Estado
conseguiu adquirir 75% do território palestino, levando o povo palestino a se
refugiar nas nações vizinhas, mas, não foram bem recebidos, a Jordânia foi à
única que permitiu a integração desse povo, mas ainda assim o tratamento era 
de desconfiança.

Com a criação oficial do Estado de Israel, em 15 de maio de 1948, o
conflito ganhou novas proporções: Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque
avançaram sobre a Palestina, tentando conter o avanço judeu. Somente em 
1949, com os acordos de armistício entre Israel e os países árabes, é que a nova
configuração dos territórios mostrou-se clara: na guerra, os israelenses 
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conquistaram cerca de 75% da Palestina; a Faixa de Gaza e a Cisjordânia foram 
anexadas, respectivamente, ao Egito e à Jordânia; e Jerusalém foi dividida entre 
Israel e Jordânia. (Hourani, 1994) 

Segundo Hamid (2010) estima-se que 700 palestinos saíram de suas casas, 
principalmente em direção as cidades árabes vizinhas, este número 
aumentouexponencialmente em 1967 com a Guerra dos Seis Dias, ao qual 
gerou a emissão de 350.000 refugiados. 

4.2 Bolívia 

Do outro lado do Oceano a América Latina entrava numa guerra contra 
o comunismo, uma luta que resultou em golpes militares, governos autoritários
que se instalaram por toda América Latina. A Bolívia em 1964 sofreu um golpe
militar financiado pelos EUA, que buscava através deste regime conter o avanço
do comunismo, sob o governo de Hugo Bánzer Suárez em 1971, a ditadura
passou de moderada para agressiva.

“En 1971 se produjo otro golpe de Estado cuyos principales enfrentamientos tuvieran 
lugar en la ciudad de Santa Cruz. Tras el golpe asumió la presidencia el general Hugo 
Bánzer Suárez (quien se mantendría en el gobierno hasta 1978), cuyo régimen fue 
particularmente represivo de los universitarios de La Paz y Santa Cruz, quienes habían 
ofrecido constante resistencia. Así, se reportaron 98 muertos y 560 heridos. 
Posteriormente, se clausuraron las universidades (entre 1971 y fines de 1972), 
habiéndose fusilado a varios estudiantes cruceños en agosto de 1971. El régimen de 
Bánzer se caracterizó por ejercer prácticas de torturas, tratos cueles, inhumanos y 
degradantes, así como por la desaparición forzada de personas, y tuvo un alto 
número de presos políticos e exiliados”. (VARGAS, 2009, p. 155).

O regime provocou a migração de bolivianos para várias regiões da 
América Latina, o Brasil foi um dos destinos, principalmente para as cidades 
brasileiras que faziam fronteira com o país. O Brasil também vivia um regime 
ditatorial, mas a situação econômica do país não estava tão fragilizada quanto à 
da Bolívia, a extrema pobreza do Estado e um regime violento se tornaram 
insustentável para a permanência de muitos bolivianos. 
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que se instalaram por toda América Latina. A Bolívia em 1964 sofreu um golpe
militar financiado pelos EUA, que buscava através deste regime conter o avanço
do comunismo, sob o governo de Hugo Bánzer Suárez em 1971, a ditadura
passou de moderada para agressiva.

“En 1971 se produjo otro golpe de Estado cuyos principales enfrentamientos tuvieran
lugar en la ciudad de Santa Cruz. Tras el golpe asumió la presidencia el general Hugo
Bánzer Suárez (quien se mantendría en el gobierno hasta 1978), cuyo régimen fue
particularmente represivo de los universitarios de La Paz y Santa Cruz, quienes habían
ofrecido constante resistencia. Así, se reportaron 98 muertos y 560 heridos.
Posteriormente, se clausuraron las universidades (entre 1971 y fines de 1972),
habiéndose fusilado a varios estudiantes cruceños en agosto de 1971. El régimen de
Bánzer se caracterizó por ejercer prácticas de torturas, tratos cueles, inhumanos y
degradantes, así como por la desaparición forzada de personas, y tuvo un alto número
de presos políticos e exiliados”. (VARGAS, 2009, p.155)

O regime provocou a migração de bolivianos para várias regiões da
América Latina, o Brasil foi um dos destinos, principalmente para as cidades 
brasileiras que faziam fronteira com o país. O Brasil também vivia um regime
ditatorial, mas a situação econômica do país não estava tão fragilizada quanto à
da Bolívia, a extrema pobreza do Estado e um regime violento se tornaram
insustentável para a permanência de muitos bolivianos.
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4.3  Paraguai 

O Paraguai também sofreu com um regime ditatorial, porém o que levou 
paraguaios migrarem foi o fim da Guerra do Paraguai (1864-1870), a maioria 
dos paraguaios que se deslocaram para o Brasil eram soldados, jovens que após 
a derrota de seu país não possuíam muitas oportunidades na terra natal, alguns 
eram desertores, a maioria optaram por permanecer no Brasil, onde 
construíram uma nova vida. 

4.4 Síria 

Os sírios chegaram à América Latina no século XVII, ao Brasil se 
destinaram no fim do século XIX e inicio do século XX. A migração foi 
motivada pela busca de uma vida melhor, as oportunidades de trabalho nas 
lavouras de café atraíram migrantes sírios, porém a mão de obra europeia se 
destacou, levando os sírios a procurarem um novo caminho. A solução foi à 
busca de trabalhos como vendedores ambulantes (mascate), que era uma 
profissão comum em seu país natal. 

Cabe lembrar que, em grande parte, a inserção inicial no comércio 
foi motivada pela falta de opção de trabalho. Não sendo os 
imigrantes “preferidos” para o trabalho na lavoura e não tendo 
recursos para serem proprietários, sírios e libaneses voltaram-se para 
a área comercial. Primeiro como vendedores ambulantes; aos 
poucos, ascenderam da ocupação de mascates para pequenos 
comerciantes, até se tornarem grandes proprietários de redes de 
lojas. Esse fator, juntamente com as redes sociais, pode explicar por 
que as comunidades dos sírios e dos libaneses se especializaram em 
poucos nichos de atividade econômica, permanecendo ali por 
várias gerações.  (VILELA, 2011, p. 172). 

  Nesta época a Síria era conhecida como a Grande Síria, um território 
imenso, sob o domínio do império Otomano. A Síria passou por sucessivas 
dominações, a pior delas foi à do Império Otomano, que governou por 400 
anos a comunidade árabe que muitas vezes recebe a denominação de Turcos, 
pois o império Otomano liberava os passaportes com carimbo turco. O povo 
sírio se revoltou à dura forma que governo do Império Otomano impunha, e 
muitos decidiram migrar, inicialmente para Argentina e Brasil, e depois para 
toda a América Latina. 
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conquistaram cerca de 75% da Palestina; a Faixa de Gaza e a Cisjordânia foram
anexadas, respectivamente, ao Egito e à Jordânia; e Jerusalém foi dividida entre
Israel e Jordânia. (Hourani, 1994)

Segundo Hamid (2010) estima-se que 700 palestinos saíram de suas casas,
principalmente em direção as cidades árabes vizinhas, este número
aumentouexponencialmente em 1967 com a Guerra dos Seis Dias, ao qual
gerou a emissão de 350.000 refugiados.

4.2 Bolívia

Do outro lado do Oceano a América Latina entrava numa guerra contra
o comunismo, uma luta que resultou em golpes militares, governos autoritários
que se instalaram por toda América Latina. A Bolívia em 1964 sofreu um golpe
militar financiado pelos EUA, que buscava através deste regime conter o avanço
do comunismo, sob o governo de Hugo Bánzer Suárez em 1971, a ditadura
passou de moderada para agressiva.

“En 1971 se produjo otro golpe de Estado cuyos principales enfrentamientos tuvieran
lugar en la ciudad de Santa Cruz. Tras el golpe asumió la presidencia el general Hugo
Bánzer Suárez (quien se mantendría en el gobierno hasta 1978), cuyo régimen fue
particularmente represivo de los universitarios de La Paz y Santa Cruz, quienes habían
ofrecido constante resistencia. Así, se reportaron 98 muertos y 560 heridos.
Posteriormente, se clausuraron las universidades (entre 1971 y fines de 1972),
habiéndose fusilado a varios estudiantes cruceños en agosto de 1971. El régimen de
Bánzer se caracterizó por ejercer prácticas de torturas, tratos cueles, inhumanos y
degradantes, así como por la desaparición forzada de personas, y tuvo un alto número
de presos políticos e exiliados”. (VARGAS, 2009, p.155)

O regime provocou a migração de bolivianos para várias regiões da
América Latina, o Brasil foi um dos destinos, principalmente para as cidades 
brasileiras que faziam fronteira com o país. O Brasil também vivia um regime
ditatorial, mas a situação econômica do país não estava tão fragilizada quanto à
da Bolívia, a extrema pobreza do Estado e um regime violento se tornaram
insustentável para a permanência de muitos bolivianos.
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4.3 Paraguai

O Paraguai também sofreu com um regime ditatorial, porém o que levou
paraguaios migrarem foi o fim da Guerra do Paraguai (1864-1870), a maioria
dos paraguaios que se deslocaram para o Brasil eram soldados, jovens que após
a derrota de seu país não possuíam muitas oportunidades na terra natal, alguns
eram desertores, a maioria optaram por permanecer no Brasil, onde
construíram uma nova vida.

4.4 Síria

Os sírios chegaram à América Latina no século XVII, ao Brasil se
destinaram no fim do século XIX e inicio do século XX. A migração foi
motivada pela busca de uma vida melhor, as oportunidades de trabalho nas
lavouras de café atraíram migrantes sírios, porém a mão de obra europeia se
destacou, levando os sírios a procurarem um novo caminho. A solução foi à
busca de trabalhos como vendedores ambulantes (mascate), que era uma
profissão comum em seu país natal.

Cabe lembrar que, em grande parte, a inserção inicial no comércio
foi motivada pela falta de opção de trabalho. Não sendo os
imigrantes “preferidos” para o trabalho na lavoura e não tendo
recursos para serem proprietários, sírios e libaneses voltaram-se para 
a área comercial. Primeiro como vendedores ambulantes; aos
poucos, ascenderam da ocupação de mascates para pequenos
comerciantes, até se tornarem grandes proprietários de redes de
lojas. Esse fator, juntamente com as redes sociais, pode explicar por
que as comunidades dos sírios e dos libaneses se especializaram em
poucos nichos de atividade econômica, permanecendo ali por várias
gerações. (VILELA, 2011, p.172).

Nesta época a Síria era conhecida como a Grande Síria, um território
imenso, sob o domínio do império Otomano. A Síria passou por sucessivas
dominações, a pior delas foi à do Império Otomano, que governou por 400
anos a comunidade árabe que muitas vezes recebe a denominação de Turcos, 
pois o império Otomano liberava os passaportes com carimbo turco. O povo
sírio se revoltou à dura forma que governo do Império Otomano impunha, e
muitos decidiram migrar, inicialmente para Argentina e Brasil, e depois para
toda a América Latina.
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A Síria antes de ser dividida em 1939 era constituída por Líbano, 
Jordânia, Palestina, Arábia Saudita e Turquia. Em 1948, no dia 15 de maio, foi 
criado o Estado de Israel, pelo Conselho de Segurança da Organização das 
Nações Unidas (ONU), esse acontecimento não foi visto de maneira positiva 
pelo o povo árabe, pois estes perderam território, provocando ressentimentos 
para com os judeus. A Síria não emitia refugiados, e sim, recebia muitos 
refugiados libaneses e palestinos. A Síria era um lugar de paz, um país que 
sempre investiu massivamente na educação e segurança. Esta realidade se 
transformou radicalmente após o a “Primavera Árabe” em 2011, na tentativa 
de derrubar o governo de Bashar al-Assad que se desenrolou em uma guerra 
civil com influência de grupos rebeldes, contrários ao governo, grupos 
extremistas além da intervenção estatal de outras potências como os EUA e a 
Rússia. 

5 DEPOIMENTOS DOS IMIGRANTES QUE RESIDEM EM 
CORUMBÁ (MS) 

Para compreendermos melhor a trajetória, daqueles que foram de alguma 
maneira forçados a buscarem outra vida fora de suas fronteiras de origem, e 
tentar identificar através das dificuldades encontradas pelos mesmos em outro 
território, coletamos uma série de depoimentos de imigrante internacionais e 
possíveis refugiados que residem atualmente na cidade de Corumbá (MS). As 
histórias descritas neste trabalho possuem origens distintas, cada um dos 
entrevistados descreve o caminho que percorreu até chegar à cidade. As 
histórias e as nacionalidades diferentes, mas há algumas situações comuns e 
sentimentos compartilhados entre essas pessoas. Por meio de entrevistas com 
perguntas semiestruturadas e estruturadas, realizadas entre 2015 a 2016, foi 
possível a construção deste artigo. Foram 17 entrevistas com pessoas de 5 
nacionalidades, os nomes dos entrevistados não serão divulgadas. As entrevistas 
serão nomeadas como Entrevistado I, Entrevistado II, Entrevistado III, 
Entrevistado IV, Entrevistado V, Entrevistado VI,  Entrevistado VII, 
Entrevistado VIII. 
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A Síria antes de ser dividida em 1939 era constituída por Líbano,
Jordânia, Palestina, Arábia Saudita e Turquia. Em 1948, no dia 15 de maio, foi
criado o Estado de Israel, pelo Conselho de Segurança da Organização das
Nações Unidas (ONU), esse acontecimento não foi visto de maneira positiva
pelo o povo árabe, pois estes perderam território, provocando ressentimentos
para com os judeus. A Síria não emitia refugiados, e sim, recebia muitos
refugiados libaneses e palestinos. A Síria era um lugar de paz, um país que
sempre investiu massivamente na educação e segurança. Esta realidade se
transformou radicalmente após o a “Primavera Árabe” em 2011, na tentativa
de derrubar o governo de Bashar al-Assad que se desenrolou em uma guerra
civil com influência de grupos rebeldes, contrários ao governo, grupos
extremistas além da intervenção estatal de outras potências como os EUA e a
Rússia.

5 DEPOIMENTOS DOS IMIGRANTES QUE RESIDEM EM
CORUMBÁ (MS)

Para compreendermos melhor a trajetória, daqueles que foram de alguma
maneira forçados a buscarem outra vida fora de suas fronteiras de origem, e
tentar identificar através das dificuldades encontradas pelos mesmos em outro
território, coletamos uma série de depoimentos de imigrante internacionais e
possíveis refugiados que residem atualmente na cidade de Corumbá (MS). As
histórias descritas neste trabalho possuem origens distintas, cada um dos
entrevistados descreve o caminho que percorreu até chegar à cidade. As
histórias e as nacionalidades diferentes, mas há algumas situações comuns e
sentimentos compartilhados entre essas pessoas. Por meio de entrevistas com
perguntas semiestruturadas e estruturadas, realizadas entre 2015 a 2016, foi 
possível a construção deste artigo. Foram 17 entrevistas com pessoas de 5
nacionalidades, os nomes dos entrevistados não serão divulgadas. As entrevistas
serão nomeadas como Entrevistado I, Entrevistado II, Entrevistado III,
Entrevistado IV, Entrevistado V, Entrevistado VI, Entrevistado VII,
Entrevistado VIII.
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5.1  Entrevistado I 

A Entrevista I, masculino, de 62 anos, desempregado de nacionalidade 
boliviana. Esteve no Brasil pela primeira vez em 1978, a passeio, retornou de 
forma definitiva ao Brasil em 1984, migrou para o país em busca de trabalho, o 
qual conseguiu na Comissão Mista. A Comissão Mista foi projeto Binacional 
que tinha como objetivo ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico por meio 
de uma linha férrea ligando Corumbá a Santa Cruz, essa construção contou com 
mão de obra boliviana, argentina e brasileira. O Entrevistado I trabalhou por 
um tempo, mas seus direitos trabalhistas não foram respeitados, após sair da 
firma entrou com recursos contra a empresa, pois seus direitos trabalhistas 
foram negados por ser imigrante, fato que o permitiu ganhar a causa.  

Quando chegou para residir no Brasil, através de trem de Santa Cruz a 
Puerto Quijaro e de carro de Puerto Quijaro até Corumbá, contou com ajuda 
de amigos, e depois de um tempo pode alugar uma casa, mas passou por várias 
situações constrangedoras. Para conseguir alugar uma casa foi pedido carteira 
de vacinação, contatos e várias outras informações desnecessárias, todas que 
fizessem Entrevistado I desistir do contrato. Sua chegada ao Brasil não teve 
problemas com a migração, devido à fronteira seca com a Bolívia, teve 
facilidades de entrar e permanecer por um longo tempo de forma irregular no 
Brasil, ou seja, sem documentos necessários. Atualmente tem visto permanente. 

Depois de algum tempo vivendo no Brasil, encontrou sua esposa, a 
Consuelo, que é professora, e filha de bolivianos, mas nasceu no Brasil. 
Entrevistado I possui curso superior em auditoria financeira, e trabalhou em 
banco antes de fazer parte da comissão mista. Junto com sua esposa 
desempenho diversas profissões, como carregador e comerciante, mas não teve 
tranquilidade nas profissões, sempre sofrendo xenofobia, por descendentes de 
bolivianos, o que o surpreende, pois segundo ele “os descendentes de 
bolivianos aparentam ter raiva da própria descendência, e destratam aqueles que 
não se envergonham da sua nacionalidade”. 

Hoje o Entrevistado I não consegue arrumar trabalho que não o destrate 
pela sua nacionalidade. Não possui carteira de trabalho, nem titulo de eleitor, 
porque segundo ele, é imigrante e não tem direito, logo não possui 
conhecimento sobre direito previdenciário e nem o Estatuto do Estrangeiro. 
Sua esposa desempenhou sua função do outro lado da fronteira, todos os dias 
ela saía de Corumbá para a Bolívia para lecionar. 

Seus filhos nasceram no Brasil e não tiveram problemas acesso a 
educação, saúde e qualquer outro serviço público, entretanto sofreram bullying 
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A Síria antes de ser dividida em 1939 era constituída por Líbano,
Jordânia, Palestina, Arábia Saudita e Turquia. Em 1948, no dia 15 de maio, foi
criado o Estado de Israel, pelo Conselho de Segurança da Organização das
Nações Unidas (ONU), esse acontecimento não foi visto de maneira positiva
pelo o povo árabe, pois estes perderam território, provocando ressentimentos
para com os judeus. A Síria não emitia refugiados, e sim, recebia muitos
refugiados libaneses e palestinos. A Síria era um lugar de paz, um país que
sempre investiu massivamente na educação e segurança. Esta realidade se
transformou radicalmente após o a “Primavera Árabe” em 2011, na tentativa
de derrubar o governo de Bashar al-Assad que se desenrolou em uma guerra
civil com influência de grupos rebeldes, contrários ao governo, grupos
extremistas além da intervenção estatal de outras potências como os EUA e a
Rússia.

5 DEPOIMENTOS DOS IMIGRANTES QUE RESIDEM EM
CORUMBÁ (MS)

Para compreendermos melhor a trajetória, daqueles que foram de alguma
maneira forçados a buscarem outra vida fora de suas fronteiras de origem, e
tentar identificar através das dificuldades encontradas pelos mesmos em outro
território, coletamos uma série de depoimentos de imigrante internacionais e
possíveis refugiados que residem atualmente na cidade de Corumbá (MS). As
histórias descritas neste trabalho possuem origens distintas, cada um dos
entrevistados descreve o caminho que percorreu até chegar à cidade. As
histórias e as nacionalidades diferentes, mas há algumas situações comuns e
sentimentos compartilhados entre essas pessoas. Por meio de entrevistas com
perguntas semiestruturadas e estruturadas, realizadas entre 2015 a 2016, foi 
possível a construção deste artigo. Foram 17 entrevistas com pessoas de 5
nacionalidades, os nomes dos entrevistados não serão divulgadas. As entrevistas
serão nomeadas como Entrevistado I, Entrevistado II, Entrevistado III,
Entrevistado IV, Entrevistado V, Entrevistado VI, Entrevistado VII,
Entrevistado VIII.
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5.1 Entrevistado I

A Entrevista I, masculino, de 62 anos, desempregado de nacionalidade
boliviana. Esteve no Brasil pela primeira vez em 1978, a passeio, retornou de
forma definitiva ao Brasil em 1984, migrou para o país em busca de trabalho, o
qual conseguiu na Comissão Mista. A Comissão Mista foi projeto Binacional
que tinha como objetivo ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico por meio
de uma linha férrea ligando Corumbá a Santa Cruz, essa construção contou com
mão de obra boliviana, argentina e brasileira. O Entrevistado I trabalhou por
um tempo, mas seus direitos trabalhistas não foram respeitados, após sair da
firma entrou com recursos contra a empresa, pois seus direitos trabalhistas
foram negados por ser imigrante, fato que o permitiu ganhar a causa.

Quando chegou para residir no Brasil, através de trem de Santa Cruz a
Puerto Quijaro e de carro de Puerto Quijaro até Corumbá, contou com ajuda
de amigos, e depois de um tempo pode alugar uma casa, mas passou por várias
situações constrangedoras. Para conseguir alugar uma casa foi pedido carteira
de vacinação, contatos e várias outras informações desnecessárias, todas que
fizessem Entrevistado I desistir do contrato. Sua chegada ao Brasil não teve
problemas com a migração, devido à fronteira seca com a Bolívia, teve
facilidades de entrar e permanecer por um longo tempo de forma irregular no 
Brasil, ou seja, sem documentos necessários. Atualmente tem visto permanente.

Depois de algum tempo vivendo no Brasil, encontrou sua esposa, a
Consuelo, que é professora, e filha de bolivianos, mas nasceu no Brasil.
Entrevistado I possui curso superior em auditoria financeira, e trabalhou em
banco antes de fazer parte da comissão mista. Junto com sua esposa
desempenho diversas profissões, como carregador e comerciante, mas não teve
tranquilidade nas profissões, sempre sofrendo xenofobia, por descendentes de
bolivianos, o que o surpreende, pois segundo ele “os descendentes de
bolivianos aparentam ter raiva da própria descendência, e destratam aqueles que
não se envergonham da sua nacionalidade”.

Hoje o Entrevistado I não consegue arrumar trabalho que não o destrate
pela sua nacionalidade. Não possui carteira de trabalho, nem titulo de eleitor,
porque segundo ele, é imigrante e não tem direito, logo não possui
conhecimento sobre direito previdenciário e nem o Estatuto do Estrangeiro.
Sua esposa desempenhou sua função do outro lado da fronteira, todos os dias
ela saía de Corumbá para a Bolívia para lecionar.

Seus filhos nasceram no Brasil e não tiveram problemas acesso a
educação, saúde e qualquer outro serviço público, entretanto sofreram bullying 
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na escola, por terem pais bolivianos e por falarem em espanhol. O lado negativo 
observado pelo entrevistado é o preconceito e a falta de assistência adequada 
ao migrante no Brasil, todavia o lado positivo é o povo brasileiro ser 
hospitaleiro, o que supera o negativo.  

Entrevistado I disse que o que o impulsionou a vir para o Brasil, era 
poder se livrar da ditadura instalada na Bolívia naquela época, e a crise financeira 
que assolava o país. O Brasil era a esperança do recomeço, e Corumbá é a cidade 
brasileira mais próxima da Bolívia, e já havia a visitado na primeira vinda ao 
Brasil em 1978. Permanece em Corumbá pelas amizades feitas, a afinidade com 
a terra e povo. “Por mais problemas que tenha passado, e preconceito existente, 
ainda há pessoa bondosas e hospitaleiras, que tornam a cidade um bom lugar 
para se viver.” 

Atualmente Entrevistado I ajuda na Pastoral da Mobilidade Humana, 
dando assistência a bolivianos que chegam à cidade sem rumo, condição 
financeira ou qualquer outro motivo. 

5.2  Entrevistado II 

O Entrevistado II, masculino,  é comerciante de 63 anos, seu país de 
origem é a Palestina. Chegou ao Brasil em 1969, fugindo da guerra instalada na 
Palestina, no caminho percorrido até ao Brasil passou pela Jordânia, onde 
morou por um ano, passou pelo Líbano, Egito, Paris, por via terrestre, e enfim 
Santos em São Paulo por via marítima. Veio para o Brasil com visto 
permanente, obtido na Palestina, atualmente é brasileiro naturalizado desde 
1995. Sua entrevista para obter o visto permanente foi tranquila, segundo ele, 
as entrevistas são marcadas pela embaixada do país de destino, e família recebe 
uma carta avisando o dia e à hora do encontro, dessa forma a entrevista discorre 
de forma agradável.  

O seu pai veio para o Brasil em 1960, em busca de melhores condições 
de vida, e contou com ajuda de amigos árabes, trabalhou por um longo tempo 
de mascate. E com os ensinamentos do seu pai do Entrevistado II se dedicou 
ao comércio, e hoje ao lado de seu cunhado Bassen dirigem uma loja de 
vestuário. 

Após chegar a Santos/SP foi morar em Campo Grande/MS, se mudou 
para Corumbá por causa de sua esposa, que já residia na cidade. Ainda hoje se 
divide entre Corumbá e Campo Grande. Sempre que pode visita à Palestina, 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



81

na escola, por terem pais bolivianos e por falarem em espanhol. O lado negativo
observado pelo entrevistado é o preconceito e a falta de assistência adequada
ao migrante no Brasil, todavia o lado positivo é o povo brasileiro ser
hospitaleiro, o que supera o negativo.

Entrevistado I disse que o que o impulsionou a vir para o Brasil, era
poder se livrar da ditadura instalada na Bolívia naquela época, e a crise financeira
que assolava o país. O Brasil era a esperança do recomeço, e Corumbá é a cidade
brasileira mais próxima da Bolívia, e já havia a visitado na primeira vinda ao
Brasil em 1978. Permanece em Corumbá pelas amizades feitas, a afinidade com
a terra e povo. “Por mais problemas que tenha passado, e preconceito existente,
ainda há pessoa bondosas e hospitaleiras, que tornam a cidade um bom lugar 
para se viver.”

Atualmente Entrevistado I ajuda na Pastoral da Mobilidade Humana,
dando assistência a bolivianos que chegam à cidade sem rumo, condição
financeira ou qualquer outro motivo.

5.2 Entrevistado II

O Entrevistado II, masculino, é comerciante de 63 anos, seu país de
origem é a Palestina. Chegou ao Brasil em 1969, fugindo da guerra instalada na
Palestina, no caminho percorrido até ao Brasil passou pela Jordânia, onde
morou por um ano, passou pelo Líbano, Egito, Paris, por via terrestre, e enfim
Santos em São Paulo por via marítima. Veio para o Brasil com visto
permanente, obtido na Palestina, atualmente é brasileiro naturalizado desde
1995. Sua entrevista para obter o visto permanente foi tranquila, segundo ele,
as entrevistas são marcadas pela embaixada do país de destino, e família recebe
uma carta avisando o dia e à hora do encontro, dessa forma a entrevista discorre
de forma agradável.

O seu pai veio para o Brasil em 1960, em busca de melhores condições
de vida, e contou com ajuda de amigos árabes, trabalhou por um longo tempo 
de mascate. E com os ensinamentos do seu pai do Entrevistado II se dedicou
ao comércio, e hoje ao lado de seu cunhado Bassen dirigem uma loja de
vestuário.

Após chegar a Santos/SP foi morar em Campo Grande/MS, se mudou
para Corumbá por causa de sua esposa, que já residia na cidade. Ainda hoje se
divide entre Corumbá e Campo Grande. Sempre que pode visita à Palestina,
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para rever familiares, entretanto não é reconhecido como palestino, o governo 
instalado atualmente não o reconhece como cidadão. 

Conhece pouco sobre o Estatuto do Estrangeiro, e por isso não tem nada 
a ressaltar, porém conhece o direito previdenciário, e os seus direito e deveres 
como patrão, os quais aprendeu com seu pai. Considera a política migratória do 
Brasil boa, visualiza no país uma terra de paz, de povo hospitaleiro, lugar para 
se reconstruir uma vida. Relata ainda que sua maior dificuldade no novo país 
foi o idioma, e em relação ao acesso a serviços públicos, jamais teve problemas 
por ser imigrante, também nunca contou com ajuda de instituições da sociedade 
civil, nem para moradia, entretanto hoje presta apoio a migrantes árabes que 
chegam à cidade.  

Observa o lado positivo do Brasil a respeito do campo de trabalho, 
considera sem restrição pra atuar, e de negativo expressa tristeza sobre o andar 
da política e economia do Estado.  

Indagado sobre já ter sofrido violação dos seus direitos enquanto pessoa 
humana, ele responde que sim, em Israel, por ser palestino. “O conflito entre 
esses Estados parece interminável.” 

A sua escolha de residir em Corumbá, como já dito advém do fato da sua 
esposa já residir na cidade, e porque há campo de trabalho, há menos 
descriminação, e várias nacionalidades que permite se sentir integrado ao 
espaço, pois imigrantes são unidos, dispõem da mesma esperança de vida 
melhor. 

5.3  Entrevistada III 

A Entrevistada III, feminina, de 77 anos, cabeleireira e esteticista. Ela é 
descendente de paraguaios e atua hoje no centro social paraguaio. Seu pai era 
militar e atou na Guerra do Paraguai e após o fim da guerra, as condições no 
Paraguai estavam ruins. Seu pai optou por ficar no Brasil, onde conheceu sua 
mãe. Seus pais atuaram ao longo de suas vidas ajudando pessoas carentes, sua 
mãe adotou 25 crianças, uma mulher de poucos estudos, “mas com um grande 
coração e conhecimento em plantas medicinais”, sabedoria repassada a 
Anuncia, que se dedicou a estudar estéticas e plantas medicinais, e hoje em seu 
salão de estética, põe em prática o conhecimento.  
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na escola, por terem pais bolivianos e por falarem em espanhol. O lado negativo
observado pelo entrevistado é o preconceito e a falta de assistência adequada
ao migrante no Brasil, todavia o lado positivo é o povo brasileiro ser
hospitaleiro, o que supera o negativo.

Entrevistado I disse que o que o impulsionou a vir para o Brasil, era
poder se livrar da ditadura instalada na Bolívia naquela época, e a crise financeira
que assolava o país. O Brasil era a esperança do recomeço, e Corumbá é a cidade
brasileira mais próxima da Bolívia, e já havia a visitado na primeira vinda ao
Brasil em 1978. Permanece em Corumbá pelas amizades feitas, a afinidade com
a terra e povo. “Por mais problemas que tenha passado, e preconceito existente,
ainda há pessoa bondosas e hospitaleiras, que tornam a cidade um bom lugar 
para se viver.”

Atualmente Entrevistado I ajuda na Pastoral da Mobilidade Humana,
dando assistência a bolivianos que chegam à cidade sem rumo, condição
financeira ou qualquer outro motivo.

5.2 Entrevistado II

O Entrevistado II, masculino, é comerciante de 63 anos, seu país de
origem é a Palestina. Chegou ao Brasil em 1969, fugindo da guerra instalada na
Palestina, no caminho percorrido até ao Brasil passou pela Jordânia, onde
morou por um ano, passou pelo Líbano, Egito, Paris, por via terrestre, e enfim
Santos em São Paulo por via marítima. Veio para o Brasil com visto
permanente, obtido na Palestina, atualmente é brasileiro naturalizado desde
1995. Sua entrevista para obter o visto permanente foi tranquila, segundo ele,
as entrevistas são marcadas pela embaixada do país de destino, e família recebe
uma carta avisando o dia e à hora do encontro, dessa forma a entrevista discorre
de forma agradável.

O seu pai veio para o Brasil em 1960, em busca de melhores condições
de vida, e contou com ajuda de amigos árabes, trabalhou por um longo tempo 
de mascate. E com os ensinamentos do seu pai do Entrevistado II se dedicou
ao comércio, e hoje ao lado de seu cunhado Bassen dirigem uma loja de
vestuário.

Após chegar a Santos/SP foi morar em Campo Grande/MS, se mudou
para Corumbá por causa de sua esposa, que já residia na cidade. Ainda hoje se
divide entre Corumbá e Campo Grande. Sempre que pode visita à Palestina,
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para rever familiares, entretanto não é reconhecido como palestino, o governo
instalado atualmente não o reconhece como cidadão.

Conhece pouco sobre o Estatuto do Estrangeiro, e por isso não tem nada
a ressaltar, porém conhece o direito previdenciário, e os seus direito e deveres
como patrão, os quais aprendeu com seu pai. Considera a política migratória do
Brasil boa, visualiza no país uma terra de paz, de povo hospitaleiro, lugar para
se reconstruir uma vida. Relata ainda que sua maior dificuldade no novo país
foi o idioma, e em relação ao acesso a serviços públicos, jamais teve problemas
por ser imigrante, também nunca contou com ajuda de instituições da sociedade
civil, nem para moradia, entretanto hoje presta apoio a migrantes árabes que 
chegam à cidade.

Observa o lado positivo do Brasil a respeito do campo de trabalho, 
considera sem restrição pra atuar, e de negativo expressa tristeza sobre o andar
da política e economia do Estado.

Indagado sobre já ter sofrido violação dos seus direitos enquanto pessoa
humana, ele responde que sim, em Israel, por ser palestino. “O conflito entre
esses Estados parece interminável.”

A sua escolha de residir em Corumbá, como já dito advém do fato da sua
esposa já residir na cidade, e porque há campo de trabalho, há menos
descriminação, e várias nacionalidades que permite se sentir integrado ao
espaço, pois imigrantes são unidos, dispõem da mesma esperança de vida
melhor.

5.3 Entrevistada III

A Entrevistada III, feminina, de 77 anos, cabeleireira e esteticista. Ela é
descendente de paraguaios e atua hoje no centro social paraguaio. Seu pai era
militar e atou na Guerra do Paraguai e após o fim da guerra, as condições no
Paraguai estavam ruins. Seu pai optou por ficar no Brasil, onde conheceu sua
mãe. Seus pais atuaram ao longo de suas vidas ajudando pessoas carentes, sua
mãe adotou 25 crianças, uma mulher de poucos estudos, “mas com um grande
coração e conhecimento em plantas medicinais”, sabedoria repassada a 
Anuncia, que se dedicou a estudar estéticas e plantas medicinais, e hoje em seu
salão de estética, põe em prática o conhecimento.
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Anuncia contou sobre seu trabalho frente à Associação do Paraguai, 
desde 1974 ela ajuda paraguaios que veem para o Brasil, muitas são mulheres. 
No tempo da ditadura no Paraguai, paraguaias migravam para o Brasil, e sem 
opções de trabalho muitas acabavamem “bordéis”, desta forma eram vistas 
como prostitutas. Anuncia tirou muitas mulheres destes lugares, que hoje são 
respeitadas pela sociedade. 

O número de entrevistados paraguaios foi de apenas um, tirando a 
Anuncia, que é descendente, pois a maioria dos paraguaios encontrados 
apresentou medo ou vergonha do seu passado, principalmenteas mulheres. 
Entretanto em dadoscoletados pelo IBGE foi possível descobrir que há ainda 
em Corumbá muitas famílias paraguaias, que atualmente possuem uma boa 
vida, são médicos, militares, fazendeiros, comerciantes, mas, há também aqueles 
que não tiveramo mesmo processo de integração, e ainda trabalham de forma 
informal nas ruas da cidade. 

Anuncia estudou e morou em São Paulo, se mudou para Corumbá com 
o marido em 1964, relata que sua vida financeira era bem melhor do que é hoje,
isso em 1972 a 1977, o que a permitiu ajudar muitos paraguaios que chegavam
à região, hoje já não possui tanta capacidade financeira. A sua participação na
associação é um dos motivos que a faz permanecer em Corumbá, o trabalho
voluntario faz bem a ela. Anuncia já sofreu preconceito, por ser descendente de
paraguaio, e para evitar que outros também sofram, ela trabalha
progressivamente na inclusão do povo paraguaio junto ao povo brasileiro.

5.4  Entrevistada IV 

A Entrevistada IV, feminina, de 85 anos, é aposentada e de nacionalidade 
paraguaia. Aos 14 anos fugiu de casa com namorado e migrou para o Brasil, sua 
atitude sucede do cenário vivido no Paraguai, onde se permanecesse seria uma 
dona de casa submissa ao marido, o qual seria arranjado pelo seu pai. Ela conta 
que aos 9 anos foi proibida de estudar, pois sofreu um acidente no caminho 
para escola, foi atacada por uma vaca, e caiu, batendo a cabeça numa pedra, o 
traumatismo foi profundo, e o médico a recomendou não estudar mais, pois o 
esforço ao pensar lhe causaria danos. Enquanto a Entrevistada IV foi proibida 
de estudar, o dono do animal teve que sacrificar a vaca e perdeu um pouco de 
sua terra, pois no Paraguai as leis determinavam dessa forma, não se ia preso, 
mas perdia patrimônios. 
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Anuncia contou sobre seu trabalho frente à Associação do Paraguai,
desde 1974 ela ajuda paraguaios que veem para o Brasil, muitas são mulheres.
No tempo da ditadura no Paraguai, paraguaias migravam para o Brasil, e sem 
opções de trabalho muitas acabavamem “bordéis”, desta forma eram vistas
como prostitutas. Anuncia tirou muitas mulheres destes lugares, que hoje são 
respeitadas pela sociedade.

O número de entrevistados paraguaios foi de apenas um, tirando a
Anuncia, que é descendente, pois a maioria dos paraguaios encontrados
apresentou medo ou vergonha do seu passado, principalmenteas mulheres.
Entretanto em dadoscoletados pelo IBGE foi possível descobrir que há ainda
em Corumbá muitas famílias paraguaias, que atualmente possuem uma boa
vida, são médicos, militares, fazendeiros, comerciantes, mas, há também aqueles
que não tiveramo mesmo processo de integração, e ainda trabalham de forma
informal nas ruas da cidade.

Anuncia estudou e morou em São Paulo, se mudou para Corumbá com
o marido em 1964, relata que sua vida financeira era bem melhor do que é hoje,
isso em 1972 a 1977, o que a permitiu ajudar muitos paraguaios que chegavam
à região, hoje já não possui tanta capacidade financeira. A sua participação na
associação é um dos motivos que a faz permanecer em Corumbá, o trabalho 
voluntario faz bem a ela. Anuncia já sofreu preconceito, por ser descendente de
paraguaio, e para evitar que outros também sofram, ela trabalha 
progressivamente na inclusão do povo paraguaio junto ao povo brasileiro.

5.4 Entrevistada IV

A Entrevistada IV, feminina, de 85 anos, é aposentada e de nacionalidade
paraguaia. Aos 14 anos fugiu de casa com namorado e migrou para o Brasil, sua
atitude sucede do cenário vivido no Paraguai, onde se permanecesse seria uma
dona de casa submissa ao marido, o qual seria arranjado pelo seu pai. Ela conta
que aos 9 anos foi proibida de estudar, pois sofreu um acidente no caminho
para escola, foi atacada por uma vaca, e caiu, batendo a cabeça numa pedra, o
traumatismo foi profundo, e o médico a recomendou não estudar mais, pois o
esforço ao pensar lhe causaria danos. Enquanto a Entrevistada IV foi proibida 
de estudar, o dono do animal teve que sacrificar a vaca e perdeu um pouco de
sua terra, pois no Paraguai as leis determinavam dessa forma, não se ia preso,
mas perdia patrimônios.
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A Entrevistada IV é filha de militar, seu pai lutou na Guerra do Paraguai, 
e se viu obrigada a viver com seus avós, pois sua mãe foi embora deixando ela 
e sua irmã para trás. Segundo ela seus avós eram muito pobres, era difícil 
sustentar ela e sua irmã, então sua irmã foi dada a adoção a um casal de 
fazendeiros que não possuía filhos, e A Entrevistada IV continuou com avós, 
até arrumar um namorado brasileiro gaucho que estava se aventurando no 
Paraguai. Eles fugiram com ajuda do cunhado, irmão do seu esposo, que 
trabalhava na Policia Federal e permitiu que eles passassem pela migração sem 
serem percebidos, pois ela era menor de idade e não possuía documentos.  

Junto com seu marido se destinaram a Aquidauana, onde trabalharam em 
um garimpo, e tiveram duas filhas. Seu marido veio falecer cedo, e A 
Entrevistada IV teve que procurar um novo caminho. Foi trabalhar em uma 
fazenda, mas lá não teve sorte, os donos não pagavam com dinheiro, apenas 
com comida e lugar para viver. Seu cunhado soube da situação e foi atrás dela, 
ficou com a guarda das crianças, enquanto ela seguiu para Porto Esperança, e 
lá se tornou cozinheira, permaneceu por pouco tempo, pois era jovem e cheio 
de sonhos.  

Aos 18 anos foi para Corumbá, motivada por boatos de que na cidade 
havia emprego com ótimos salários, chegou a Corumbá de navio, o navio Boa 
Esperança. Logo que chegou conseguiu um trabalho, em um hotel, antigo e 
famoso na cidade, o hotel Santa Mônica. Lá foi orientada a se regularizar no 
Brasil e por meio de um amigo na Policia Federal obteve os documentos, ficou 
computado que ela teria vivido em Ponta Porã, ou seja, brasileira, mas na 
verdade ela nasceu no Paraguai, entretanto também tinha direito a nacionalidade 
brasileira junta à paraguaia, pois sua mãe era brasileira (gaúcha), mas isso não 
foi levado em conta. 

Nuca sofreu preconceito por ser do Paraguai, disse ser bem tratada por 
todos. Conseguiu um lar com ajuda dos patrões, e tempo depois conheceu seu 
novo marido. Seu esposo era químico do grupo Votorantim, e após falecer já 
com idade avançada, deixou uma ótima aposentadoria, a qual a Entrevistada IV 
recebe até hoje, segunda ela, ela conhece sobre direito previdenciário, e não 
entrou no processo de aposentadoria, porque o valor seria inferior ao que ela 
recebe hoje, referente ao seu marido. A Entrevistada IV destaca que o ponto 
positivo do Brasil é a hospitalidade do povo, o qual a recebeu bem, e negativo 
destaca a violência praticada por uma minoria a imigrantes que chegam. 
Quando chegou a Corumbá não teve dificuldades financeiras, idiomáticas como 
em outras cidades do Estado, por Corumbá ser uma cidade fronteiriça e o 
idioma castelhano falado livremente na cidade.  
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Anuncia contou sobre seu trabalho frente à Associação do Paraguai,
desde 1974 ela ajuda paraguaios que veem para o Brasil, muitas são mulheres.
No tempo da ditadura no Paraguai, paraguaias migravam para o Brasil, e sem 
opções de trabalho muitas acabavamem “bordéis”, desta forma eram vistas
como prostitutas. Anuncia tirou muitas mulheres destes lugares, que hoje são 
respeitadas pela sociedade.

O número de entrevistados paraguaios foi de apenas um, tirando a
Anuncia, que é descendente, pois a maioria dos paraguaios encontrados
apresentou medo ou vergonha do seu passado, principalmenteas mulheres.
Entretanto em dadoscoletados pelo IBGE foi possível descobrir que há ainda
em Corumbá muitas famílias paraguaias, que atualmente possuem uma boa
vida, são médicos, militares, fazendeiros, comerciantes, mas, há também aqueles
que não tiveramo mesmo processo de integração, e ainda trabalham de forma
informal nas ruas da cidade.

Anuncia estudou e morou em São Paulo, se mudou para Corumbá com
o marido em 1964, relata que sua vida financeira era bem melhor do que é hoje,
isso em 1972 a 1977, o que a permitiu ajudar muitos paraguaios que chegavam
à região, hoje já não possui tanta capacidade financeira. A sua participação na
associação é um dos motivos que a faz permanecer em Corumbá, o trabalho 
voluntario faz bem a ela. Anuncia já sofreu preconceito, por ser descendente de
paraguaio, e para evitar que outros também sofram, ela trabalha 
progressivamente na inclusão do povo paraguaio junto ao povo brasileiro.

5.4 Entrevistada IV

A Entrevistada IV, feminina, de 85 anos, é aposentada e de nacionalidade
paraguaia. Aos 14 anos fugiu de casa com namorado e migrou para o Brasil, sua
atitude sucede do cenário vivido no Paraguai, onde se permanecesse seria uma
dona de casa submissa ao marido, o qual seria arranjado pelo seu pai. Ela conta
que aos 9 anos foi proibida de estudar, pois sofreu um acidente no caminho
para escola, foi atacada por uma vaca, e caiu, batendo a cabeça numa pedra, o
traumatismo foi profundo, e o médico a recomendou não estudar mais, pois o
esforço ao pensar lhe causaria danos. Enquanto a Entrevistada IV foi proibida 
de estudar, o dono do animal teve que sacrificar a vaca e perdeu um pouco de
sua terra, pois no Paraguai as leis determinavam dessa forma, não se ia preso,
mas perdia patrimônios.
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A Entrevistada IV é filha de militar, seu pai lutou na Guerra do Paraguai,
e se viu obrigada a viver com seus avós, pois sua mãe foi embora deixando ela
e sua irmã para trás. Segundo ela seus avós eram muito pobres, era difícil
sustentar ela e sua irmã, então sua irmã foi dada a adoção a um casal de
fazendeiros que não possuía filhos, e A Entrevistada IV continuou com avós,
até arrumar um namorado brasileiro gaucho que estava se aventurando no
Paraguai. Eles fugiram com ajuda do cunhado, irmão do seu esposo, que
trabalhava na Policia Federal e permitiu que eles passassem pela migração sem
serem percebidos, pois ela era menor de idade e não possuía documentos.

Junto com seu marido se destinaram a Aquidauana, onde trabalharam em
um garimpo, e tiveram duas filhas. Seu marido veio falecer cedo, e A 
Entrevistada IV teve que procurar um novo caminho. Foi trabalhar em uma
fazenda, mas lá não teve sorte, os donos não pagavam com dinheiro, apenas
com comida e lugar para viver. Seu cunhado soube da situação e foi atrás dela,
ficou com a guarda das crianças, enquanto ela seguiu para Porto Esperança, e
lá se tornou cozinheira, permaneceu por pouco tempo, pois era jovem e cheio
de sonhos.

Aos 18 anos foi para Corumbá, motivada por boatos de que na cidade 
havia emprego com ótimos salários, chegou a Corumbá de navio, o navio Boa
Esperança. Logo que chegou conseguiu um trabalho, em um hotel, antigo e
famoso na cidade, o hotel Santa Mônica. Lá foi orientada a se regularizar no
Brasil e por meio de um amigo na Policia Federal obteve os documentos, ficou
computado que ela teria vivido em Ponta Porã, ou seja, brasileira, mas na
verdade ela nasceu no Paraguai, entretanto também tinha direito a nacionalidade
brasileira junta à paraguaia, pois sua mãe era brasileira (gaúcha), mas isso não
foi levado em conta.

Nuca sofreu preconceito por ser do Paraguai, disse ser bem tratada por
todos. Conseguiu um lar com ajuda dos patrões, e tempo depois conheceu seu
novo marido. Seu esposo era químico do grupo Votorantim, e após falecer já
com idade avançada, deixou uma ótima aposentadoria, a qual a Entrevistada IV
recebe até hoje, segunda ela, ela conhece sobre direito previdenciário, e não
entrou no processo de aposentadoria, porque o valor seria inferior ao que ela
recebe hoje, referente ao seu marido. A Entrevistada IV destaca que o ponto
positivo do Brasil é a hospitalidade do povo, o qual a recebeu bem, e negativo 
destaca a violência praticada por uma minoria a imigrantes que chegam.
Quando chegou a Corumbá não teve dificuldades financeiras, idiomáticas como
em outras cidades do Estado, por Corumbá ser uma cidade fronteiriça e o 
idioma castelhano falado livremente na cidade.
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Hoje sua permanência na cidade está relacionada com a história que 
construiu na região, os filhos que teve, aos amigos, sua casa, toda sua conquista 
no lugar a mantém em paz e em tranquilidade com sua família. 

5.5  Entrevistado V e Entrevistado VI 

Os próximos entrevistados são pai e filho, e conduz uma mesma história, 
com diferenças em algumas respostas. O Entrevistado V, masculino, de 48 
anos, solicitante de refúgio, de nacionalidade palestina; O Entrevistado VI, 
masculino, de 17 anos, solicitante de refúgio, de nacionalidade palestina. Pai e 
filho viviam na Palestina com o resto da família, o Entrevistado V possui esposa 
e mais quatro filhos, mas eles não estão no Brasil, se encontram sob o domínio 
do Talibã, à espera de o Entrevistado V. Os dois tiveram que fugir da guerra, 
buscar paz e um novo lar para sua família, está no Brasil em busca de trabalho 
para conseguir comprar uma casa e trazer o resto da família para cá. 

Eles desembarcaram no Brasil no dia dezesseis de Abril de 2015, na 
cidade de São Paulo, mas antes percorreram um longo caminho passou pelo 
Líbano, Dubai, Catar até chegar ao Brasil de avião. Mas São Paulo não era seu 
destino, seguiu de ônibus a Uberlândia em Minas Gerais, onde atuou na área de 
construção. O Entrevistado V é engenheiro civil, com mestrado na área, e seu 
filho , o Entrevistado VI, é um jovem estudante que teve seus estudos 
interrompidos devido à guerra, e não consegue frequentar uma escola pública 
no Brasil, pois não possui uma residência fixa, no momento estão morando em 
uma pensão na cidade de Corumbá. De suas maiores dificuldade ao chegar ao 
Brasil a maior foi o idioma, pois a língua materna é o árabe, mas possuem 
conhecimento da língua inglesa, a qual nos permitiu realizar a entrevista. 

O Entrevistado V escolheu o Brasil como lar, porque não há guerra no 
país, e é um Estado sem perfil, o brasileiro é uma mistura, o que permite que 
ele também seja o rosto brasileiro, um país tranquilo comparado ao seu antigo 
lar. Ele aponta isso como o lado positivo do país, mas também há o lado 
negativo: há no Brasil preconceito, segundo O Entrevistado V as pessoas olham 
para ele como “mendigo”, ou como bandido, sem conhecer a sua história, as 
pessoas o rotulam e até o desprezam. 

O Entrevistado V conta que desconhece o Estatuto do Estrangeiro, mas 
considera a política migratória brasileira boa, para ele o Brasil sabe abraçar o 
imigrante, mas reclama do trabalho do ACNUR. Segundo ele, o departamento 
ajuda o refugiado a fugir da guerra, a encontrar um novo lar, porem depois que 
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Hoje sua permanência na cidade está relacionada com a história que 
construiu na região, os filhos que teve, aos amigos, sua casa, toda sua conquista
no lugar a mantém em paz e em tranquilidade com sua família.

5.5 Entrevistado V e Entrevistado VI

Os próximos entrevistados são pai e filho, e conduz uma mesma história,
com diferenças em algumas respostas. O Entrevistado V, masculino, de 48 
anos, solicitante de refúgio, de nacionalidade palestina; O Entrevistado VI,
masculino, de 17 anos, solicitante de refúgio, de nacionalidade palestina. Pai e
filho viviam na Palestina com o resto da família, o Entrevistado V possui esposa
e mais quatro filhos, mas eles não estão no Brasil, se encontram sob o domínio
do Talibã, à espera de o Entrevistado V. Os dois tiveram que fugir da guerra,
buscar paz e um novo lar para sua família, está no Brasil em busca de trabalho 
para conseguir comprar uma casa e trazer o resto da família para cá.

Eles desembarcaram no Brasil no dia dezesseis de Abril de 2015, na
cidade de São Paulo, mas antes percorreram um longo caminho passou pelo
Líbano, Dubai, Catar até chegar ao Brasil de avião. Mas São Paulo não era seu
destino, seguiu de ônibus a Uberlândia em Minas Gerais, onde atuou na área de
construção. O Entrevistado V é engenheiro civil, com mestrado na área, e seu
filho , o Entrevistado VI, é um jovem estudante que teve seus estudos
interrompidos devido à guerra, e não consegue frequentar uma escola pública 
no Brasil, pois não possui uma residência fixa, no momento estão morando em
uma pensão na cidade de Corumbá. De suas maiores dificuldade ao chegar ao
Brasil a maior foi o idioma, pois a língua materna é o árabe, mas possuem
conhecimento da língua inglesa, a qual nos permitiu realizar a entrevista.

O Entrevistado V escolheu o Brasil como lar, porque não há guerra no
país, e é um Estado sem perfil, o brasileiro é uma mistura, o que permite que
ele também seja o rosto brasileiro, um país tranquilo comparado ao seu antigo
lar. Ele aponta isso como o lado positivo do país, mas também há o lado
negativo: há no Brasil preconceito, segundo O Entrevistado V as pessoas olham
para ele como “mendigo”, ou como bandido, sem conhecer a sua história, as
pessoas o rotulam e até o desprezam.

O Entrevistado V conta que desconhece o Estatuto do Estrangeiro, mas 
considera a política migratória brasileira boa, para ele o Brasil sabe abraçar o
imigrante, mas reclama do trabalho do ACNUR. Segundo ele, o departamento
ajuda o refugiado a fugir da guerra, a encontrar um novo lar, porem depois que
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o refugiado está no novo país, o departamento o esquece, não o auxilia em nada.
Sente-se abandonado pelo o órgão, assim como reclama das demais
Organizações Internacionais, para o Entrevistado V esses órgãos não se
preocupam com os milhares de refugiados pelo globo.

O Entrevistado V veio para Corumbá sem saber nada sobre a cidade. Foi 
contatado por um empresário da cidade, o qual o ofereceu trabalho na 
construção. Ele aceitou na esperança de melhorar sua situação financeira, mas 
as coisas não saíram como esperado. O Entrevistado V foi nomeado como 
sócio da construção, mas não entrou com capital, apenas seu nome consta no 
documento, ficou combinado um determinado valor mensal, referente ao 
trabalho na empresa, mas segundo o Entrevistado V o empresário que o 
contatou não cumpriu com o combinado, e por reclamar do fato, o 
Entrevistado V foi ameaçado de morte pelo dono. O Entrevistado V procurou 
a Policia Civil e fez um boletim de ocorrência, segundo ele a empresa tem como 
fins ajudar refugiados, mas acaba por violar direitos trabalhistas. 

Assim como seu pai teve seus direitos trabalhistas violados, o 
Entrevistado VI foi alvo de violência, por não entender o português, e foi 
agredido no espaço urbano da cidade, teve que ir ao pronto socorro, e contou 
com ajuda de amigos para traduzir o que havia acontecido para os médicos. O 
Entrevistado VI elogia o serviço público de saúde, foi bem atendido, até o 
Entrevistado V teve acesso ao serviço publico de saúde. Durante o trabalho na 
construção, caiu e quebrou a bacia, ficou um tempo no hospital e foi bem 
tratado segundo ele. 

Mesmo com os acontecimentos ruins, Corumbá ainda é a esperança de 
uma vida melhor para o Entrevistado V e Entrevistado VI, que consideram a 
paisagem do pantanal belíssima. Recentemente passaram a receber ajuda da 
Pastoral da Mobilidade Humana, e se espera que consigam um final feliz nessa 
história. 

5.6 Entrevistado VII 

O Entrevistado VII, de 41 anos, é de nacionalidade palestina, e refugiado 
segundo a Lei n.o 9.474, de 22 de julho de 1997. (BRASIL, 1997). 
O Entrevistado VII possui esposa e duas filhas, mas elas não se encontram no 
Brasil, no momento encontram-se no Uzbequistão, à espera de que o 
Entrevistado VII consiga um lar fixo no Brasil para que elas possam migrar para 
o país. O Entrevistado VII chegou ao Brasil dia 01 de Julho de 2015, na cidade
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Hoje sua permanência na cidade está relacionada com a história que 
construiu na região, os filhos que teve, aos amigos, sua casa, toda sua conquista
no lugar a mantém em paz e em tranquilidade com sua família.

5.5 Entrevistado V e Entrevistado VI

Os próximos entrevistados são pai e filho, e conduz uma mesma história,
com diferenças em algumas respostas. O Entrevistado V, masculino, de 48 
anos, solicitante de refúgio, de nacionalidade palestina; O Entrevistado VI,
masculino, de 17 anos, solicitante de refúgio, de nacionalidade palestina. Pai e
filho viviam na Palestina com o resto da família, o Entrevistado V possui esposa
e mais quatro filhos, mas eles não estão no Brasil, se encontram sob o domínio
do Talibã, à espera de o Entrevistado V. Os dois tiveram que fugir da guerra,
buscar paz e um novo lar para sua família, está no Brasil em busca de trabalho 
para conseguir comprar uma casa e trazer o resto da família para cá.

Eles desembarcaram no Brasil no dia dezesseis de Abril de 2015, na
cidade de São Paulo, mas antes percorreram um longo caminho passou pelo
Líbano, Dubai, Catar até chegar ao Brasil de avião. Mas São Paulo não era seu
destino, seguiu de ônibus a Uberlândia em Minas Gerais, onde atuou na área de
construção. O Entrevistado V é engenheiro civil, com mestrado na área, e seu
filho , o Entrevistado VI, é um jovem estudante que teve seus estudos
interrompidos devido à guerra, e não consegue frequentar uma escola pública 
no Brasil, pois não possui uma residência fixa, no momento estão morando em
uma pensão na cidade de Corumbá. De suas maiores dificuldade ao chegar ao
Brasil a maior foi o idioma, pois a língua materna é o árabe, mas possuem
conhecimento da língua inglesa, a qual nos permitiu realizar a entrevista.

O Entrevistado V escolheu o Brasil como lar, porque não há guerra no
país, e é um Estado sem perfil, o brasileiro é uma mistura, o que permite que
ele também seja o rosto brasileiro, um país tranquilo comparado ao seu antigo
lar. Ele aponta isso como o lado positivo do país, mas também há o lado
negativo: há no Brasil preconceito, segundo O Entrevistado V as pessoas olham
para ele como “mendigo”, ou como bandido, sem conhecer a sua história, as
pessoas o rotulam e até o desprezam.

O Entrevistado V conta que desconhece o Estatuto do Estrangeiro, mas 
considera a política migratória brasileira boa, para ele o Brasil sabe abraçar o
imigrante, mas reclama do trabalho do ACNUR. Segundo ele, o departamento
ajuda o refugiado a fugir da guerra, a encontrar um novo lar, porem depois que
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o refugiado está no novo país, o departamento o esquece, não o auxilia em nada.
Sente-se abandonado pelo o órgão, assim como reclama das demais
Organizações Internacionais, para o Entrevistado V esses órgãos não se
preocupam com os milhares de refugiados pelo globo. 

O Entrevistado V veio para Corumbá sem saber nada sobre a cidade. Foi
contatado por um empresário da cidade, o qual o ofereceu trabalho na
construção. Ele aceitou na esperança de melhorar sua situação financeira, mas
as coisas não saíram como esperado. O Entrevistado V foi nomeado como
sócio da construção, mas não entrou com capital, apenas seu nome consta no 
documento, ficou combinado um determinado valor mensal, referente ao
trabalho na empresa, mas segundo o Entrevistado V o empresário que o
contatou não cumpriu com o combinado, e por reclamar do fato, o 
Entrevistado V foi ameaçado de morte pelo dono. O Entrevistado V procurou
a Policia Civil e fez um boletim de ocorrência, segundo ele a empresa tem como
fins ajudar refugiados, mas acaba por violar direitos trabalhistas.

Assim como seu pai teve seus direitos trabalhistas violados, o 
Entrevistado VI foi alvo de violência, por não entender o português, e foi
agredido no espaço urbano da cidade, teve que ir ao pronto socorro, e contou
com ajuda de amigos para traduzir o que havia acontecido para os médicos. O 
Entrevistado VI elogia o serviço público de saúde, foi bem atendido, até o 
Entrevistado V teve acesso ao serviço publico de saúde. Durante o trabalho na
construção, caiu e quebrou a bacia, ficou um tempo no hospital e foi bem
tratado segundo ele.

Mesmo com os acontecimentos ruins, Corumbá ainda é a esperança de
uma vida melhor para o Entrevistado V e Entrevistado VI, que consideram a
paisagem do pantanal belíssima. Recentemente passaram a receber ajuda da
Pastoral da Mobilidade Humana, e se espera que consigam um final feliz nessa
história.

5.6 Entrevistado VII

O Entrevistado VII, de 41 anos, é de nacionalidade palestina, e refugiado
segundo a Lei n.o 9.474, de 22 de julho de 1997. (BRASIL, 1997).
O Entrevistado VII possui esposa e duas filhas, mas elas não se encontram no
Brasil, no momento encontram-se no Uzbequistão, à espera de que o 
Entrevistado VII consiga um lar fixo no Brasil para que elas possam migrar para
o país. O Entrevistado VII chegou ao Brasil dia 01 de Julho de 2015, na cidade
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de São Paulo, mas antes passou pelo Líbano. Na sua chegada ao Brasil não teve 
problemas com a migração, conhece o Estatuto do Imigrante, assim como o 
trabalho do ACNUR. Chegou com visto provisório, obtido na embaixada do 
Brasil no Líbano, lá a entrevista foi tranquila, sem nenhum tipo de 
constrangimento. Sua migração é resultado da guerra instalada na Síria, veio 
para o Brasil para viver em paz, pois a sua vida e de sua família corria risco se 
continuasse lá. O Entrevistado VII desde que chegou ao Brasil busca emprego 
para conseguir pagar uma casa e trazer sua esposa e filhas. Sua primeira 
dificuldade no Brasil foi o idioma, e segundo foi conseguir um lugar para morar, 
pois os valores dos alugueis são caros, e obter emprego é difícil, mas as coisas 
mudaram quando chegou a Corumbá. Ainda em São Paulo se registrou na 
ONG Cáritas, mas não recebeu qualquer assistência. 

Perguntado sobre a Política Migratória do Brasil, o Entrevistado VII diz 
considerá-la boa, pois o país oferece residência, e permite que o refugiado o 
direito de trabalhar, já em outros países isso não acontece. Para o Entrevistado 
VII o lado positivo do Brasil é que aceita e ajuda os refugiados, e de negativo é 
com relação ao ACNUR, que “esquece o refugiado após trazê-lo para o Brasil”, 
“os refugiados precisam de orientação quando chegam, precisam de auxilio, o 
qual o ACNUR não presta.”  

Atualmente esta morando em uma pensão, na cidade de Corumbá, e não 
contou com ajuda de nenhuma instituição de habitação, também não precisou 
dos serviços de saúde pública. O Entrevistado VII é arquiteto e exercia sua 
profissão em uma empresa de construção em Corumbá, mas seus direitos 
trabalhistas não foram respeitados. O Entrevistado VII, o Entrevistado V, o 
Entrevistado VI estavam vivendo atrás de uma loja, e trabalhavam na mesma 
empresa de construção citada na história anterior, o Entrevistado VII e o 
Entrevistado V tiveram seus direitos trabalhistas violados, e por isso saíram da 
empresa e foram morar juntos em um quarto numa pensão, eles não se 
conheciam até virem para Corumbá. O Entrevistado VII e o Entrevistado V 
recentemente conseguiram trabalho na construção de uma casa, de um 
descendente de palestino, por meio deste trabalho estão obtendo renda para se 
manter na pensão,e a pouco tempo passou a contar com a ajuda da Pastoral da 
Mobilidade Humana. 

O Entrevistado VII não conhece o direito previdenciário do Brasil, mas 
reconheceu que seus direitos trabalhistas estavam sendo violados. Corumbá se 
tornou seu destino, porque foi oferecido trabalho a ele, a mesma empresa que 
contatou o Entrevistado V, uma empresa destinada a ajudar o refugiado, 
fornecendo trabalho a ele, mas como apresentado anteriormente, a empresa não 
agiu como devia. Não sabia nada sobre Corumbá, veio para a cidade de ônibus. 
Apesar de tudo, vê a região como tranquila e segura, e continua por lá na 
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de São Paulo, mas antes passou pelo Líbano. Na sua chegada ao Brasil não teve
problemas com a migração, conhece o Estatuto do Imigrante, assim como o
trabalho do ACNUR. Chegou com visto provisório, obtido na embaixada do
Brasil no Líbano, lá a entrevista foi tranquila, sem nenhum tipo de
constrangimento. Sua migração é resultado da guerra instalada na Síria, veio
para o Brasil para viver em paz, pois a sua vida e de sua família corria risco se
continuasse lá. O Entrevistado VII desde que chegou ao Brasil busca emprego
para conseguir pagar uma casa e trazer sua esposa e filhas. Sua primeira
dificuldade no Brasil foi o idioma, e segundo foi conseguir um lugar para morar,
pois os valores dos alugueis são caros, e obter emprego é difícil, mas as coisas
mudaram quando chegou a Corumbá. Ainda em São Paulo se registrou na
ONG Cáritas, mas não recebeu qualquer assistência.

Perguntado sobre a Política Migratória do Brasil, o Entrevistado VII diz 
considerá-la boa, pois o país oferece residência, e permite que o refugiado o
direito de trabalhar, já em outros países isso não acontece. Para o Entrevistado
VII o lado positivo do Brasil é que aceita e ajuda os refugiados, e de negativo é
com relação ao ACNUR, que “esquece o refugiado após trazê-lo para o Brasil”,
“os refugiados precisam de orientação quando chegam, precisam de auxilio, o
qual o ACNUR não presta.”

Atualmente esta morando em uma pensão, na cidade de Corumbá, e não
contou com ajuda de nenhuma instituição de habitação, também não precisou
dos serviços de saúde pública. O Entrevistado VII é arquiteto e exercia sua
profissão em uma empresa de construção em Corumbá, mas seus direitos 
trabalhistas não foram respeitados. O Entrevistado VII, o Entrevistado V, o 
Entrevistado VI estavam vivendo atrás de uma loja, e trabalhavam na mesma
empresa de construção citada na história anterior, o Entrevistado VII e o 
Entrevistado V tiveram seus direitos trabalhistas violados, e por isso saíram da
empresa e foram morar juntos em um quarto numa pensão, eles não se
conheciam até virem para Corumbá. O Entrevistado VII e o Entrevistado V
recentemente conseguiram trabalho na construção de uma casa, de um
descendente de palestino, por meio deste trabalho estão obtendo renda para se
manter na pensão,e a pouco tempo passou a contar com a ajuda da Pastoral da
Mobilidade Humana.

O Entrevistado VII não conhece o direito previdenciário do Brasil, mas
reconheceu que seus direitos trabalhistas estavam sendo violados. Corumbá se
tornou seu destino, porque foi oferecido trabalho a ele, a mesma empresa que
contatou o Entrevistado V, uma empresa destinada a ajudar o refugiado,
fornecendo trabalho a ele, mas como apresentado anteriormente, a empresa não
agiu como devia. Não sabia nada sobre Corumbá, veio para a cidade de ônibus.
Apesar de tudo, vê a região como tranquila e segura, e continua por lá na
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esperança de conseguir um trabalho, o qual obtenha uma renda suficiente para 
trazer e manter sua família no Brasil.  

5.7   Entrevistado VIII 

 O Entrevistado VIII, masculino, comerciante de 71 anos, de 
nacionalidade síria. Sua família, esposa e filhos residem no Brasil. Chegou ao 
país em 1970 de avião, mas antes percorreu o Líbano, Egito, França, Portugal 
até desembarcar no Rio de Janeiro. Assim que chegou ao Rio de Janeiro teve 
dificuldades com o idioma e precisou de um intérprete no aeroporto do Galeão. 
Chegou com visto provisório durante 90 dias, depois obteve, já no Brasil, visto 
permanente, até em 2013 obter sua naturalização. 

O motivo da sua migração foi para passear, ele veio sozinho para o Brasil, 
no seu antigo lar a guerra ainda não chegou, Tartus é a cidade em que nasceu, 
lá ainda se pode viver em paz, mas Ali quis se aventurar no Brasil. Contou com 
ajuda de amigos árabes, que o ensinaram o ramo do comércio. Trabalhou de 
mascate por três anos, juntou dinheiro, e em 1972 abriu seu próprio negócio, 
assim como pôde comprar sua casa. Seus filhos frequentaram escolas privadas, 
e por isso não teve problemas ao acesso a educação pública. Já o acesso à saúde 
pública, teve que recorrer algumas vezes, e não teve problemas com o serviço. 
Nunca sofreu rejeição por ser imigrante, e nenhum tipo de violação de direitos 
humanos. Atualmente é aposentado, graças a sua esposa, brasileira e 
corumbaense que o orientou a pagar o INSS, para seu futuro. 
Desconhece o Estatuto do Estrangeiro, mas conhece a política migratória do 
Brasil, e diz que é boa, pois “o Brasil é a melhor pátria do mundo”, diz. Para o 
Entrevistado VIII o Brasil é bom em tudo, menos no andamento da lei e 
administração do governo. 

Sua mudança se deu para Corumbá em 1970, vivia antes no Rio de 
Janeiro, e por meio de amigos também sírios ouviu informações que na cidade 
de Corumbá havia oportunidades de trabalho, único conhecimento que tinha 
sobre a cidade. Do Rio de Janeiro até Corumbá seguiu em viagem de ônibus. E 
sua percepção sobre os corumbaenses são alegres, hospitaleiro, simples e 
amigáveis, qualidades que o conquistaram e o conquistam até hoje. Encontrou 
sua esposa na cidade, e com ela formou uma família. Indagado se mudaria da 
cidade, ele responde, que sim, mas só se fosse para Síria, pois lugar melhor que 
Corumbá só a Síria. 
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de São Paulo, mas antes passou pelo Líbano. Na sua chegada ao Brasil não teve
problemas com a migração, conhece o Estatuto do Imigrante, assim como o
trabalho do ACNUR. Chegou com visto provisório, obtido na embaixada do
Brasil no Líbano, lá a entrevista foi tranquila, sem nenhum tipo de
constrangimento. Sua migração é resultado da guerra instalada na Síria, veio
para o Brasil para viver em paz, pois a sua vida e de sua família corria risco se
continuasse lá. O Entrevistado VII desde que chegou ao Brasil busca emprego
para conseguir pagar uma casa e trazer sua esposa e filhas. Sua primeira
dificuldade no Brasil foi o idioma, e segundo foi conseguir um lugar para morar,
pois os valores dos alugueis são caros, e obter emprego é difícil, mas as coisas
mudaram quando chegou a Corumbá. Ainda em São Paulo se registrou na
ONG Cáritas, mas não recebeu qualquer assistência.

Perguntado sobre a Política Migratória do Brasil, o Entrevistado VII diz 
considerá-la boa, pois o país oferece residência, e permite que o refugiado o
direito de trabalhar, já em outros países isso não acontece. Para o Entrevistado
VII o lado positivo do Brasil é que aceita e ajuda os refugiados, e de negativo é
com relação ao ACNUR, que “esquece o refugiado após trazê-lo para o Brasil”,
“os refugiados precisam de orientação quando chegam, precisam de auxilio, o
qual o ACNUR não presta.”

Atualmente esta morando em uma pensão, na cidade de Corumbá, e não
contou com ajuda de nenhuma instituição de habitação, também não precisou
dos serviços de saúde pública. O Entrevistado VII é arquiteto e exercia sua
profissão em uma empresa de construção em Corumbá, mas seus direitos 
trabalhistas não foram respeitados. O Entrevistado VII, o Entrevistado V, o 
Entrevistado VI estavam vivendo atrás de uma loja, e trabalhavam na mesma
empresa de construção citada na história anterior, o Entrevistado VII e o 
Entrevistado V tiveram seus direitos trabalhistas violados, e por isso saíram da
empresa e foram morar juntos em um quarto numa pensão, eles não se
conheciam até virem para Corumbá. O Entrevistado VII e o Entrevistado V
recentemente conseguiram trabalho na construção de uma casa, de um
descendente de palestino, por meio deste trabalho estão obtendo renda para se
manter na pensão,e a pouco tempo passou a contar com a ajuda da Pastoral da
Mobilidade Humana.

O Entrevistado VII não conhece o direito previdenciário do Brasil, mas
reconheceu que seus direitos trabalhistas estavam sendo violados. Corumbá se
tornou seu destino, porque foi oferecido trabalho a ele, a mesma empresa que
contatou o Entrevistado V, uma empresa destinada a ajudar o refugiado,
fornecendo trabalho a ele, mas como apresentado anteriormente, a empresa não
agiu como devia. Não sabia nada sobre Corumbá, veio para a cidade de ônibus.
Apesar de tudo, vê a região como tranquila e segura, e continua por lá na
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esperança de conseguir um trabalho, o qual obtenha uma renda suficiente para
trazer e manter sua família no Brasil.

5.7 Entrevistado VIII

O Entrevistado VIII, masculino, comerciante de 71 anos, de
nacionalidade síria. Sua família, esposa e filhos residem no Brasil. Chegou ao
país em 1970 de avião, mas antes percorreu o Líbano, Egito, França, Portugal
até desembarcar no Rio de Janeiro. Assim que chegou ao Rio de Janeiro teve
dificuldades com o idioma e precisou de um intérprete no aeroporto do Galeão.
Chegou com visto provisório durante 90 dias, depois obteve, já no Brasil, visto
permanente, até em 2013 obter sua naturalização.

O motivo da sua migração foi para passear, ele veio sozinho para o Brasil,
no seu antigo lar a guerra ainda não chegou, Tartus é a cidade em que nasceu,
lá ainda se pode viver em paz, mas Ali quis se aventurar no Brasil. Contou com
ajuda de amigos árabes, que o ensinaram o ramo do comércio. Trabalhou de
mascate por três anos, juntou dinheiro, e em 1972 abriu seu próprio negócio,
assim como pôde comprar sua casa. Seus filhos frequentaram escolas privadas,
e por isso não teve problemas ao acesso a educação pública. Já o acesso à saúde
pública, teve que recorrer algumas vezes, e não teve problemas com o serviço.
Nunca sofreu rejeição por ser imigrante, e nenhum tipo de violação de direitos
humanos. Atualmente é aposentado, graças a sua esposa, brasileira e
corumbaense que o orientou a pagar o INSS, para seu futuro.
Desconhece o Estatuto do Estrangeiro, mas conhece a política migratória do
Brasil, e diz que é boa, pois “o Brasil é a melhor pátria do mundo”, diz. Para o 
Entrevistado VIII o Brasil é bom em tudo, menos no andamento da lei e
administração do governo.

Sua mudança se deu para Corumbá em 1970, vivia antes no Rio de
Janeiro, e por meio de amigos também sírios ouviu informações que na cidade
de Corumbá havia oportunidades de trabalho, único conhecimento que tinha
sobre a cidade. Do Rio de Janeiro até Corumbá seguiu em viagem de ônibus. E
sua percepção sobre os corumbaenses são alegres, hospitaleiro, simples e
amigáveis, qualidades que o conquistaram e o conquistam até hoje. Encontrou 
sua esposa na cidade, e com ela formou uma família. Indagado se mudaria da
cidade, ele responde, que sim, mas só se fosse para Síria, pois lugar melhor que
Corumbá só a Síria.
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6 COMPILAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

Para estabelecermos um perfil sobre o histórico dos imigrantes de 
Corumbá e a possível interferência disso no processo de integração local dessas 
pessoas, apresentamos a seguir o questionário semiestruturado, utilizado na 
pesquisa de campo, e os dados já em porcentagem do total de entrevistados, de 
acordo com cada pergunta. 

Questionário Imigrantes 
Gênero: 90 % homens e 10% mulheres. 

Idade: De 0 a 20 10%; 20 a 40 15%; 40 a 60 
25%; 60 a 80 40% e 80 a 90 10%. 

Alguma Deficiência: Nenhum entrevistado apresentou. 
País de Origem: Arábia Saudita 10%; Bolívia 28%; 

Palestina 36%; Paraguai 16% e 
Síria 10%. 

Status Migratório Naturalizado 55%; Refugiados 
25% e Visto Permanente 25%. 

Chegada ao Brasil 100% chegada tranquila. 
Como Chegaram? Navio 40%; Avião 35%; Ônibus 

10% e Carro 15%. 

Conhece o estatuto do estrangeiro 75% Não; 25% Sim, mas pouco 
entende. 

Conhece o trabalho do CONARE e 
da ACNUR? 

90% Não; 10% Sim. 

Motivos da Migração 10% Passeio; 45% Questões 
Econômicas; 43% Fugindo de 
Guerra; 2% Perseguição Política. 

Principais Dificuldades no Brasil 50% Idioma e Costumes; 25% 
Conseguir Trabalho; 25% 
Conseguir Habitação. 

Ao chegar ao Brasil contou com 
ajuda 

10% Sociedade Civil; 40% Amigos; 
20% Familiares; 30% não tiveram 
ajuda. 

Acredita que a imagem passada do 
Brasil no exterior, sobre ser 
hospitaleiro, conduz com a realidade 
do país? 

90% Sim; 10% Não. 
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10% Sociedade Civil; 40% Amigos;
20% Familiares; 30% não tiveram
ajuda.

Acredita que a imagem passada do
Brasil no exterior, sobre ser
hospitaleiro, conduz com a realidade 
do país?

90% Sim; 10% Não

100 

Lado Positivo do Brasil: 15% Saúde, 15% Educação, 30% 
Oportunidade de Trabalho; 40% 
Paz. 

Lado Negativo do Brasil: 25% Xenofobia; 10% Direitos 
trabalhistas desrespeitados, 45% 
Corrupção; 20% nada. 

Problemas ao acesso a serviço 
público de saúde 

A maioria respondeu Não. 

Problemas ao acesso a educação 
pública 

A maioria recorreu à educação 
privada. 

Problemas com acesso a trabalho 60% Não; 40% Sim. 
Conhecimento sobre direito 
Previdenciário 

A maioria contribui com INSS, 
mas pouco sabe sobre direito 
previdenciário. 

Já sofreu violação de direitos 
humanos? 

50% Sim; 50% Não. 

Por que escolheram a Cidade de 
Corumbá para residir? 

30% Oportunidade de trabalho; 
30% Familiares e Amigos; 20% 
Tranquilidade; 15% Facilidade ao 
acesso a educação e Saúde; 5% 
Facilidade de integração. 

Já tinha ouvido falar da cidade antes? 70% Não; 30% Sim. 
Sofreu rejeição da População local? 80% Não; 20% Sim. 
O que de bom a cidade te ofereceu? 45% Crescimento Financeiro; 35% 

Constituir Família; 20% 
Tranquilidade. 

Por que continuar a residir em 
Corumbá? 

20% Amizades; 35% Patrimônios 
conquistados; 30% Família; 15% 
Tranquilidade. 

Mudaria de Cidade? A maioria disse que Não. 
A presença de outras nacionalidades 
na cidade gera conflitos? 

A maioria disse que não, e a 
diversidade do local é que faz a 
cidade o melhor lar. 

Profissão 90% Comerciante e 10% outros. 

DANIELLE ANNONI ( COORD).



89

6 COMPILAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA

Para estabelecermos um perfil sobre o histórico dos imigrantes de
Corumbá e a possível interferência disso no processo de integração local dessas
pessoas, apresentamos a seguir o questionário semiestruturado, utilizado na
pesquisa de campo, e os dados já em porcentagem do total de entrevistados, de
acordo com cada pergunta.

Questionário Imigrantes
Gênero: 90 % homens e 10% mulheres

Idade: De 0 a 20 10%; 20 a 40 15%; 40 a 60
25%; 60 a 80 40% e 80 a 90 10%.

Alguma Deficiência: Nenhum entrevistado apresentou
País de Origem: Arábia Saudita 10%; Bolívia 28%;

Palestina 36%; Paraguai 16% e
Síria 10%.

Status Migratório Naturalizado 55%; Refugiados
25% e Visto Permanente 25%.

Chegada ao Brasil 100% chegada tranquila 
Como Chegaram? Navio 40%; Avião 35%; Ônibus

10% e Carro 15%.

Conhece o estatuto do estrangeiro 75% Não; 25% Sim, mas pouco
entende.

Conhece o trabalho do CONARE e 
da ACNUR?

90% Não; 10% Sim.

Motivos da Migração 10% Passeio; 45% Questões
Econômicas; 43% Fugindo de
Guerra; 2% Perseguição Política.

Principais Dificuldades no Brasil 50% Idioma e Costumes; 25%
Conseguir Trabalho; 25% 
Conseguir Habitação.

Ao chegar ao Brasil contou com
ajuda

10% Sociedade Civil; 40% Amigos;
20% Familiares; 30% não tiveram
ajuda.

Acredita que a imagem passada do
Brasil no exterior, sobre ser
hospitaleiro, conduz com a realidade 
do país?

90% Sim; 10% Não

90

Lado Positivo do Brasil: 15% Saúde, 15% Educação, 30%
Oportunidade de Trabalho; 40%
Paz.

Lado Negativo do Brasil: 25% Xenofobia; 10% Direitos
trabalhistas desrespeitados, 45%
Corrupção; 20% nada.

Problemas ao acesso a serviço
público de saúde

A maioria respondeu Não

Problemas ao acesso a educação 
pública

A maioria recorreu à educação
privada

Problemas com acesso a trabalho 60% Não; 40% Sim
Conhecimento sobre direito
Previdenciário

A maioria contribui com INSS, 
mas pouco sabe sobre direito
previdenciário.

Já sofreu violação de direitos 
humanos?

50% Sim; 50% Não

Por que escolheram a Cidade de
Corumbá para residir?

30% Oportunidade de trabalho;
30% Familiares e Amigos; 20%
Tranquilidade; 15% Facilidade ao 
acesso a educação e Saúde; 5% 
Facilidade de integração.

Já tinha ouvido falar da cidade antes? 70% Não; 30% Sim
Sofreu rejeição da População local? 80% Não; 20% Sim
O que de bom a cidade te ofereceu? 45% Crescimento Financeiro; 35%

Constituir Família; 20%
Tranquilidade.

Por que continuar a residir em
Corumbá?

20% Amizades; 35% Patrimônios
conquistados; 30% Família; 15%
Tranquilidade.

Mudaria de Cidade? A maioria disse que Não
A presença de outras nacionalidades 
na cidade gera conflitos?

A maioria disse que não, e a 
diversidade do local é que faz a
cidade o melhor lar.

Profissão 90% Comerciante e 10% outros.

DANIELLE ANNONI ( COORD).  101 

Gráfico 6.1 -  Representação gráfica sobre as nacionalidades dos imigrantes 
entrevistados nessa pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

Gráfico 6.2 - Gráfico expressando o número de imigrantes referente às 
nacionalidades entrevistadas, que chegaram a Corumbá em 2015 a 2016 

Fonte: Elaboração própria, 2016. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através desta pesquisa, pudemos constatar que os entrevistados possuem 
histórias e trajetórias bem distintas, porém alguns pontos em comum em 
relação às perspectivas almejadas e as dificuldades encontradas pela maioria no 
Brasil. Muitos migraram em busca de um novo estilo de vida, superar os déficits 
vividos no antigo lar, como questões políticas, culturais e econômicas. Quando 
perguntado se voltariam a morar no país de origem, alguns declaram que não 
pretendem retornar para o antigo lar, possuem a intenção de visita-lo somente. 
Os imigrantes que já se dizem “integrados” na cidade de Corumbá não relatam 
momentos de preconceitos e outras dificuldades que tenham sofrido. Apesar 
de que isso é recorrente na maioria dos casos. 

Há um fato a ser observado nos depoimentos, a maioria dos imigrantes 
de países árabes, disseram que não sofreram preconceito na cidade por conta 
da origem, porém os bolivianos e paraguaios são os principais alvos de 
xenofobia, e até mesmo os seus descendentes. 

As oportunidades não foram iguais para todos, os árabes tiveram mais 
aceitação pela população e conseguiram oportunidades e trabalho melhores, 
pela melhor qualificação que apresentaram. No comércio da cidade é muito 
comum encontrar lojas cujo proprietário é imigrante de origem árabe. Porém 
alguns refugiados que acabaram de chegar à região têm apresentado dificuldades 
financeiras. 

Muitos bolivianos vivem pelas ruas da cidade, ou vivem do comércio 
clandestino, poucos são donos de algum negócio. Já os paraguaios têm seus 
descendentes ocupando bons cargos, conseguindo se inserir aos poucos na 
comunidade local.  

A cidade de Corumbá como apresentada foi atrativa para os imigrantes 
devido às possibilidades de negócios que se podia estabelecer, logo que a cidade 
dava seus primeiros passos para o crescimento econômico, isso permitiu anos 
mais tarde à construção de rede de imigrantes, as comunidades árabes, 
bolivianas e paraguaias foram as que mais se concentraram na região, e se 
estabeleceram no comércio da cidade. O fluxo de entrada de imigrante na cidade 
é alto e irregular, inúmeras nacionalidades passam pela região pantaneira, porém 
nem todos permanecem, mas ainda assim, a minoria que permanece produz 
efeitos locais, e esses efeitos precisam ser considerados no estabelecimento de 
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clandestino, poucos são donos de algum negócio. Já os paraguaios têm seus
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políticas públicas locais, pois indicam a cidade de Corumbá não apenas 
enquanto cidade de entrada e passagem de pessoas, mas como o lar para muitos 
imigrantes internacionais. 

Os dados levantados enaltecem ainda mais a importância do 
mapeamento e identificação das dificuldades encontradas pelo imigrante e 
possível refugiado ao adentrar território nacional, para que possamos garantir 
os direitos dos mesmos previstos na legislação brasileira, a fim de assegurá-los 
de uma vida digna, com acesso à saúde, trabalho e educação e contribuir para o 
processo de integração do mesmo na sociedade 
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1 INTRODUÇÃO 

 Haiti, dentre os países da América, possui uma característica 
peculiar, foi o primeiro país latino-americano a conquistar a 
independência do Império Francês em 1804, tornando-se a 

primeira República Negra do mundo. (MILANI, 2008). Desde então ocorreram 
diversas situações no poder da República, como: suicídio, destituição, renúncia, 
golpes e contragolpes de Estado, assassinatos e corrupção, que levaram o país, 
em dois séculos como Estado independente, à pobreza e violência, dando 
origem a crises que levaram a diversas intervenções internacionais e que se 
prolongaram até 2004, data do estabelecimento da Missão de Paz da ONU para 
o Haiti (MINUSTAH), comandada pelo Brasil.

Para agravar a situação, o país caribenho sofreu um grande terremoto de 
alta magnitude em 12 de Janeiro de 2010, com epicentro a 25 km da capital 
Porto Príncipe, ocasionando grande destruição e morte. Diante deste cenário, 
mesmo com intensa ajuda humanitária, e constante processo de reconstrução 
após a catástrofe, muitos haitianos buscaram refazer suas vidas, migrando para 
outros países. Dentre os fatores que os levaram à migração estão: a questão 
econômica, os levando à busca por trabalho, e a situação precária pelas quais 
muitas famílias haitianas se encontravam e que foram agravadas com o 
terremoto de 2010. (COGO, 2012). 

27 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
28 Pós-graduada em Especialização de Direitos Humanos e Cidadania da Faculdade de
Direito e Relações Internacionais da UFGD.
29 Doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e professor
da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
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Para agravar a situação, o país caribenho sofreu um grande terremoto de
alta magnitude em 12 de Janeiro de 2010, com epicentro a 25 km da capital
Porto Príncipe, ocasionando grande destruição e morte. Diante deste cenário,
mesmo com intensa ajuda humanitária, e constante processo de reconstrução
após a catástrofe, muitos haitianos buscaram refazer suas vidas, migrando para
outros países. Dentre os fatores que os levaram à migração estão: a questão
econômica, os levando à busca por trabalho, e a situação precária pelas quais
muitas famílias haitianas se encontravam e que foram agravadas com o
terremoto de 2010. (COGO, 2012).
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Neste período de intenso fluxo migratório, o Brasil foi um dos principais 
destinos para os haitianos. A escolha do país se deu, principalmente, diante do 
apelo midiático dado ao país afora, como um local de oportunidades de 
trabalho, das interações com integrantes brasileiros da missão de paz da ONU 
para o Haiti, de contatos com amigos, parentes ou outros haitianos já 
estabelecidos no Brasil, e da ação das máfias de migrantes. (COGO, 2012).  

A Política Migratória Brasileira regulada, à época, pelo Estatuto do 
Estrangeiro (Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980) dentre outros, era a mesma 
legislação regente durante a última ditadura civil-militar. Portanto, embora o 
Brasil, à época, fosse visto como atrativo havia uma política migratória falha 
por não estar atualizada e fragmentada no contexto do esfacelamento das 
instituições responsáveis por receber, reconhecer e admitir a entrada de 
imigrantes e refugiados.  

Ainda que este trabalho seja referente à imigração haitiana, é importante 
contextualizar a imigração com o seu oposto, emigração, pois se há imigração, 
houve em algum ponto a emigração de um país para outro, e a diferença entre 
o migrante e o refugiado. Embora muitos haitianos, em particular aqueles que
chegaram pelo Acre, solicitassem refúgio, eles não eram considerados tal, pois
segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados –
ACNUR (2016), refugiados são eminentemente aqueles que fugiram de seu país
para escapar de conflitos armados ou perseguições sistemáticas diretas.

Os migrantes, por sua vez, escolhem se deslocar não por causa de uma 
ameaça direta de perseguição ou morte, mas principalmente para melhorar sua 
vida na busca por trabalho ou educação, por reunião familiar, entre outros. “À 
diferença dos refugiados, que não podem voltar ao seu país, os migrantes 
continuam recebendo a proteção do seu governo”. (ACNUR, 2016). 

Deste modo, este trabalho objetiva buscar uma melhor compreensão do 
processo que levou tantos haitianos a buscarem oportunidades em um país de 
língua e cultura diferentes, fazer algumas breves considerações sobre o Haiti e 
os quatro fluxos da migração haitiana; analisar a política migratória brasileira 
atual; verificar, sob a perspectiva do imigrante haitiano, como se deu o processo 
migratório com destino ao Brasil, a escolha do país, a rota de chegada; e, por 
meio de entrevistas, analisar as impressões e percepções dos imigrantes 
referente à política migratória brasileira vigente à época; observar as dificuldades 
por eles enfrentadas no país de recebimento, referentes ao trabalho e à 
educação. 

A metodologia utilizada foi de cunho qualitativo e etnográfico, seguindo 
os seguintes passos: primeiramente, revisão bibliográfica, com exame 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



97

Neste período de intenso fluxo migratório, o Brasil foi um dos principais
destinos para os haitianos. A escolha do país se deu, principalmente, diante do
apelo midiático dado ao país afora, como um local de oportunidades de
trabalho, das interações com integrantes brasileiros da missão de paz da ONU
para o Haiti, de contatos com amigos, parentes ou outros haitianos já
estabelecidos no Brasil, e da ação das máfias de migrantes. (COGO, 2012). 

A Política Migratória Brasileira regulada, à época, pelo Estatuto do
Estrangeiro (Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980) dentre outros, era a mesma
legislação regente durante a última ditadura civil-militar. Portanto, embora o
Brasil, à época, fosse visto como atrativo havia uma política migratória falha
por não estar atualizada e fragmentada no contexto do esfacelamento das
instituições responsáveis por receber, reconhecer e admitir a entrada de
imigrantes e refugiados.

Ainda que este trabalho seja referente à imigração haitiana, é importante
contextualizar a imigração com o seu oposto, emigração, pois se há imigração,
houve em algum ponto a emigração de um país para outro, e a diferença entre
o migrante e o refugiado. Embora muitos haitianos, em particular aqueles que
chegaram pelo Acre, solicitassem refúgio, eles não eram considerados tal, pois
segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados –
ACNUR (2016), refugiados são eminentemente aqueles que fugiram de seu país
para escapar de conflitos armados ou perseguições sistemáticas diretas.

Os migrantes, por sua vez, escolhem se deslocar não por causa de uma
ameaça direta de perseguição ou morte, mas principalmente para melhorar sua
vida na busca por trabalho ou educação, por reunião familiar, entre outros. “À
diferença dos refugiados, que não podem voltar ao seu país, os migrantes
continuam recebendo a proteção do seu governo”. (ACNUR, 2016).

Deste modo, este trabalho objetiva buscar uma melhor compreensão do
processo que levou tantos haitianos a buscarem oportunidades em um país de
língua e cultura diferentes, fazer algumas breves considerações sobre o Haiti e
os quatro fluxos da migração haitiana; analisar a política migratória brasileira
atual; verificar, sob a perspectiva do imigrante haitiano, como se deu o processo
migratório com destino ao Brasil, a escolha do país, a rota de chegada; e, por
meio de entrevistas, analisar as impressões e percepções dos imigrantes
referente à política migratória brasileira vigente à época; observar as dificuldades
por eles enfrentadas no país de recebimento, referentes ao trabalho e à
educação.

A metodologia utilizada foi de cunho qualitativo e etnográfico, seguindo
os seguintes passos: primeiramente, revisão bibliográfica, com exame

 108 

documental, sítios eletrônicos, teses, artigos, revistas científicas eletrônicas e 
obras sobre a área de conhecimento que envolve o tema em questão. O segundo 
passo foi uma observação direta concretizada por meio de entrevistas 
estruturadas e semiestruturadas. 

Essas entrevistas foram realizadas no primeiro semestre de 2016, na 
Capela Divino Espírito Santo, localizada no bairro Rita Vieira em Campo 
Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Foram verificados elementos que 
reforçaram a importância da compreensão do ser imigrante e das razões pelas 
quais muitos largam tudo e, ao mesmo tempo nada, para arriscarem uma vida 
nova, particularmente em direção ao Brasil.  

Desta maneira, criamos subsídios que possibilitaram serem utilizados 
como ferramenta eficiente na geração de dados e informações que levam a 
algumas possibilidades de ação sobre como agir diante de problemas sociais, 
políticos e econômicos no contexto da imigração indicando as necessidades 
surgidas devido a então política brasileira para imigrantes vigente à época. Para 
preservar a privacidade, os oito entrevistados foram renomeados para: 
“Entrevista I”; “Entrevista II”; “Entrevista III”; “Entrevista IV”; “Entrevista 
V”; “Entrevista VI”; “Entrevista VI” e “Entrevista VIII”. 

2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O HAITI E A 
IMIGRAÇÃO HAITIANA 

O Haiti está localizado no arquipélago das Grandes Antilhas no Caribe, 
especificamente, na ilha Espanhola e faz fronteira terrestre a Leste com a 
República Dominicana, é vizinho de Cuba a noroeste, Oeste Jamaica, Norte 
Bahamas e, ao Sul, o Mar das Antilhas (Figura 1). Possui área de 27.750 km² e 
uma população estimada em 2015 de, aproximadamente, 11 milhões de 
habitantes. (BARRIENTOS; SORIA, 2014). 

Em 2004, após o alastro de um conflito armado em várias cidades do 
país em consequência do exílio do então presidente Bertrand Aristide, a 
MINUSTAH foi estabelecida pela Resolução do Conselho de Segurança da 
ONU n.o 1542, com o princípio de “restaurar um ambiente seguro e estável, 
para promover o processo político, para fortalecer as instituições do Governo 
e do Estado democrático de direito no Haiti, bem como a promover e proteger 
os direitos humanos”. (MINUSTAH, 2014). 

DANIELLE ANNONI ( COORD).



97

Neste período de intenso fluxo migratório, o Brasil foi um dos principais
destinos para os haitianos. A escolha do país se deu, principalmente, diante do
apelo midiático dado ao país afora, como um local de oportunidades de
trabalho, das interações com integrantes brasileiros da missão de paz da ONU
para o Haiti, de contatos com amigos, parentes ou outros haitianos já
estabelecidos no Brasil, e da ação das máfias de migrantes. (COGO, 2012). 

A Política Migratória Brasileira regulada, à época, pelo Estatuto do
Estrangeiro (Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980) dentre outros, era a mesma
legislação regente durante a última ditadura civil-militar. Portanto, embora o
Brasil, à época, fosse visto como atrativo havia uma política migratória falha
por não estar atualizada e fragmentada no contexto do esfacelamento das
instituições responsáveis por receber, reconhecer e admitir a entrada de
imigrantes e refugiados.

Ainda que este trabalho seja referente à imigração haitiana, é importante
contextualizar a imigração com o seu oposto, emigração, pois se há imigração,
houve em algum ponto a emigração de um país para outro, e a diferença entre
o migrante e o refugiado. Embora muitos haitianos, em particular aqueles que
chegaram pelo Acre, solicitassem refúgio, eles não eram considerados tal, pois
segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados –
ACNUR (2016), refugiados são eminentemente aqueles que fugiram de seu país
para escapar de conflitos armados ou perseguições sistemáticas diretas.

Os migrantes, por sua vez, escolhem se deslocar não por causa de uma
ameaça direta de perseguição ou morte, mas principalmente para melhorar sua
vida na busca por trabalho ou educação, por reunião familiar, entre outros. “À
diferença dos refugiados, que não podem voltar ao seu país, os migrantes
continuam recebendo a proteção do seu governo”. (ACNUR, 2016).

Deste modo, este trabalho objetiva buscar uma melhor compreensão do
processo que levou tantos haitianos a buscarem oportunidades em um país de
língua e cultura diferentes, fazer algumas breves considerações sobre o Haiti e
os quatro fluxos da migração haitiana; analisar a política migratória brasileira
atual; verificar, sob a perspectiva do imigrante haitiano, como se deu o processo
migratório com destino ao Brasil, a escolha do país, a rota de chegada; e, por
meio de entrevistas, analisar as impressões e percepções dos imigrantes
referente à política migratória brasileira vigente à época; observar as dificuldades
por eles enfrentadas no país de recebimento, referentes ao trabalho e à
educação.

A metodologia utilizada foi de cunho qualitativo e etnográfico, seguindo
os seguintes passos: primeiramente, revisão bibliográfica, com exame

98

documental, sítios eletrônicos, teses, artigos, revistas científicas eletrônicas e
obras sobre a área de conhecimento que envolve o tema em questão. O segundo
passo foi uma observação direta concretizada por meio de entrevistas
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quais muitos largam tudo e, ao mesmo tempo nada, para arriscarem uma vida
nova, particularmente em direção ao Brasil.
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O Haiti está localizado no arquipélago das Grandes Antilhas no Caribe,
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Contudo, devido ao terremoto ocorrido em Janeiro de 2010, a missão 
teve de aumentar os níveis de forças globais para apoiar a recuperação, 
reconstrução e estabilidade no país e, também, mobilizar recursos logísticos 
para ajudar no esforço de conter e tratar o surto de cólera que surgiu no mesmo 
ano. (MINUSTAH, 2014). 

Figura 2.1 - Localização do Haiti 

Fonte: Worldatlas & Graphic maps, 2016. 

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano - RDH (2009), o 
imigrante é o indivíduo que muda de seu local de residência habitual, seja por 
ter atravessado uma fronteira internacional, ou mesmo se deslocado dentro de 
seu próprio território. Conforme o Relatório Anual “Tendências Globais” do 
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Nesse caso, se permanecerem em seu país, correm risco real de vida. 
Por isso, quando frente a essas circunstâncias, deixam o país e se 
abrigam à proteção de outro, recebendo, por parte da comunidade 
e legislação internacional, o “status” de “refugiados”. Essa condição 
é diferente do migrante que, na maioria da vezes, não tem seus 
direitos reconhecidos. No entanto ao migrante é garantida a 
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Contudo, devido ao terremoto ocorrido em Janeiro de 2010, a missão
teve de aumentar os níveis de forças globais para apoiar a recuperação,
reconstrução e estabilidade no país e, também, mobilizar recursos logísticos
para ajudar no esforço de conter e tratar o surto de cólera que surgiu no mesmo
ano. (MINUSTAH, 2014).

Figura 2.1 - Localização do Haiti.
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possibilidade de regressar a seu país de origem, o que não 
ocorre com o refugiado. (FANTAZZINI, 2004, p. 3). 

É importante frisar que as migrações haitianas já ocorrem há muito 
tempo, antes mesmo da catástrofe de 2010 dizimar milhares de vidas e deixar 
mais de um milhão de desabrigados. Segundo dados do Banco Mundial, a 
estimativa é de que “aproximadamente 10% da população do país tenha 
emigrado (1.009.400 pessoas), mas outras fontes indicam que a diáspora 
haitiana já tenha ultrapassado a casa de 3.0 milhões de pessoas” 
(FERNANDES; MILESI;  FARIAS, 2015). 

Para Joseph Handerson (2015), os processos de mobilidade internacional 
haitiana podem ser resumidos em quatro grandes fluxos em períodos diferentes. 
O primeiro grande fluxo ocorreu no período de 1915 a 1943. O segundo, na 
década de 1950. O terceiro ocorreu na década de 1990 e, por fim,  o quarto 
grande fluxo nesta última década, motivado em particular pelo quadro 
empobrecido e precário do Haiti e agravado pelo terremoto de 2010, o qual 
resultou na emigração de aproximadamente 350.000 haitianos para o exterior. 
(HANDERSON, 2015). 

O quarto fluxo da diáspora haitiana, foi também impulsionado pela crise 
econômica global que se iniciou a partir de 2008 atingindo, principalmente, os 
Estados Unidos e Europa, fazendo, desta maneira, com que o Brasil voltasse a 
se tornar uma opção para novos imigrantes. (COGO, 2014).  

Diante do exposto até aqui, nota-se uma fragilidade nas estruturas 
sociopolíticas do Haiti até os dias atuais. Devido à sua localização geográfica, o 
Haiti ainda se defronta com catástrofes naturais como: furacões, terremotos e 
secas; compelindo sua população a buscar oportunidades em outros territórios. 
Dessarte, na próxima seção será feita uma breve explanação e comentários 
sobre as fases da política migratória brasileira desde 1890. Seguidamente será 
abordado o papel da Política Migratória vigente à época da recepção de 
imigrantes haitianos, além de uma análise da atual Lei de Imigração. 

3 A NOVA LEI DE IMIGRAÇÃO E O ESTATUTO DO 
ESTRANGEIRO DE 1980 

É direito constitucional a possibilidade de acesso do estrangeiro em 
território nacional, mas devem-se seguir normas para sua entrada e 
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possibilidade de regressar a seu país de origem, o que não ocorre
com o refugiado. (FANTAZZINI, 2004, p.3).

É importante frisar que as migrações haitianas já ocorrem há muito
tempo, antes mesmo da catástrofe de 2010 dizimar milhares de vidas e deixar
mais de um milhão de desabrigados. Segundo dados do Banco Mundial, a
estimativa é de que “aproximadamente 10% da população do país tenha 
emigrado (1.009.400 pessoas), mas outras fontes indicam que a diáspora
haitiana já tenha ultrapassado a casa de 3.0 milhões de pessoas”
(FERNANDES; MILESI; FARIAS, 2015).

Para Joseph Handerson (2015), os processos de mobilidade internacional
haitiana podem ser resumidos em quatro grandes fluxos em períodos diferentes.
O primeiro grande fluxo ocorreu no período de 1915 a 1943. O segundo, na
década de 1950. O terceiro ocorreu na década de 1990 e, por fim,  o quarto
grande fluxo nesta última década, motivado em particular pelo quadro
empobrecido e precário do Haiti e agravado pelo terremoto de 2010, o qual
resultou na emigração de aproximadamente 350.000 haitianos para o exterior.
(HANDERSON, 2015).

O quarto fluxo da diáspora haitiana, foi também impulsionado pela crise
econômica global que se iniciou a partir de 2008 atingindo, principalmente, os
Estados Unidos e Europa, fazendo, desta maneira, com que o Brasil voltasse a
se tornar uma opção para novos imigrantes. (COGO, 2014).

Diante do exposto até aqui, nota-se uma fragilidade nas estruturas
sociopolíticas do Haiti até os dias atuais. Devido à sua localização geográfica, o
Haiti ainda se defronta com catástrofes naturais como: furacões, terremotos e
secas; compelindo sua população a buscar oportunidades em outros territórios. 
Dessarte, na próxima seção será feita uma breve explanação e comentários
sobre as fases da política migratória brasileira desde 1890. Seguidamente será
abordado o papel da Política Migratória vigente à época da recepção de
imigrantes haitianos, além de uma análise da atual Lei de Imigração.

3 A NOVA LEI DE IMIGRAÇÃO E O ESTATUTO DO
ESTRANGEIRO DE 1980

É direito constitucional a possibilidade de acesso do estrangeiro em
território nacional, mas devem-se seguir normas para sua entrada e
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permanência. A nova Lei de Imigração trata da situação concernente ao 
imigrante e define sua situação jurídica. 

 O Brasil já passou por seguidas Constituições e decretos que tentaram 
organizar e limitar o fluxo migratório. À época da chegada dos imigrantes 
haitianos a política de imigração brasileira era regulada pelo Estatuto do 
Estrangeiro de 1980 (Lei n.o 6.815), e veio de uma nova compilação do Decreto 
Lei n.o 941, de 18 de outubro 1969, que procurava definir a situação do 
estrangeiro por meio de uma regra mais condizente com o novo 
cenário político-econômico brasileiro.   

Conforme Jorge Zaverucha (2005 apud SILVA, 2013) comenta, o Brasil 
havia iniciado um longo período de “liberalização e redemocratização política”, 
e tal processo acabava refletindo em mudanças positivas na política voltada aos 
imigrantes e refugiados a fim de favorecê-los. No entanto, essas mudanças 
poderiam ser interpretadas como contradições na passagem para o regime 
democrático. Rodrigo Stumpf Gonzalez e César Augusto Silva da Silva (2015, 
p.55-56) comentam que após o período de ditadura militar os direitos humanos
foram gradualmente sendo incorporados na legislação brasileira:

Após um período de governo autoritário em que os militares 
tentavam isolar a “ingerência externa” que a defesa de direitos 
humanos poderia representar. Foram incorporados à nossa 
legislação os principais tratados internacionais de direitos humanos, 
tanto no âmbito regional como mundial. O Brasil incorporou-se à 
Corte Interamericana de Direitos Humanos e ao Estatuto de Roma 
do Tribunal Penal Internacional. Teve, ainda, papel de 
protagonismo na II Conferência Internacional de Direitos 
Humanos de 1993. 

Contudo, mesmo após diversas reformulações, a legislação - esboçada 
sob o signo da doutrina da segurança nacional e do utilitarismo econômico - se 
manteve demasiadamente conservadora, sendo que, por vezes, fora ensaiada a 
criação de um novo Estatuto, mas desassistida ao longo do percurso.   

É certo que o estrangeiro não tem entrada no território por direito 
próprio, pois “segundo os princípios do direito das gentes, nenhuma nação 
pode ser compelida a receber estrangeiros em seu território e, só recebe quando 
julga que sua admissão nenhum inconveniente lhes pode causar”. (RIBAS, 
1968, p. 75). Não obstante, tais leis, há tempos, não satisfaziam as demandas 
atuais tanto no âmbito internacional, ou seja, de acordo com os tratados 
internacionais os quais o Brasil faz parte, como também no contexto atual 
doméstico de aumento de fluxo de imigrantes e refugiados no Brasil. 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



101

permanência. A nova Lei de Imigração trata da situação concernente ao
imigrante e define sua situação jurídica.

O Brasil já passou por seguidas Constituições e decretos que tentaram
organizar e limitar o fluxo migratório. À época da chegada dos imigrantes
haitianos a política de imigração brasileira era regulada pelo Estatuto do
Estrangeiro de 1980 (Lei n. 6.815), e veio de uma nova compilação do Decreto
Lei 941, de 18 de outubro 1969, que procurava definir a situação do estrangeiro
por meio de uma regra mais condizente com o novo cenário político-
econômico brasileiro.

Conforme Jorge Zaverucha (2005 apud SILVA, 2013) comenta, o Brasil
havia iniciado um longo período de “liberalização e redemocratização política”,
e tal processo acabava refletindo em mudanças positivas na política voltada aos
imigrantes e refugiados a fim de favorecê-los. No entanto, essas mudanças 
poderiam ser interpretadas como contradições na passagem para o regime
democrático. Rodrigo Stumpf Gonzalez e César Augusto Silva da Silva (2015,
p.55-56) comentam que após o período de ditadura militar os direitos humanos
foram gradualmente sendo incorporados na legislação brasileira:

Após um período de governo autoritário em que os militares
tentavam isolar a “ingerência externa” que a defesa de direitos
humanos poderia representar. Foram incorporados à nossa
legislação os principais tratados internacionais de direitos humanos, 
tanto no âmbito regional como mundial. O Brasil incorporou-se à 
Corte Interamericana de Direitos Humanos e ao Estatuto de Roma
do Tribunal Penal Internacional. Teve, ainda, papel de
protagonismo na II Conferência Internacional de Direitos
Humanos de 1993.

Contudo, mesmo após diversas reformulações, a legislação - esboçada 
sob o signo da doutrina da segurança nacional e do utilitarismo econômico - se
manteve demasiadamente conservadora, sendo que, por vezes, fora ensaiada a
criação de um novo Estatuto, mas desassistida ao longo do percurso.

É certo que o estrangeiro não tem entrada no território por direito 
próprio, pois “segundo os princípios do direito das gentes, nenhuma nação
pode ser compelida a receber estrangeiros em seu território e, só recebe quando
julga que sua admissão nenhum inconveniente lhes pode causar”. (RIBAS,
1968, p. 75). Não obstante, tais leis, há tempos, não satisfaziam as demandas
atuais tanto no âmbito internacional, ou seja, de acordo com os tratados
internacionais os quais o Brasil faz parte, como também no contexto atual
doméstico de aumento de fluxo de imigrantes e refugiados no Brasil.

112 

Mesmo após o governo direcionar posições jurídicas e políticas mais 
voltadas para o âmbito dos direitos humanos, o Estatuto do Estrangeiro, como 
exposto, era ultrapassado e caminhava em descompasso com a Constituição de 
1988 e, com o cenário sociopolítico atual. Observa-se, que havia uma política 
de proteção aos cidadãos nacionais enquanto que os direitos humanos dos 
imigrantes eram postergados (SICILIANO, 2013). 

 Além disso, segundo Deisy Ventura (2014) o procedimento de entrada 
e permanência do estrangeiro é feito por meio de um processo altamente 
burocratizado, “lento” e “ineficiente”, expondo centenas de trabalhadores 
estrangeiros à vulnerabilidade. 

A nova Lei da Imigração, Lei n.o 13.445, sancionada no dia 24 de maio 
de 2017 pelo presidente interino Michel Temer teve, desde o surgimento da 
proposta pelo Senador Federal Aloysio Nunes Ferreira, solicitações por outros 
deputados de audiências públicas com a presença de figuras que trabalham com 
questões ligadas ao debate da migração. 

Dentre alguns aspectos positivos vislumbrados na nova Lei de 
Imigração, se destaca na Seção II, dos princípios e das garantias, a Política 
Migratória Brasileira é administrada com base nos fundamentos dos direitos 
humanos, de repúdio a qualquer tipo de discriminação, garantindo igualdade de 
tratamento e de oportunidade.  

Dentre outras providências aponta a inclusão social por meio de políticas 
públicas, direito de associação, inclusive sindical, acesso a programas e 
benefícios sociais, proteção à criança e ao adolescente migrante, acesso a 
serviços públicos de saúde, assistência social e à previdência social, acesso à 
justiça e à assistência jurídica, direito à educação pública, direito de sair, de 
permanecer e de reingressar em território nacional, e permissão para exercer 
cargo, emprego e função pública, conforme definido em edital. (BRASIL, 
2017). 

Outro aspecto positivo está na inclusão de casais homo afetivos na Seção 
IV da reunião familiar: “Art. 33. O visto ou a autorização de residência para fins 
de reunião familiar será concedida ao imigrante: I – cônjuge ou companheiro, 
sem distinção de gênero ou de orientação sexual”; e por último, do 
impedimento de ingresso temos parágrafo único: “Ninguém será impedido por 
motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião 
política”. (BRASIL, 2017). 

Conforme observado, houve um avanço na atual legislação com alguns 
aspectos positivos a salientar. Contudo, o seu formato original sofreu alguns 
vetos como, dentre outros: a remoção do termo que define o migrante por ser 
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Mesmo após o governo direcionar posições jurídicas e políticas mais
voltadas para o âmbito dos direitos humanos, o Estatuto do Estrangeiro, como
exposto, era ultrapassado e caminhava em descompasso com a Constituição de
1988 e, com o cenário sociopolítico atual. Observa-se, que havia uma política
de proteção aos cidadãos nacionais enquanto que os direitos humanos dos
imigrantes eram postergados (SICILIANO, 2013).

Além disso, segundo Deisy Ventura (2014) o procedimento de entrada
e permanência do estrangeiro é feito por meio de um processo altamente
burocratizado, “lento” e “ineficiente”, expondo centenas de trabalhadores
estrangeiros à vulnerabilidade.

A nova Lei da Imigração, Lei n.o 13.445, sancionada no dia 24 de maio
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permanecer e de reingressar em território nacional, e permissão para exercer
cargo, emprego e função pública, conforme definido em edital. (BRASIL,
2017).

Outro aspecto positivo está na inclusão de casais homo afetivos na Seção 
IV da reunião familiar: “Art. 33. O visto ou a autorização de residência para fins
de reunião familiar será concedida ao imigrante: I – cônjuge ou companheiro,
sem distinção de gênero ou de orientação sexual”; e por último, do
impedimento de ingresso temos parágrafo único: “Ninguém será impedido por
motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião
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Conforme observado, houve um avanço na atual legislação com alguns
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vetos como, dentre outros: a remoção do termo que define o migrante por ser
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considerado muito amplo; e a garantia dos direitos originários dos povos 
indígenas e das populações tradicionais referente ao direito à livre circulação em 
terras tradicionalmente ocupadas por ferir os artigos 1o, I; 20, § 2o; e 231 da 
Constituição da República. 

Na seção seguinte será feita a análise das entrevistas realizadas com 
imigrantes haitianos da cidade de Campo Grande e Dourados no Mato grosso 
do Sul, incluindo suas experiências no tocante à sua chegada e estabelecimento 
em solo brasileiro, e também assuntos relacionados ao seu status, o tipo de 
assistência a eles dada, percepções e impressões pessoais do povo brasileiro, da 
Política Migratória Brasileira e de questões relacionadas à educação e ao 
trabalho. 

4 ENTREVISTAS COM HAITIANOS NO MATO GROSSO DO 
SUL 

Para melhor entendimento do processo que levou tantos haitianos a 
buscarem oportunidades no Brasil, foram entrevistados sete imigrantes 
haitianos em Campo Grande e um em Dourados, para conhecer, pela 
perspectiva dos mesmos, as  situações em que foram expostos ao migrarem 
para o Brasil e, em que condições foram recebidos; além de poder entender 
como o governo brasileiro está agindo e como a política migratória funciona de 
fato. 

A busca por haitianos dispostos a serem entrevistados para o trabalho foi 
árdua. Pois há certa suspeita, por entre eles, das reais intenções dos brasileiros 
que os abordam, devido a casos que serão relatados mais adiantes, de abusos e 
exploração, em especial na área trabalhista. A barreira linguística também 
favorece o receio de expor seus nomes, experiências pessoas e suas opiniões. 

Para conseguir realizar as entrevistas, foi necessária a intermediação por 
parte da Assistente Social da SEDHAST (Secretaria de Estado de Direitos 
Humanos, Assistência Social e Trabalho do Mato Grosso do Sul) e 
coordenadora do CERMA/MS (Comitê Estadual dos Direitos dos Refugiados, 
Migrantes e Apátridas) Rosângela Araujo, que trabalha diretamente com a 
comunidade haitiana residente em Campo Grande, capital do Mato Grosso do 
Sul. Até mesmo a reunião desse grupo ocorreu devido à ajuda do oftalmologista 
haitiano J. D., que já vive há anos no Brasil e quem buscou localizar esses 
haitianos e trazer para a comunidade. E desta forma foi criando esse grupo que 
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considerado muito amplo; e a garantia dos direitos originários dos povos
indígenas e das populações tradicionais referente ao direito à livre circulação em
terras tradicionalmente ocupadas por ferir os artigos 1o, I; 20, § 2o; e 231 da
Constituição da República.

Na seção seguinte será feita a análise das entrevistas realizadas com
imigrantes haitianos da cidade de Campo Grande e Dourados no Mato grosso
do Sul, incluindo suas experiências no tocante à sua chegada e estabelecimento
em solo brasileiro, e também assuntos relacionados ao seu status, o tipo de
assistência a eles dada, percepções e impressões pessoais do povo brasileiro, da
Política Migratória Brasileira e de questões relacionadas à educação e ao
trabalho.

4 ENTREVISTAS COM HAITIANOS NO MATO GROSSO DO
SUL

Para melhor entendimento do processo que levou tantos haitianos a
buscarem oportunidades no Brasil, foram entrevistados sete imigrantes
haitianos em Campo Grande e um em Dourados, para conhecer, pela
perspectiva dos mesmos, as  situações em que foram expostos ao migrarem
para o Brasil e, em que condições foram recebidos; além de poder entender
como o governo brasileiro está agindo e como a política migratória funciona de
fato.

A busca por haitianos dispostos a serem entrevistados para o trabalho foi
árdua. Pois há certa suspeita, por entre eles, das reais intenções dos brasileiros
que os abordam, devido a casos que serão relatados mais adiantes, de abusos e
exploração, em especial na área trabalhista. A barreira linguística também
favorece o receio de expor seus nomes, experiências pessoas e suas opiniões.

Para conseguir realizar as entrevistas, foi necessária a intermediação por
parte da Assistente Social da SEDHAST (Secretaria de Estado de Direitos
Humanos, Assistência Social e Trabalho do Mato Grosso do Sul) e
coordenadora do CERMA/MS (Comitê Estadual dos Direitos dos Refugiados,
Migrantes e Apátridas) Rosângela Araujo, que trabalha diretamente com a
comunidade haitiana residente em Campo Grande, capital do Mato Grosso do
Sul. Até mesmo a reunião desse grupo ocorreu devido à ajuda do oftalmologista
haitiano J. D., que já vive há anos no Brasil e quem buscou localizar esses
haitianos e trazer para a comunidade. E desta forma foi criando esse grupo que
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já conta com cerca de 40 conterrâneos no bairro Rita Vieira e, no estado, 
aproximadamente 80. 

 Na cidade de Dourados, os haitianos residentes chegavam a marcar 
horário para entrevista, entretanto por não compreenderem o trabalho que 
estava sendo realizado neste artigo, não compareciam ao local marcado. Após 
meses conversando virtualmente com a Entrevista VIII que havia se mudado 
de Dourados para São Paulo, o mesmo tomou iniciativa e se ofereceu para a 
entrevista por telefone. 

Dos oito entrevistados, sete são homens (seis deles entre 20 a 30 anos e 
um entre 30 a 40 anos) e somente uma mulher (entre 30 a 40 anos) estava 
presente na Capela Divino Espírito Santo localizada no Bairro Rita Vieira em 
Campo Grande. Constatou-se que a maioria se utilizou da Rota Colômbia – 
Peru - Bolívia chegando ao Estado do Acre para, assim, fazer a solicitação de 
refúgio em território nacional.  

Apenas um dos entrevistados (Entrevista III) chegou por São Paulo, com 
o visto humanitário já emitido na Embaixada Brasileira em Porto Príncipe, e
outro (Entrevista VIII), por uma rota ligeiramente diferente dos primeiros
mencionados, viajando de avião do Haiti para o Equador e, de ônibus, passando
pelo Peru até chegar ao Brasil.

Dentre eles, a Entrevista III, é o único com ensino superior incompleto 
em Letras, fala cinco línguas, sendo uma dessas a fluência em português. Desta 
maneira, o mesmo deu apoio no sentido de traduzir as perguntas aos 
entrevistados recém-chegados, demonstrando confiança a alguns que não se 
sentiam seguros suficientes para discorrer em português. Os demais possuem 
ensino médio incompleto ou completo. 

O visto humanitário mencionado acima foi uma resposta do governo 
para poder atender aos imigrantes que não se enquadram na situação de 
refugiados, pois segundo a definição da Convenção de Genebra de 1951, 
catástrofes naturais, condições socioeconômicas precárias ou inexistentes, 
fome, e outras situações que não permitam ao indivíduo viver uma vida digna 
não são passíveis de reconhecimento de refúgio. 

Nenhum dos entrevistados, contudo, veio logo após o terremoto para 
fugir da catástrofe, da cólera ou da miséria. Alguns, até mesmo, já vinham de 
outros países, como no caso dos entrevistados, Entrevista I, III, V, VIII que já 
haviam emigrado anteriormente para a República Dominicana.  

País que é considerado um dos Estados mais prósperos do Caribe 
(ATTANASIO, 2016) e que, ao que se parece, não possui laços muito cordiais 
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considerado muito amplo; e a garantia dos direitos originários dos povos
indígenas e das populações tradicionais referente ao direito à livre circulação em
terras tradicionalmente ocupadas por ferir os artigos 1o, I; 20, § 2o; e 231 da
Constituição da República.

Na seção seguinte será feita a análise das entrevistas realizadas com
imigrantes haitianos da cidade de Campo Grande e Dourados no Mato grosso
do Sul, incluindo suas experiências no tocante à sua chegada e estabelecimento
em solo brasileiro, e também assuntos relacionados ao seu status, o tipo de
assistência a eles dada, percepções e impressões pessoais do povo brasileiro, da
Política Migratória Brasileira e de questões relacionadas à educação e ao
trabalho.

4 ENTREVISTAS COM HAITIANOS NO MATO GROSSO DO
SUL

Para melhor entendimento do processo que levou tantos haitianos a
buscarem oportunidades no Brasil, foram entrevistados sete imigrantes
haitianos em Campo Grande e um em Dourados, para conhecer, pela
perspectiva dos mesmos, as  situações em que foram expostos ao migrarem
para o Brasil e, em que condições foram recebidos; além de poder entender
como o governo brasileiro está agindo e como a política migratória funciona de
fato.

A busca por haitianos dispostos a serem entrevistados para o trabalho foi
árdua. Pois há certa suspeita, por entre eles, das reais intenções dos brasileiros
que os abordam, devido a casos que serão relatados mais adiantes, de abusos e
exploração, em especial na área trabalhista. A barreira linguística também
favorece o receio de expor seus nomes, experiências pessoas e suas opiniões.

Para conseguir realizar as entrevistas, foi necessária a intermediação por
parte da Assistente Social da SEDHAST (Secretaria de Estado de Direitos
Humanos, Assistência Social e Trabalho do Mato Grosso do Sul) e
coordenadora do CERMA/MS (Comitê Estadual dos Direitos dos Refugiados,
Migrantes e Apátridas) Rosângela Araujo, que trabalha diretamente com a
comunidade haitiana residente em Campo Grande, capital do Mato Grosso do
Sul. Até mesmo a reunião desse grupo ocorreu devido à ajuda do oftalmologista
haitiano J. D., que já vive há anos no Brasil e quem buscou localizar esses
haitianos e trazer para a comunidade. E desta forma foi criando esse grupo que
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já conta com cerca de 40 conterrâneos no bairro Rita Vieira e, no estado,
aproximadamente 80.

Na cidade de Dourados, os haitianos residentes chegavam a marcar
horário para entrevista, entretanto por não compreenderem o trabalho que
estava sendo realizado neste artigo, não compareciam ao local marcado. Após
meses conversando virtualmente com a Entrevista VIII que havia se mudado
de Dourados para São Paulo, o mesmo tomou iniciativa e se ofereceu para a
entrevista por telefone.

Dos oito entrevistados, sete são homens (seis deles entre 20 a 30 anos e
um entre 30 a 40 anos) e somente uma mulher (entre 30 a 40 anos) estava
presente na Capela Divino Espírito Santo localizada no Bairro Rita Vieira em
Campo Grande. Constatou-se que a maioria se utilizou da Rota Colômbia –
Peru - Bolívia chegando ao Estado do Acre para, assim, fazer a solicitação de
refúgio em território nacional.

Apenas um dos entrevistados (Entrevista III) chegou por São Paulo, com
o visto humanitário já emitido na Embaixada Brasileira em Porto Príncipe, e
outro (Entrevista VIII), por uma rota ligeiramente diferente dos primeiros 
mencionados, viajando de avião do Haiti para o Equador e, de ônibus, passando
pelo Peru até chegar ao Brasil.

Dentre eles, a Entrevista III, é o único com ensino superior incompleto
em Letras, fala cinco línguas, sendo uma dessas a fluência em português. Desta
maneira, o mesmo deu apoio no sentido de traduzir as perguntas aos
entrevistados recém-chegados, demonstrando confiança a alguns que não se
sentiam seguros suficientes para discorrer em português. Os demais possuem
ensino médio incompleto ou completo.

O visto humanitário mencionado acima foi uma resposta do governo
para poder atender aos imigrantes que não se enquadram na situação de
refugiados, pois segundo a definição da Convenção de Genebra de 1951,
catástrofes naturais, condições socioeconômicas precárias ou inexistentes,
fome, e outras situações que não permitam ao indivíduo viver uma vida digna
não são passíveis de reconhecimento de refúgio.

Nenhum dos entrevistados, contudo, veio logo após o terremoto para
fugir da catástrofe, da cólera ou da miséria. Alguns, até mesmo, já vinham de
outros países, como no caso dos entrevistados, Entrevista I, III, V, VIII que já 
haviam emigrado anteriormente para a República Dominicana.

País que é considerado um dos Estados mais prósperos do Caribe
(ATTANASIO, 2016) e que, ao que se parece, não possui laços muito cordiais
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com o vizinho Haiti. Percebe-se que essa rivalidade se dá, principalmente, por 
questões étnicas e territoriais. Segundo Renata de Melo Rosa (2015) o país já foi 
condenado 30 vezes por diversos crimes contra os haitianos na Corte 
Interamericana de Direitos Humanos.   

O mesmo sentimento anti-haitiano pode ser constatado nas autoridades 
municipais, estaduais e de senadores do estado do Acre e nos discursos das 
autoridades brasileiras acerca do enquadramento dos haitianos como 
fornecedores de mão-de-obra braçal, refletindo assim uma relação entre 
imigração e racismo.  

Essa atitude é extremamente antagônica, haja vista que na nova lei de 
imigração, que entrerá em vigor ainda este ano,  é postulado o repúdio a 
qualquer tipo de discriminação e promete garantir igualdade de tratamento e de 
oportunidade. Além disso, o Brasil deveria tirar proveito do fato de estar 
presente, pela MINUSTAH, no país caribenho e tratar de coletar informações 
que poderiam servir como um banco de dados para tomar decisões no âmbito 
da política doméstica referente à imigração haitiana. (ROSA, 2015). 

A integração do cidadão haitiano deveria ser feita cuidadosamente, como 
explica Rosa (2015), levando em consideração todas as possibilidades que o 
Brasil poderia lhes oferecer como acesso à educação em todos os níveis, acesso 
à programas especiais do governo e promover políticas públicas de reunificação 
familiar já que uma grande parcela de haitianos deixou algum familiar no Haiti. 

Comparado com os países mais visados pelos haitianos, como França, 
República Dominicana, Estados Unidos e Canadá, o Brasil não possui uma 
proximidade geográfica, linguística ou laços culturais fortes com a nação 
haitiana. Desta forma uma das perguntas feitas aos entrevistados foi o motivo 
da escolha do Brasil. 

A Entrevista I, ajudante de obras, comenta que morava na República 
Dominicana há 23 anos, contudo ele queria viajar: –“Eu gosto de viajar e achei 
essa oportunidade, de o Brasil abrir suas portas; eu tinha uma casa no Haiti, 
hipotequei, vendi tudo, e comprei passagem para vir para cá, mas chegando 
aqui, as coisas se complicaram”.  

Uma amiga que mora em Manaus, o incentivou: 

Ela falou que aqui no país estava bom, que tinha serviço, mas não 
fiquei em Manaus, porque uma empresa de engenharia do Mato 
Grosso do Sul buscava haitianos para trabalhar aqui, por isso eu vim 
para cá, mesmo sem conhecer a cidade. Queria ficar em Manaus, 
mas pelo trabalho, me mudei (informação verbal). 
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com o vizinho Haiti. Percebe-se que essa rivalidade se dá, principalmente, por
questões étnicas e territoriais. Segundo Renata de Melo Rosa (2015) o país já foi
condenado 30 vezes por diversos crimes contra os haitianos na Corte
Interamericana de Direitos Humanos.  

O mesmo sentimento anti-haitiano pode ser constatado nas autoridades
municipais, estaduais e de senadores do estado do Acre e nos discursos das
autoridades brasileiras acerca do enquadramento dos haitianos como
fornecedores de mão-de-obra braçal, refletindo assim uma relação entre
imigração e racismo.

Essa atitude é extremamente antagônica, haja vista que na nova lei de
imigração, que entrerá em vigor ainda este ano, é postulado o repúdio a
qualquer tipo de discriminação e promete garantir igualdade de tratamento e de
oportunidade. Além disso, o Brasil deveria tirar proveito do fato de estar
presente, pela MINUSTAH, no país caribenho e tratar de coletar informações
que poderiam servir como um banco de dados para tomar decisões no âmbito
da política doméstica referente à imigração haitiana. (ROSA, 2015).

A integração do cidadão haitiano deveria ser feita cuidadosamente, como
explica Rosa (2015), levando em consideração todas as possibilidades que o
Brasil poderia lhes oferecer como acesso à educação em todos os níveis, acesso 
à programas especiais do governo e promover políticas públicas de reunificação
familiar já que uma grande parcela de haitianos deixou algum familiar no Haiti.

Comparado com os países mais visados pelos haitianos, como França,
República Dominicana, Estados Unidos e Canadá, o Brasil não possui uma
proximidade geográfica, linguística ou laços culturais fortes com a nação
haitiana. Desta forma uma das perguntas feitas aos entrevistados foi o motivo
da escolha do Brasil.

A Entrevista I, ajudante de obras, comenta que morava na República
Dominicana há 23 anos, contudo ele queria viajar: –“Eu gosto de viajar e achei
essa oportunidade, de o Brasil abrir suas portas; eu tinha uma casa no Haiti,
hipotequei, vendi tudo, e comprei passagem para vir para cá, mas chegando
aqui, as coisas se complicaram”.

Uma amiga que mora em Manaus, o incentivou:

Ela falou que aqui no país estava bom, que tinha serviço, mas não
fiquei em Manaus, porque uma empresa de engenharia do Mato
Grosso do Sul buscava haitianos para trabalhar aqui, por isso eu vim 
para cá, mesmo sem conhecer a cidade. Queria ficar em Manaus, 
mas pelo trabalho, me mudei (informação verbal).
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Para a Entrevista II, que também trabalha na construção civil, o Brasil 
nunca foi sua primeira opção: 

Nunca pensei em vir para o Brasil. Minha primeira opção era o 
Canadá. Mas é difícil ir para lá. Então vim para o Brasil. Eu quero 
ficar aqui no Brasil, aqui é bom. Mas eu tenho vontade de voltar 
para o Haiti, eu gosto do meu país, quero visitar minha família 
(informação verbal). 

A Entrevista III, que é professor de português em um projeto para a 
comunidade haitiana em Campo Grande, comenta que o Brasil é um país que 
os haitianos também sonhavam ir. No caso dele, a idéia de vir para cá se iniciou 
na época em que fazia faculdade na República Dominicana: 

Minha mãe não tinha mais condições econômicas para pagar a 
minha faculdade, então eu quis voltar para o meu país. Pensei: 
neste país não vou mais ficar. O povo dominicano é um povo muito 
racista, eu não trabalhava lá, só estudava, mas minha mãe falou que 
eu não podia voltar, para ela seria uma vergonha o filho ter ensino 
médio no Haiti, sair, e voltar para lá sem nada. O que as pessoas 
iriam pensar, “ela não conseguiu nada para você?” Então ela decidiu, 
pegou dinheiro no banco, e me mandou vir para cá. Naquela época 
o Brasil estava muito bom, economicamente falando, o dólar estava
a 2,30 -2,40. E os haitianos que estavam aqui chamavam os
familiares, tem trabalho e tal. E meu colega me chamou: “vem, tem
trabalho”. E eu queria estudar, a vontade de realizar o sonho. Eu
entendi que chegando num país que você não tem família, para
estudar, correr atrás, concretizar seu sonho é difícil, porque você
tem que trabalhar, resolver seus problemas, não tem ninguém para
te ajudar. Eu cheguei em setembro de 2014 para estudar e trabalhar,
mas não estou estudando ainda, estou esperando (informação
verbal).

A Entrevista IV, marceneiro, explica que quando houve a crise: 

O país tinha acabado de quebrar, as Universidades quebraram. Eu 
tive dificuldade para estudar, fazer faculdade. Então minha mãe me 
perguntou: meu filho qual é seu sonho? Eu falei “é este”. Ela falou: 
“você pode chegar aonde você quiser”. Essa frase também tinha 
escrito na sala de aula, e ela falou: “cada dia que você chegar em casa 
não se esqueça do que você quer”. Ela falou: “agora o país está difícil 
na área da educação. Tem o Brasil, você não quer ir para o Brasil? 
Para estudar? Fazer alguma coisa?” Eu falei que ia pensar, e depois 
de conversar com meus amigos, eles falaram: “sim, pode vir”. O 
objetivo então para vir aqui era estudar e trabalhar para chegar ao 
meu sonho. Ainda não consegui começar a estudar, porque aqui a 
gente anda para trás, porque tem que trabalhar e fazer muitas coisas 
e mandar dinheiro (informação verbal). 
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com o vizinho Haiti. Percebe-se que essa rivalidade se dá, principalmente, por
questões étnicas e territoriais. Segundo Renata de Melo Rosa (2015) o país já foi
condenado 30 vezes por diversos crimes contra os haitianos na Corte
Interamericana de Direitos Humanos.  

O mesmo sentimento anti-haitiano pode ser constatado nas autoridades
municipais, estaduais e de senadores do estado do Acre e nos discursos das
autoridades brasileiras acerca do enquadramento dos haitianos como
fornecedores de mão-de-obra braçal, refletindo assim uma relação entre
imigração e racismo.

Essa atitude é extremamente antagônica, haja vista que na nova lei de
imigração, que entrerá em vigor ainda este ano, é postulado o repúdio a
qualquer tipo de discriminação e promete garantir igualdade de tratamento e de
oportunidade. Além disso, o Brasil deveria tirar proveito do fato de estar
presente, pela MINUSTAH, no país caribenho e tratar de coletar informações
que poderiam servir como um banco de dados para tomar decisões no âmbito
da política doméstica referente à imigração haitiana. (ROSA, 2015).

A integração do cidadão haitiano deveria ser feita cuidadosamente, como
explica Rosa (2015), levando em consideração todas as possibilidades que o
Brasil poderia lhes oferecer como acesso à educação em todos os níveis, acesso 
à programas especiais do governo e promover políticas públicas de reunificação
familiar já que uma grande parcela de haitianos deixou algum familiar no Haiti.

Comparado com os países mais visados pelos haitianos, como França,
República Dominicana, Estados Unidos e Canadá, o Brasil não possui uma
proximidade geográfica, linguística ou laços culturais fortes com a nação
haitiana. Desta forma uma das perguntas feitas aos entrevistados foi o motivo
da escolha do Brasil.

A Entrevista I, ajudante de obras, comenta que morava na República
Dominicana há 23 anos, contudo ele queria viajar: –“Eu gosto de viajar e achei
essa oportunidade, de o Brasil abrir suas portas; eu tinha uma casa no Haiti,
hipotequei, vendi tudo, e comprei passagem para vir para cá, mas chegando
aqui, as coisas se complicaram”.

Uma amiga que mora em Manaus, o incentivou:

Ela falou que aqui no país estava bom, que tinha serviço, mas não
fiquei em Manaus, porque uma empresa de engenharia do Mato
Grosso do Sul buscava haitianos para trabalhar aqui, por isso eu vim 
para cá, mesmo sem conhecer a cidade. Queria ficar em Manaus, 
mas pelo trabalho, me mudei (informação verbal).
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Para a Entrevista II, que também trabalha na construção civil, o Brasil
nunca foi sua primeira opção:

Nunca pensei em vir para o Brasil. Minha primeira opção era o
Canadá. Mas é difícil ir para lá. Então vim para o Brasil. Eu quero
ficar aqui no Brasil, aqui é bom. Mas eu tenho vontade de voltar
para o Haiti, eu gosto do meu país, quero visitar minha família
(informação verbal).

A Entrevista III, que é professor de português em um projeto para a
comunidade haitiana em Campo Grande, comenta que o Brasil é um país que
os haitianos também sonhavam ir. No caso dele, a idéia de vir para cá se iniciou
na época em que fazia faculdade na República Dominicana:

Minha mãe não tinha mais condições econômicas para pagar a
minha faculdade, então eu quis voltar para o meu país. Pensei:
neste país não vou mais ficar. O povo dominicano é um povo muito
racista, eu não trabalhava lá, só estudava, mas minha mãe falou que
eu não podia voltar, para ela seria uma vergonha o filho ter ensino 
médio no Haiti, sair, e voltar para lá sem nada. O que as pessoas
iriam pensar, “ela não conseguiu nada para você?” Então ela decidiu,
pegou dinheiro no banco, e me mandou vir para cá. Naquela época
o Brasil estava muito bom, economicamente falando, o dólar estava
a 2,30 -2,40. E os haitianos que estavam aqui chamavam os
familiares, tem trabalho e tal. E meu colega me chamou: “vem, tem
trabalho”. E eu queria estudar, a vontade de realizar o sonho. Eu
entendi que chegando num país que você não tem família, para
estudar, correr atrás, concretizar seu sonho é difícil, porque você
tem que trabalhar, resolver seus problemas, não tem ninguém para
te ajudar. Eu cheguei em setembro de 2014 para estudar e trabalhar,
mas não estou estudando ainda, estou esperando (informação
verbal).

A Entrevista IV, marceneiro, explica que quando houve a crise:

O país tinha acabado de quebrar, as Universidades quebraram. Eu
tive dificuldade para estudar, fazer faculdade. Então minha mãe me
perguntou: meu filho qual é seu sonho? Eu falei “é este”. Ela falou:
“você pode chegar aonde você quiser”. Essa frase também tinha
escrito na sala de aula, e ela falou: “cada dia que você chegar em casa 
não se esqueça do que você quer”. Ela falou: “agora o país está difícil
na área da educação. Tem o Brasil, você não quer ir para o Brasil?
Para estudar? Fazer alguma coisa?” Eu falei que ia pensar, e depois
de conversar com meus amigos, eles falaram: “sim, pode vir”. O
objetivo então para vir aqui era estudar e trabalhar para chegar ao
meu sonho. Ainda não consegui começar a estudar, porque aqui a
gente anda para trás, porque tem que trabalhar e fazer muitas coisas
e mandar dinheiro (informação verbal).
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Para a Entrevista VIII que atualmente trabalha numa empresa de 
produção de piso industrial em São Paulo, a decisão veio depois de morar cinco 
anos na República Dominicana. Ele comenta que saiu de lá buscando algo 
melhor:  

Quando aconteceu o terremoto, o governo do Brasil foi lá ajudar o 
Haiti, e liberaram para as pessoas entrarem. Naquele tempo estavam 
entrando muitos Haitianos aqui no Brasil, eu achei muito bom e 
vim. Eu não conhecia ninguém no Mato Grosso do Sul (informação 
verbal).  

Sobre a escolha de vir para o Mato Grosso do Sul ele diz que 
tinha muitas empresas que buscavam ‘refugiados’ no Acre para trabalhar. “Eu 
trabalhei em uma empresa de laticínios em Dourados por um ano e oito meses, 
mas eu saí porque eu trabalhava sozinho lá, sem família”. A Entrevista VIII 
mora, atualmente, em São Paulo na Barra Funda com uma irmã, que chegou ao 
país este ano, um irmão e um primo, ele possui mais dez irmãos no Haiti. 

Podemos observar nesses diálogos, laços familiares fortes, o incentivo 
dos pais para a busca de condições de vida melhores para seus filhos, para 
crescimento educacional e profissional, mesmo que para isso seja necessário 
mudar de país. Percebemos também que, após a chegada, às expectativas 
positivas vão dando lugar a incertezas, decepções, e distanciamento da busca 
dos sonhos pessoais. 

A Entrevista I comenta que sua chegada foi positiva, por parte da 
recepção brasileira: “Eles diziam, bem vindo, bem-vindo, mas depois negavam 
trabalho. As empresas não respeitam contratos, depois de passar por várias 
empresas não me pagaram. Atualmente, faço bicos, arranjados por outro amigo 
haitiano”. 

Sobre o Brasil estar apto a receber imigrantes, a resposta, unânime, foi 
“não”. Ainda, citando a Entrevista I: “O Brasil, precisa resolver seus problemas 
internos. Não tem trabalho para o pessoal do Brasil, nem para mim. Fiquei oito 
meses sem trabalho. Tem que consolidar o trabalho, as leis”.  

Para a Entrevista II que, atualmente, está desempregado, mas já 
trabalhou em obras para uma empresa de engenharia e em uma indústria de 
refrigerantes na Capital do Mato Grosso do Sul, comenta que um dos principais 
desafios para o haitiano neste momento é a falta de serviço e, no caso das 
empresas brasileiras, o descumprimento de acordos: “Trabalhei para uma 
construtora, mas depois, o serviço não estava bom para nós, pois eles falavam: 
quando você chegar aqui você vai trabalhar tal e ganhar tal, mas eles não 
respeitaram sua palavra”. 
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Para a Entrevista VIII que atualmente trabalha numa empresa de
produção de piso industrial em São Paulo, a decisão veio depois de morar cinco
anos na República Dominicana. Ele comenta que saiu de lá buscando algo
melhor:

Quando aconteceu o terremoto, o governo do Brasil foi lá ajudar o
Haiti, e liberaram para as pessoas entrarem. Naquele tempo estavam
entrando muitos Haitianos aqui no Brasil, eu achei muito bom e
vim. Eu não conhecia ninguém no Mato Grosso do Sul (informação 
verbal). 

Sobre a escolha de vir para o Mato Grosso do Sul ele diz que 
tinha muitas empresas que buscavam ‘refugiados’ no Acre para trabalhar. “Eu
trabalhei em uma empresa de laticínios em Dourados por um ano e oito meses,
mas eu saí porque eu trabalhava sozinho lá, sem família”. A Entrevista VIII
mora, atualmente, em São Paulo na Barra Funda com uma irmã, que chegou ao
país este ano, um irmão e um primo, ele possui mais dez irmãos no Haiti.

Podemos observar nesses diálogos, laços familiares fortes, o incentivo
dos pais para a busca de condições de vida melhores para seus filhos, para
crescimento educacional e profissional, mesmo que para isso seja necessário
mudar de país. Percebemos também que, após a chegada, às expectativas
positivas vão dando lugar a incertezas, decepções, e distanciamento da busca 
dos sonhos pessoais.

A Entrevista I comenta que sua chegada foi positiva, por parte da
recepção brasileira: “Eles diziam, bem vindo, bem-vindo, mas depois negavam
trabalho. As empresas não respeitam contratos, depois de passar por várias
empresas não me pagaram. Atualmente, faço bicos, arranjados por outro amigo
haitiano”.

Sobre o Brasil estar apto a receber imigrantes, a resposta, unânime, foi
“não”. Ainda, citando a Entrevista I: “O Brasil, precisa resolver seus problemas
internos. Não tem trabalho para o pessoal do Brasil, nem para mim. Fiquei oito
meses sem trabalho. Tem que consolidar o trabalho, as leis”.

Para a Entrevista II que, atualmente, está desempregado, mas já
trabalhou em obras para uma empresa de engenharia e em uma indústria de
refrigerantes na Capital do Mato Grosso do Sul, comenta que um dos principais
desafios para o haitiano neste momento é a falta de serviço e, no caso das
empresas brasileiras, o descumprimento de acordos: “Trabalhei para uma
construtora, mas depois, o serviço não estava bom para nós, pois eles falavam:
quando você chegar aqui você vai trabalhar tal e ganhar tal, mas eles não
respeitaram sua palavra”.
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A Entrevista III comenta que a impressão que teve do Brasil foi muito 
boa: 

O povo brasileiro é muito carinhoso, sempre existe um grupo 
racista, mas isso existe em qualquer país. E agora surgiu essa crise, e 
todo mundo fica apavorado, mas temos que trabalhar para sair. A 
vida é uma luta, a gente tem que lutar para conseguir. Nós podemos 
ver que o Brasil chegou a um ponto que até os dirigentes não 
entendem o que está acontecendo no Brasil. Hoje em dia o país está 
passando por uma crise financeira, então a impressão não é tão boa. 
Tem que mudar, encarar essa situação e trabalhar. Vamos ver daqui 
a um ano o que vai acontecer. A intenção de todos é ter uma vida 
melhor, se percebermos que aqui não há uma vida melhor, não tem 
como conseguir, a gente vai embora, para o Haiti ou outro país 
(informação verbal). 

Perguntado se achava que o Brasil estaria apto para receber imigrantes, 
aEntrevista III continua dizendo que “não”, pois acredita que o Brasil tem 
muito que aprender, o governo tem que fazer um treinamento: 

Eles tinham uma boa intenção de ajudar os haitianos e trazer para 
cá, o Haiti está lá numa crise até hoje. O Brasil queria ajudar o povo 
a trabalhar, ajudar em alguma coisa, estudar, mas infelizmente não 
deu certo. Tem que repensar a política do país. Eu acho que o Brasil 
tem que fazer muito esforço para saber como receber imigrantes em 
grandes quantidades (informação verbal). 

Para a Entrevista IV as impressões quando chegou ao Brasil foram boas: 
“Eu vi um povo muito legal que não é racista como nossa vizinha República 
Dominicana”. Contudo, o problema, ainda, é o trabalho, assim como 
mencionado pelos outros entrevistados: 

Quando a gente chega ao trabalho, tem muito abuso. A gente 
trabalha sem receber. Eu fiquei mais de nove meses trabalhando 
numa empresa, mas não assinaram minha carteira, e tem alguns 
meses que não me pagam. Ficamos quietos (informação verbal).  

Para ele, o Brasil não está apto para receber imigrantes: 

A recepção é boa, mas no lado do governo, tem que pensar melhor, 
outro jeito. Por exemplo, quando você vai receber imigrante, tem 
que pensar sobre a educação deles, ter algumas coisas prontas, para 
não dar problema. O Brasil pode receber imigrante, mas 
primeiramente eles têm que ver como vamos trabalhar, como vamos 
estudar, como vai fazer para terem segurança, como vão viver. Têm 
muitos haitianos com problemas no trabalho, deve ter um lugar para 
orientar eles, eu tenho meu tio e meu primo com o mesmo 
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Para a Entrevista VIII que atualmente trabalha numa empresa de
produção de piso industrial em São Paulo, a decisão veio depois de morar cinco
anos na República Dominicana. Ele comenta que saiu de lá buscando algo
melhor:

Quando aconteceu o terremoto, o governo do Brasil foi lá ajudar o
Haiti, e liberaram para as pessoas entrarem. Naquele tempo estavam
entrando muitos Haitianos aqui no Brasil, eu achei muito bom e
vim. Eu não conhecia ninguém no Mato Grosso do Sul (informação 
verbal). 

Sobre a escolha de vir para o Mato Grosso do Sul ele diz que 
tinha muitas empresas que buscavam ‘refugiados’ no Acre para trabalhar. “Eu
trabalhei em uma empresa de laticínios em Dourados por um ano e oito meses,
mas eu saí porque eu trabalhava sozinho lá, sem família”. A Entrevista VIII
mora, atualmente, em São Paulo na Barra Funda com uma irmã, que chegou ao
país este ano, um irmão e um primo, ele possui mais dez irmãos no Haiti.

Podemos observar nesses diálogos, laços familiares fortes, o incentivo
dos pais para a busca de condições de vida melhores para seus filhos, para
crescimento educacional e profissional, mesmo que para isso seja necessário
mudar de país. Percebemos também que, após a chegada, às expectativas
positivas vão dando lugar a incertezas, decepções, e distanciamento da busca 
dos sonhos pessoais.

A Entrevista I comenta que sua chegada foi positiva, por parte da
recepção brasileira: “Eles diziam, bem vindo, bem-vindo, mas depois negavam
trabalho. As empresas não respeitam contratos, depois de passar por várias
empresas não me pagaram. Atualmente, faço bicos, arranjados por outro amigo
haitiano”.

Sobre o Brasil estar apto a receber imigrantes, a resposta, unânime, foi
“não”. Ainda, citando a Entrevista I: “O Brasil, precisa resolver seus problemas
internos. Não tem trabalho para o pessoal do Brasil, nem para mim. Fiquei oito
meses sem trabalho. Tem que consolidar o trabalho, as leis”.

Para a Entrevista II que, atualmente, está desempregado, mas já
trabalhou em obras para uma empresa de engenharia e em uma indústria de
refrigerantes na Capital do Mato Grosso do Sul, comenta que um dos principais
desafios para o haitiano neste momento é a falta de serviço e, no caso das
empresas brasileiras, o descumprimento de acordos: “Trabalhei para uma
construtora, mas depois, o serviço não estava bom para nós, pois eles falavam:
quando você chegar aqui você vai trabalhar tal e ganhar tal, mas eles não
respeitaram sua palavra”.
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A Entrevista III comenta que a impressão que teve do Brasil foi muito
boa:

O povo brasileiro é muito carinhoso, sempre existe um grupo
racista, mas isso existe em qualquer país. E agora surgiu essa crise, e 
todo mundo fica apavorado, mas temos que trabalhar para sair. A
vida é uma luta, a gente tem que lutar para conseguir. Nós podemos
ver que o Brasil chegou a um ponto que até os dirigentes não
entendem o que está acontecendo no Brasil. Hoje em dia o país está
passando por uma crise financeira, então a impressão não é tão boa.
Tem que mudar, encarar essa situação e trabalhar. Vamos ver daqui
a um ano o que vai acontecer. A intenção de todos é ter uma vida
melhor, se percebermos que aqui não há uma vida melhor, não tem
como conseguir, a gente vai embora, para o Haiti ou outro país
(informação verbal).

Perguntado se achava que o Brasil estaria apto para receber imigrantes,
aEntrevista III continua dizendo que “não”, pois acredita que o Brasil tem
muito que aprender, o governo tem que fazer um treinamento:

Eles tinham uma boa intenção de ajudar os haitianos e trazer para 
cá, o Haiti está lá numa crise até hoje. O Brasil queria ajudar o povo 
a trabalhar, ajudar em alguma coisa, estudar, mas infelizmente não
deu certo. Tem que repensar a política do país. Eu acho que o Brasil 
tem que fazer muito esforço para saber como receber imigrantes em
grandes quantidades (informação verbal).

Para a Entrevista IV as impressões quando chegou ao Brasil foram boas:
“Eu vi um povo muito legal que não é racista como nossa vizinha República
Dominicana”. Contudo, o problema, ainda, é o trabalho, assim como
mencionado pelos outros entrevistados:

Quando a gente chega ao trabalho, tem muito abuso. A gente 
trabalha sem receber. Eu fiquei mais de nove meses trabalhando
numa empresa, mas não assinaram minha carteira, e tem alguns
meses que não me pagam. Ficamos quietos (informação verbal). 

Para ele, o Brasil não está apto para receber imigrantes:

A recepção é boa, mas no lado do governo, tem que pensar melhor, 
outro jeito. Por exemplo, quando você vai receber imigrante, tem
que pensar sobre a educação deles, ter algumas coisas prontas, para
não dar problema. O Brasil pode receber imigrante, mas
primeiramente eles têm que ver como vamos trabalhar, como vamos
estudar, como vai fazer para terem segurança, como vão viver. Têm 
muitos haitianos com problemas no trabalho, deve ter um lugar para
orientar eles, eu tenho meu tio e meu primo com o mesmo 
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problema: trabalha e não recebe, tem que ter um sistema para cuidar 
disso (informação vebral). 

Há algumas universidades com iniciativas similares ao pedido DA 
Entrevista IV no sentido de orientar o imigrante haitiano e de inclusive oferecer 
vagas na sala de aula. Como exemplo, temos: Universidade Federal da 
Integração Latino-Americana (UNILA), em Foz do Iguaçu - PR, a Universidade 
PUC Minas, e as Universidades Federais do Paraná, de São Carlos, e de Minas 
Gerais, contudo ainda não há um projeto similar ao dessas universidades no 
estado de Mato grosso do Sul. 

Em Campo Grande, os entrevistados recebem orientações, 
principalmente do CERMA, e da Pastoral do Migrante vinculada à igreja 
católica. Contudo essas iniciativas parecem não ser suficientes para prevenir as 
violações principalmente trabalhistas envolvendo os imigrantes haitianos.  

De acordo com o ajudante de obras, A Entrevista V, que, possui uma 
filha de noves anos no Haiti e, também acredita que o Brasil tem um caminho 
a percorrer na questão da Política Migratória: “Você não pode receber tantos 
imigrantes sem um plano de ação concreto”. Segundo ele: “Eu não posso te 
receber na minha casa, se eu não tenho nem uma cadeira para você sentar. O 
Brasil tem que se preparar primeiro”. 

 Apesar das impressões negativas na área do trabalho, ainda assim, o 
Brasil continua a receber imigrantes haitianos que vem em busca de 
oportunidades e de emprego. Quando perguntado ao casal de Entrevista VI 
(ajudante de obras) e Entrevista VII (cabeleireira), que, à época da entrevista 
estavam no Brasil há apenas duas semanas, o que eles esperavam encontrar no 
Brasil, a resposta foi: “Trabalho”. 

Com o auxílio da Entrevista III, que traduziu as perguntas e respostas do 
o casal, ele comenta. “A finalidade dos dois é o trabalho. Ele não sabe o que
esperar, vai se contentar com qualquer coisa que apareça e que a vontade de
Deus seja feita”. A única entrevistada mulher, (a quantidade de imigrantes
masculinos supera em alto grau a de imigrantes mulheres) já está procurando
trabalho. Era cabeleireira no Haiti, mas, aqui procura trabalhos em hotéis ou
restaurantes.

Diante das adversidades notadas acima referentes ao trabalho, é 
reportado ônibus do Brasil a caminho do Chile levando cada dia mais haitianos 
em busca de novas oportunidades e a notícia é que esse movimento cresce 
desde o fim de 2015. (SANT’ANNA; PRADO, 2016). Segundo Sant’ana e 
Prado (2016), “De Janeiro ao final de abril de 2016, a Polícia Federal registrou 
3.234 saídas de haitianos do território nacional. Mais que o dobro dos 1.372 do 
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problema: trabalha e não recebe, tem que ter um sistema para cuidar
disso (informação vebral).

Há algumas universidades com iniciativas similares ao pedido DA 
Entrevista IV no sentido de orientar o imigrante haitiano e de inclusive oferecer
vagas na sala de aula. Como exemplo, temos: Universidade Federal da
Integração Latino-Americana (UNILA), em Foz do Iguaçu - PR, a Universidade
PUC Minas, e as Universidades Federais do Paraná, de São Carlos, e de Minas
Gerais, contudo ainda não há um projeto similar ao dessas universidades no 
estado de Mato grosso do Sul.

Em Campo Grande, os entrevistados recebem orientações,
principalmente do CERMA, e da Pastoral do Migrante vinculada à igreja
católica. Contudo essas iniciativas parecem não ser suficientes para prevenir as
violações principalmente trabalhistas envolvendo os imigrantes haitianos.

De acordo com o ajudante de obras, A Entrevista V, que, possui uma
filha de noves anos no Haiti e, também acredita que o Brasil tem um caminho
a percorrer na questão da Política Migratória: “Você não pode receber tantos
imigrantes sem um plano de ação concreto”. Segundo ele: “Eu não posso te
receber na minha casa, se eu não tenho nem uma cadeira para você sentar. O
Brasil tem que se preparar primeiro”.

Apesar das impressões negativas na área do trabalho, ainda assim, o
Brasil continua a receber imigrantes haitianos que vem em busca de
oportunidades e de emprego. Quando perguntado ao casal de Entrevista VI
(ajudante de obras) e Entrevista VII (cabeleireira), que, à época da entrevista
estavam no Brasil há apenas duas semanas, o que eles esperavam encontrar no
Brasil, a resposta foi: “Trabalho”.

Com o auxílio da Entrevista III, que traduziu as perguntas e respostas do
o casal, ele comenta. “A finalidade dos dois é o trabalho. Ele não sabe o que
esperar, vai se contentar com qualquer coisa que apareça e que a vontade de
Deus seja feita”. A única entrevistada mulher, (a quantidade de imigrantes
masculinos supera em alto grau a de imigrantes mulheres) já está procurando
trabalho. Era cabeleireira no Haiti, mas, aqui procura trabalhos em hotéis ou
restaurantes.

Diante das adversidades notadas acima referentes ao trabalho, é
reportado ônibus do Brasil a caminho do Chile levando cada dia mais haitianos
em busca de novas oportunidades e a notícia é que esse movimento cresce
desde o fim de 2015. (SANT’ANNA; PRADO, 2016). Segundo Sant’ana e
Prado (2016), “De Janeiro ao final de abril de 2016, a Polícia Federal registrou
3.234 saídas de haitianos do território nacional. Mais que o dobro dos 1.372 do
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mesmo período de 2015”. Há também fluxos de saída para o México, a caminho 
dos Estados Unidos e para a Costa Rica (EDWARDS, 2016; MCDONALD, 
2016). 

Fato também observado pelo CNIg/MTE nos anos anteriores e o qual 
supunham ser devido ao “custo elevado do trajeto migratório, ao período de 
forte indesejabilidade e às péssimas condições de vida no Acre, aos salários 
pouco atrativos nas capitais brasileiras e ao desaquecimento de nossa 
economia”. (ROSA, 2015, p. 66). 

Por fim, sobre todas as impressões negativas veiculadas na mídia, foi 
perguntado a eles que aspecto positivo eles gostariam que o povo brasileiro 
soubesse sobre seu país. A Entrevista IV citou “Labadee”, porto do Haiti que 
possui praias ao redor; a Entrevista III citou “Citadelle Laferrière”, forte 
localizado no topo de uma montanha ao norte do Haiti, e o entrevistado “B” 
comentou antes de assinar o termo de consentimento autorizando a publicar a 
entrevista, o seguinte: 

Os Haitianos têm um pouco de medo de fazer alguma coisa, porque 
a pessoa não tem palavra, e na televisão, só mostra coisa ruim da 
gente. Todas as pessoas são iguais perante a lei, todos nós temos 
liberdade para falar, mas se for falar negativo, tem que falar positivo 
também. E o outro vai falar também, aí você tem um pouco de 
medo para assinar. Eu sei que é seu trabalho, seu serviço. Só quero 
lembrar você a fazer o negativo, mas também o positivo. Cada 
pessoa tem uma história para contar. Se eu chegar a sua casa, não 
posso levantar o tapete para olhar a sujeira. Nós haitianos gostamos 
de estudar, trabalhar, só não tem muita oportunidade (informação 
verbal). 

Para as próximas fases da imigração haitiana ao Brasil, se ainda houver, 
é importante que haja uma integração mais dinâmica entre os imigrantes e a 
região a qual eles estão localizados a fim de criar políticas públicas locais para 
um relacionamento sustentável do ponto de vista das relações socioculturais e 
econômicas entre as duas nações. (ROSA, 2015).  

 A criação de centros de apoio em regiões periféricas poderia ser um dos 
pontos a ser inseridos nessas políticas públicas regionais. Sabemos que o fluxo 
maior de imigrantes é em direção à São Paulo e Rio de Janeiro. Mas que tipo de 
orientação e assistência é dado, por exemplo, aos imigrantes em Itaquiraí? 
Somente em Três Lagoas, a terceira maior cidade de Mato grosso do Sul que 
conta com aproximadamente 115 mil habitantes (IBGE, 2016), são mais de 600 
trabalhadores haitianos. (SANTOS,  2016). Para Rosa (2015, p.69-70) é também 
importante: 

DANIELLE ANNONI ( COORD).



109

problema: trabalha e não recebe, tem que ter um sistema para cuidar
disso (informação vebral).

Há algumas universidades com iniciativas similares ao pedido DA 
Entrevista IV no sentido de orientar o imigrante haitiano e de inclusive oferecer
vagas na sala de aula. Como exemplo, temos: Universidade Federal da
Integração Latino-Americana (UNILA), em Foz do Iguaçu - PR, a Universidade
PUC Minas, e as Universidades Federais do Paraná, de São Carlos, e de Minas
Gerais, contudo ainda não há um projeto similar ao dessas universidades no 
estado de Mato grosso do Sul.

Em Campo Grande, os entrevistados recebem orientações,
principalmente do CERMA, e da Pastoral do Migrante vinculada à igreja
católica. Contudo essas iniciativas parecem não ser suficientes para prevenir as
violações principalmente trabalhistas envolvendo os imigrantes haitianos.

De acordo com o ajudante de obras, A Entrevista V, que, possui uma
filha de noves anos no Haiti e, também acredita que o Brasil tem um caminho
a percorrer na questão da Política Migratória: “Você não pode receber tantos
imigrantes sem um plano de ação concreto”. Segundo ele: “Eu não posso te
receber na minha casa, se eu não tenho nem uma cadeira para você sentar. O
Brasil tem que se preparar primeiro”.

Apesar das impressões negativas na área do trabalho, ainda assim, o
Brasil continua a receber imigrantes haitianos que vem em busca de
oportunidades e de emprego. Quando perguntado ao casal de Entrevista VI
(ajudante de obras) e Entrevista VII (cabeleireira), que, à época da entrevista
estavam no Brasil há apenas duas semanas, o que eles esperavam encontrar no
Brasil, a resposta foi: “Trabalho”.

Com o auxílio da Entrevista III, que traduziu as perguntas e respostas do
o casal, ele comenta. “A finalidade dos dois é o trabalho. Ele não sabe o que
esperar, vai se contentar com qualquer coisa que apareça e que a vontade de
Deus seja feita”. A única entrevistada mulher, (a quantidade de imigrantes
masculinos supera em alto grau a de imigrantes mulheres) já está procurando
trabalho. Era cabeleireira no Haiti, mas, aqui procura trabalhos em hotéis ou
restaurantes.

Diante das adversidades notadas acima referentes ao trabalho, é
reportado ônibus do Brasil a caminho do Chile levando cada dia mais haitianos
em busca de novas oportunidades e a notícia é que esse movimento cresce
desde o fim de 2015. (SANT’ANNA; PRADO, 2016). Segundo Sant’ana e
Prado (2016), “De Janeiro ao final de abril de 2016, a Polícia Federal registrou
3.234 saídas de haitianos do território nacional. Mais que o dobro dos 1.372 do
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mesmo período de 2015”. Há também fluxos de saída para o México, a caminho
dos Estados Unidos e para a Costa Rica (EDWARDS, 2016; MCDONALD,
2016).

Fato também observado pelo CNIg/MTE nos anos anteriores e o qual 
supunham ser devido ao “custo elevado do trajeto migratório, ao período de
forte indesejabilidade e às péssimas condições de vida no Acre, aos salários
pouco atrativos nas capitais brasileiras e ao desaquecimento de nossa
economia”. (ROSA, 2015, p. 66).

Por fim, sobre todas as impressões negativas veiculadas na mídia, foi
perguntado a eles que aspecto positivo eles gostariam que o povo brasileiro
soubesse sobre seu país. A Entrevista IV citou “Labadee”, porto do Haiti que
possui praias ao redor; a Entrevista III citou “Citadelle Laferrière”, forte
localizado no topo de uma montanha ao norte do Haiti, e o entrevistado “B”
comentou antes de assinar o termo de consentimento autorizando a publicar a
entrevista, o seguinte:

Os Haitianos têm um pouco de medo de fazer alguma coisa, porque
a pessoa não tem palavra, e na televisão, só mostra coisa ruim da
gente. Todas as pessoas são iguais perante a lei, todos nós temos
liberdade para falar, mas se for falar negativo, tem que falar positivo
também. E o outro vai falar também, aí você tem um pouco de
medo para assinar. Eu sei que é seu trabalho, seu serviço. Só quero
lembrar você a fazer o negativo, mas também o positivo. Cada
pessoa tem uma história para contar. Se eu chegar a sua casa, não
posso levantar o tapete para olhar a sujeira. Nós haitianos gostamos
de estudar, trabalhar, só não tem muita oportunidade (informação
verbal).

Para as próximas fases da imigração haitiana ao Brasil, se ainda houver,
é importante que haja uma integração mais dinâmica entre os imigrantes e a
região a qual eles estão localizados a fim de criar políticas públicas locais para
um relacionamento sustentável do ponto de vista das relações socioculturais e
econômicas entre as duas nações. (ROSA, 2015). 

A criação de centros de apoio em regiões periféricas poderia ser um dos
pontos a ser inseridos nessas políticas públicas regionais. Sabemos que o fluxo
maior de imigrantes é em direção à São Paulo e Rio de Janeiro. Mas que tipo de
orientação e assistência é dado, por exemplo, aos imigrantes em Itaquiraí?
Somente em Três Lagoas, a terceira maior cidade de Mato grosso do Sul que 
conta com aproximadamente 115 mil habitantes (IBGE, 2016), são mais de 600
trabalhadores haitianos. (SANTOS,  2016). Para Rosa (2015, p.69-70) é também
importante:

DANIELLE ANNONI ( COORD). 121 

Construir uma agenda de pesquisa que possa determinar as 
características do processo de integração sociocultural, indagando 
aspectos vinculados, como a possibilidade de os imigrantes 
praticarem sua religião, o desenvolvimento de atividades culturais 
comunitárias e a reafirmação da identidade cultural mediante o 
envolvimento das redes sociais de apoio (contato com outros 
haitianos, incluindo familiares, formas de contato e cooperação, 
entre outros). 

Em tempos de discursos nacionalistas de autoridades de países influentes 
que levantam muros imaginários em suas fronteiras, e promovem discursos de 
ódio contra refugiados e imigrantes, enquadrando-os como potenciais ameaças, 
precisamos nos enxergar mais no outro, pois o outro é aquele que te precede, 
que te constitui em termos ontológicos e psicológicos, é aquele com o qual você 
se relaciona (TIBURI, 2013), vivemos em um mundo em que “a violação do 
direito ocorrida num ponto da terra é sentida em todos os outros”. 
(BOBBIO, 2004, p. 48). 

Se não há uma relação, o outro nada mais se torna do que um fantasma, 
o qual eu me esqueço para me sentir bem, pois o diferente apavora. Nossa
tendência é passar por cima dele, fingir que ele não existe, dizer-lhe: “Não sou
da sua laia não [...]”. (TIBURI, 2013). Tendo isso em vista, não deixamos
escapar de nossas mãos a oportunidade de emancipar nossa alteridade. O Brasil,
por sua vez, mesmo em crise continua ainda sendo um país “definidor de
agendas, moderador e construtor de coalizões” (FLEMES; SARAIVA, 2014,
p. 232), ele, sem dúvida, poderá ter um espaço político maior no cenário
global, se começar a tomar decisões políticas coerentes com os tratados
internacionais a respeito à dignidade humana dos quais é parte.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após fazer a análise dos dados extraídos das entrevistas percebeu-se um 
padrão no grupo entrevistado. A maioria deles já tinha contato com algum 
amigo ou familiar e, todos com a intenção principal de trabalhar, estudar e 
enviar dinheiro para familiares que ainda se encontram no Haiti (mãe, esposa, 
filhos, irmãos são geralmente os citados).  

Todos, de alguma maneira, relataram optar pelo Brasil preterindo países 
mais visados como Estados Unidos, Canadá e França, devido à facilidade de 
obtenção de visto, e de se manter no país regularmente, após o estabelecimento, 
pelo governo brasileiro, da emissão de vistos humanitários para o imigrante 
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econômico haitiano. Além disso, todos relataram algum tipo de impressão 
negativa referente ao trabalho, mas, por outro lado, impressão positiva referente 
à recepção do povo brasileiro. 

Em relação à Política Migratória na data de entrada e entrevista dos 
imigrantes haitianos, ainda não tínhamos uma política consistente e clara de 
imigração fundamentada nos direitos humanos, prevalecendo ainda uma 
política respaldada nos interesses e segurança nacional. Agora, com a nova Lei 
de imigração, a expectativa é que a nova regulamentação atenda às exigências 
dessa nova realidade, mas sabemos que o processo é longo. 

Concernente à opinião dos entrevistados sobre trabalho, mesmo já tendo 
documentos em mãos, a falta de emprego de alguns e as situações em que 
passam ou passaram no trabalho, os fazem crer que algo precisa ser repensado. 
Desta forma, é imprescindível a ação do Ministério Público do Trabalho para 
investigar os abusos cometidos por grandes empresas contra imigrantes. 

O próprio imigrante percebe a ausência de políticas públicas adequadas, 
uma vez que já existe um fluxo de haitianos emigrando do Brasil para outros 
países em busca de oportunidades que não tiveram no Brasil, ou simplesmente 
em busca de melhores oportunidades em um país mais estável 
economicamente. 

Portanto a melhoria do sistema migratório como um todo, não somente 
a sanção dessa nova Lei de Migração, mas o fortalecimento e a criação de meios 
e estruturas locais de apoio e suporte ao estrangeiro, com a missão de fornecer 
orientação e informação referente aos seus direitos. Podemos incluir, 
igualmente, a educação para a língua portuguesa, pois a falta de comunicação 
clara constitui uma barreira na busca por orientação, informação, por um 
trabalho de maior qualificação, ou no caso dos objetivos de alguns 
entrevistados, na busca por uma vaga no sistema educacional público. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) (ONU, 
1948), em seus artigos I e II, dispõe sobre a igualdade de direitos e 
dignidade para todos os seres humanos. No que se refere ao 

Estado brasileiro, os ditames do artigo 5º, caput¸ da Constituição Federal de 

30 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
31 Doutora e Mestre em Direto pela Universidade de São Paulo. Tem LL.M. em International
Legal Studies pela New York University School of Law e foi Visiting Scholar na Columbia Law School
e Visiting Fellow na Refugee Law Initiative – University of London. Professora e Pesquisadora do
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Católica de Santos, onde participa
da coordenação da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Católica de Santos, e co-
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1988 (CF/88) destina equivalência aos estrangeiros e nacionais, ao determinar 
que todos são iguais perante a lei.  

A doutrina pátria defende tal igualdade no que tange a todos os direitos 
humanos, e não apenas aos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, destacando-se que “à medida que os direitos humanos são 
definidos em relação a qualquer indivíduo [...] e que são direitos exigíveis de 
qualquer Estado, fazer discriminação em razão da origem nacional passa a ser 
negação da universalidade da pessoa humana”. (SOARES, 2004, p. 172)34. 

O direito ao trabalho é um direito humano, e está previsto tanto na 
CF/88, nos artigos 5º, XIII, 6º e 7º, quanto na DUDH em seu artigo XXIII35. 
É um direito em si, mas que transcende a simples conquista dos meios materiais 
de existência para se qualificar como um direito instrumental ao 
desenvolvimento das capacidades e do gozo das liberdades. (BEETHAM, 
1995).  

Com efeito, quando se aborda o direito ao trabalho se atinge o ponto da 
garantia do mínimo ético irredutível (PIOVESAN, 2006), que se inicia com a 
renda para acesso ao bem-estar - aí incluídos alimentação, vestuário, moradia, 
cuidados médicos, previdência social, educação, lazer, higiene e transporte36 -, 
mas que, ao ultrapassar a barreira da vulnerabilidade econômica, confere 
condições para a manifestação no espaço público, para a aquisição e 
transformação também dos direitos civis e políticos. (BEETHAM, 1995) – 
inclusive por exercício da livre associação -, completando o ciclo do inter-
relacionamento, da interdependência e da indivisibilidade dos direitos humanos. 
O direito ao trabalho torna equiprimordiais a autonomia privada e a autonomia 
pública do ser humano. (HABERMAS, 2002).  

Apesar da propugnada igualdade e da relevância do direito ao trabalho, 
verifica-se que os Estados têm internalizado alguns direitos com medidas de 
parcialidade entre nacionais e estrangeiros, inclusive com esteio nas disposições 
do artigo 2 (3) do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (PIDESC), que abre margem à referida distinção37.  

34Cf. também: RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos na Ordem 
Internacional. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 265-290. 
35 Assim como em outros documentos, como o PIDESC (artigo 6º), na Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem (artigo XIV) e no Protocolo de San Salvador 
(artigo 6º). 
36 Leitura associada do inciso IV do artigo 7º da CF/88 com o artigo XXV da DUDH e com 
o primeiro parágrafo do artigo 11 do PIDESC.
37 PIDESC. Artigo 2[3] – “Os países em desenvolvimento, levando devidamente em
consideração os direitos humanos e a situação econômica nacional, poderão determinar em
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No caso do Brasil, a própria CF/88 aponta parâmetros de possível 
restrição aos direitos sociais previstos nos artigos 6º e 7º, incluindo-se o 
trabalho, tal como ocorre com o sistema de vistos, que limita o exercício de 
atividade laborativa aos critérios de atos normativos infraconstitucionais. 
Padrão doméstico por vezes contraditório com a manifestação internacional 
endossada pelo Estado, mas que já demonstra claros sinais de rompimento, 
conforme se observa na recente Lei n.o 13.445/2017 (Lei de Migração) que, 
além de deixar expresso o acesso igualitário e livre do migrante ao direito ao 
trabalho (como princípio e diretriz da política migratória brasileira)38, aplica uma 
nova racionalidade às hipóteses de concessão de vistos, mais voltada à 
realização dos direitos humanos. (RAMOS, 2017). 

A limitação disposta ao trabalho do estrangeiro pode ter o condão de 
violar a plena realização dos direitos humanos, em sua face indivisível, e adquire 
ainda maior significado de desproteção quando se refere a ser humano atingido 
com vulnerabilidade exacerbada, como os refugiados.  

Os refugiados são seres humanos que se encontram em situações que os 
obrigam a migrar em busca de proteção em função de bem-fundado temor de 
perseguição ou de grave e generalizada violação de direitos humanos. Tal 
proteção contempla algumas espécies de solução duradoura, para acesso aos 
meios de subsistência, dentre as quais se inclui a integração local a outras 
sociedades que lhe são, muitas vezes, culturalmente estranhas. 

O direito ao trabalho foi contemplado pela Convenção de 1951 Relativa 
ao Status de Refugiados (Convenção de 1951), ratificada pelo Brasil, que, além 
de dispor em seu artigo 2º que os refugiados devem, no país no qual se 
encontram, cumprir as leis e regulamentos deste, assegura aos titulares do 
direito ao refúgio, no que tange às profissões assalariadas (artigo 17) o 
tratamento mais favorável, nas mesmas circunstâncias, conferido aos estrangeiros, e, no que 
tange às profissões não assalariadas (artigo 18) e às profissões liberais (artigo 
19), tratamento tão favorável quanto possível, em comparação àquele destinado aos 

que garantirão os direitos econômicos reconhecidos no presente Pacto àqueles que não sejam 
seus nacionais (grifei)”. É criticada essa tessitura aberta do PIDESC, em que se opta por um 
núcleo de direitos de implementação imediata, associado a outros direitos de eventual 
implementação progressiva. Na leitura de Beetham, “teria sido melhor que o texto houvesse 
se concentrado em estabelecer uma agenda mínima e relegado às cartas regionais a 
formulação de direitos mais ambiciosos". (Op. cit. p. 46). 
38 Lei n.o 13.445/2017. Art. 3o : “A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes 
princípios e diretrizes:  
[...] 
XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens 
públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário 
e seguridade social”. 
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No caso do Brasil, a própria CF/88 aponta parâmetros de possível
restrição aos direitos sociais previstos nos artigos 6º e 7º, incluindo-se o 
trabalho, tal como ocorre com o sistema de vistos, que limita o exercício de
atividade laborativa aos critérios de atos normativos infraconstitucionais.
Padrão doméstico por vezes contraditório com a manifestação internacional
endossada pelo Estado, mas que já demonstra claros sinais de rompimento,
conforme se observa na recente Lei n.o 13.445/2017 (Lei de Migração) que,
além de deixar expresso o acesso igualitário e livre do migrante ao direito ao
trabalho (como princípio e diretriz da política migratória brasileira)38, aplica uma
nova racionalidade às hipóteses de concessão de vistos, mais voltada à 
realização dos direitos humanos. (RAMOS, 2017).

A limitação disposta ao trabalho do estrangeiro pode ter o condão de
violar a plena realização dos direitos humanos, em sua face indivisível, e adquire
ainda maior significado de desproteção quando se refere a ser humano atingido
com vulnerabilidade exacerbada, como os refugiados.

Os refugiados são seres humanos que se encontram em situações que os
obrigam a migrar em busca de proteção em função de bem-fundado temor de
perseguição ou de grave e generalizada violação de direitos humanos. Tal
proteção contempla algumas espécies de solução duradoura, para acesso aos
meios de subsistência, dentre as quais se inclui a integração local a outras
sociedades que lhe são, muitas vezes, culturalmente estranhas.

O direito ao trabalho foi contemplado pela Convenção de 1951 Relativa
ao Status de Refugiados (Convenção de 1951), ratificada pelo Brasil, que, além
de dispor em seu artigo 2º que os refugiados devem, no país no qual se
encontram, cumprir as leis e regulamentos deste, assegura aos titulares do
direito ao refúgio, no que tange às profissões assalariadas (artigo 17) o
tratamento mais favorável, nas mesmas circunstâncias, conferido aos estrangeiros, e, no que
tange às profissões não assalariadas (artigo 18) e às profissões liberais (artigo
19), tratamento tão favorável quanto possível, em comparação àquele destinado aos

que garantirão os direitos econômicos reconhecidos no presente Pacto àqueles que não sejam
seus nacionais (grifei)”. É criticada essa tessitura aberta do PIDESC, em que se opta por um 
núcleo de direitos de implementação imediata, associado a outros direitos de eventual
implementação progressiva. Na leitura de Beetham, “teria sido melhor que o texto houvesse
se concentrado em estabelecer uma agenda mínima e relegado às cartas regionais a
formulação de direitos mais ambiciosos". (Op. cit. p. 46).
38 Lei n.o 13.445/2017. Art. 3o : “A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes
princípios e diretrizes:
[...]
XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens
públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário
e seguridade social”.
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estrangeiros em geral. Todos esses direitos fazem expressa referência à permanência 
regular, compreendida como aquela que ostentam os solicitantes de refúgio39, ou 
seja aquelas pessoas que já solicitaram oficialmente o reconhecimento de seu 
status de refugiado.  

Por outro lado, apenas aos regularmente residentes - compreendidos como 
aqueles cuja qualidade de refugiado já foi oficialmente reconhecida -, assegura, 
no artigo 24, o mesmo tratamento dado aos nacionais, na aquisição e exercício dos 
direitos trabalhistas, distinção que, contudo, perde a coerência diante da 
perspectiva de que a constituição do direito ao refúgio e de todas as 
consequências daí advindas se aperfeiçoa pela simples adequação da situação 
fática do titular às hipóteses convencionais40, o que, portanto, não respalda 
qualquer régua de restrição ou amplitude relativa à situação de permanência ou de 
residência que ostente o refugiado. Conforme se denota, apesar do avanço, 
mesmo o marco normativo universal do direito ao refúgio deixa de realizar a 
igualdade plena de acesso ao trabalho entre nacionais e refugiados. 

Em face desse cenário de concomitantes avanços em padrões de 
proteção e igualdade e de distinções, a proposta do presente estudo é verificar 
como se dá o acesso ao trabalho pela população refugiada41 no Brasil. Para tanto, 
se delimita de modo amplo a importância de tal acesso, incluindo-se o acesso 
ao trabalho, o acesso a direitos trabalhistas, e o acesso à justiça em caso de 
violações, como um direito complementar do acesso ao trabalho, no que se 
denomina no presente estudo de acesso ao direito ao trabalho. 

39 “Although lawfully staying is not defined in the 1951 Refugee Convention, the international legal position 
regarding the term has been expounded in the Michigan Guidelines. It applies to those: 
• ‘Recognized as refugees through individual refugee status determinations (RSD) or as prima facie refugees
(refugees whose status has been determined on a group basis) whether by the state or by UNHCR;
• Asylum seekers in a state that fails to determine or comply with an RSD system or where the procedure is
unduly prolonged; and • Refugees waiting for resettlement in another state’” (ASYLUM ACCESS;
REFUGEE WORKS RIGHTS COALITION, 2014, p. 12).
40 Isto é o que determina a condição de refugiado é a situação objetiva do país de origem,
sendo o reconhecimento do status de refugiado tão somente declaratório. ( JUBILUT, 2007;
RAMOS, 2011).
41 Por população refugiada o presente artigo entende o conjunto dos refugiados e solicitantes
de refúgio.
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estrangeiros em geral. Todos esses direitos fazem expressa referência à permanência
regular, compreendida como aquela que ostentam os solicitantes de refúgio39, ou 
seja aquelas pessoas que já solicitaram oficialmente o reconhecimento de seu
status de refugiado.

Por outro lado, apenas aos regularmente residentes - compreendidos como
aqueles cuja qualidade de refugiado já foi oficialmente reconhecida -, assegura,
no artigo 24, o mesmo tratamento dado aos nacionais, na aquisição e exercício dos
direitos trabalhistas, distinção que, contudo, perde a coerência diante da
perspectiva de que a constituição do direito ao refúgio e de todas as
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violações, como um direito complementar do acesso ao trabalho, no que se
denomina no presente estudo de acesso ao direito ao trabalho.

39 “Although lawfully staying is not defined in the 1951 Refugee Convention, the international legal position
regarding the term has been expounded in the Michigan Guidelines. It applies to those:
• ‘Recognized as refugees through individual refugee status determinations (RSD) or as prima facie refugees
(refugees whose status has been determined on a group basis) whether by the state or by UNHCR; 
• Asylum seekers in a state that fails to determine or comply with an RSD system or where the procedure is
unduly prolonged; and • Refugees waiting for resettlement in another state’” (ASYLUM ACCESS;
REFUGEE WORKS RIGHTS COALITION, 2014, p. 12).
40 Isto é o que determina a condição de refugiado é a situação objetiva do país de origem, 
sendo o reconhecimento do status de refugiado tão somente declaratório. ( JUBILUT, 2007; 
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2 REFUGIADOS, INTEGRAÇÃO LOCAL E O ACESSO AO 
TRABALHO 

A Convenção de 1951 atribui status de refugiado à pessoa que, estando 
fora do país de nacionalidade ou residência habitual, não pode ou quer a ele 
retornar e valer-se de sua proteção, em razão de bem-fundado temor de 
perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 
opinião política.  Apresentava recorte temporal (limitação da definição a 
eventos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951) e geográfico (permitindo 
limitação da definição a eventos ocorridos apenas na Europa), posteriormente 
supridos pelo Protocolo de 1967 Relativo ao Status de Refugiado (Protocolo) 
que, contudo, manteve o núcleo conceitual antes disposto. 

Por outro lado, especificidades regionais (JUBILUT, 2007) tiveram 
também o condão de ampliar o conceito convencional. A primeira notícia 
advém do âmbito da Convenção de Organização de Unidade Africana que Rege 
os Aspectos Específicos dos Problemas dos Refugiados em África (Convenção 
Africana), que identifica como refugiado  

pessoa que, devido a uma agressão, ocupação externa, dominação 
estrangeira ou a acontecimentos que perturbem gravemente a 
ordem pública numa parte ou na totalidade do seu país de origem 
ou do país de que tem nacionalidade, seja obrigada a deixar o lugar 
da residência habitual para procurar refúgio noutro lugar fora do seu 
país de origem ou de nacionalidade42. (ACNUR, 1974). 

Este documento, por seu turno, influenciou outra ampliação regional, 
desta feita no âmbito da América Latina e Caribe. Alteração de pensamento que 
tem origem nos fluxos de refúgio ensejados pelos regimes ditatoriais das 
décadas de 1970 e 1980 - e, mais recentemente, pelo crime organizado 
(MOREIRA, 2005)-, estimulou a comunidade acadêmica latino-americana , 
reunida em Cartagena das Índias/Colômbia, no ano de 1984, a invocar a 
ampliação do conceito de refugiado para incluir os deslocamentos em função 
de grave e generalizada violação de direitos humanos, bem como a demandar 
dos Estados que contemplassem em seus ordenamentos jurídicos o direito ao 
refúgio. Estabelecido aí o “espírito de Cartagena”, inclusive como fator de 
estímulo à edição da Lei n.o 9.474, de 1997, pelo Estado brasileiro. (JUBILUT, 
2007). 

Tal estatuto também atribui posição normativa ao rol de soluções 
duráveis historicamente trabalhadas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas 

42 Artigo 1 (2). 
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para Refugiados (ACNUR), remédios que consistem na repatriação voluntária, 
na integração local e no reassentamento. (UNHCR, 2015). As soluções duráveis 
são o ponto de destaque da efetividade prática do refúgio.  

Atualmente, contudo, os números de repatriação local e de 
reassentamentos são bastante reduzidos (UNHCR, 2015), o que faz sobressair 
ainda mais a importância da integração local enquanto solução durável para vida 
com dignidade do refugiado, mormente quando se considera que o tempo 
médio, em nível global, de permanência em situação de refúgio é de 20 anos. 
(UNHCR, 2015). 

Pela integração local, o titular do direito ao refúgio se insere na sociedade 
de acolhida, onde deve se estabelecer com dignidade, o que faz do trabalho 
parte fundamental de todo o processo. 

Não se perca de vista que, ainda que os migrantes de modo geral estejam 
expostos a pelo menos quatro espécies de vulnerabilidades (SABATES-
WHEELER; WAIT, 2003) - temporal43, espacial44, sócio-cultural45 e sócio-
política46 -, ao titular do direito ao refúgio foi negada proteção de qualquer 
espécie pelo seu próprio Estado de origem ou residência habitual, o que ressalta 
ainda mais a importância da integração local no Estado de acolhida para ali 
obter os meios para a vida com dignidade47, meios dentre os quais se inclui, com 

43 Diz respeito à transitoriedade ou à permanência da migração e aos efeitos daí advindos, 
bem como à duração do trânsito, ao momento da chegada ao destino, ao momento do 
retorno, entre outros. “In a dynamic sense the temporal vulnerabilities of a migrant and the family of the 
migrant at the source are nuanced by the length of migration (temporary, seasonal, long-term, daily, temporary, 
lifetime)”. (WHEELER; WAIT, 2003, p. 13).  
44 Se refere à mobilidade, à proteção enquanto em trânsito, ao isolamento físico, à exposição 
a desastres naturais etc. “In transit, migrants may be ‘remote’ in terms of geography and in terms of access 
to basic services such as health and education. A large number of undocumented migrants are vulnerable to 
health problems because of inhospitable terrain on transit and isolation. They are also vulnerable to 
exploitation and poverty due to their spatial dis-location from economic and social opportunities". 
(WHEELER; WAIT, 2003, p. 14). 
45 Diz respeito à exclusão ensejada pelo confronto entre a carga cultural do migrante e os 
valores e costumes da sociedade de destino. “Socio -cultural determinants of vulnerability for migrants 
reflect differences in the norms, values and customs which constitute local constructions of the ‘migrant’. These 
constructions are often interwoven with culturally-held notions of race, gender and illegality which can constrain 
the nature of migrants’ participation in labour markets (obviously depending on different categories of migrants 
and demographic characteristics)”. (WHEELER; WAIT, 2003, p. 15). 
46 Se refere às políticas restritivas dispostas aos migrantes, bem como à ausência de proteção 
institucional, principalmente no país de destino. “Socio -political determinants of vulnerability refer 
to the institutional constraints facing migrants and typically reflect the lack of political commitment from the 
destination government/society to the migrant". (WHEELER; WAIT, 2003.). 
47 “The notion of local integration is based on the assumption that refugees will remain indefinitely in their 
country of asylum and find a solution to their plight in that state” (CRISP, 2004, p. 3). 
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and demographic characteristics)”. (WHEELER; WAIT, 2003, p. 15).
46 Se refere às políticas restritivas dispostas aos migrantes, bem como à ausência de proteção
institucional, principalmente no país de destino. “Socio -political determinants of vulnerability refer
to the institutional constraints facing migrants and typically reflect the lack of political commitment from the
destination government/society to the migrant". (WHEELER; WAIT, 2003.).
47 “The notion of local integration is based on the assumption that refugees will remain indefinitely in their 
country of asylum and find a solution to their plight in that state” (CRISP, 2004, p. 3).
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destaque, o acesso ao direito ao trabalho que, como visto, é “elemento essencial 
da dignidade humana, bem como da capacidade de alcançar a autossuficiência 
econômica, uma das pedras angulares da integração bem sucedida dos 
refugiados no seu país de acolhimento”48. 

A integração local tem três dimensões inter-relacionadas: dimensão legal, 
dimensão econômica e dimensão social. (CRISP, 2004). 

No que diz respeito à dimensão legal do processo de integração – 
expressão da progressiva aquisição de direitos no Estado de refúgio (CRISP, 
2004) -, o acesso ao direito ao trabalho, como visto, detém além da própria 
materialidade, condições de instrumentalizar a realização de outros direitos, 
equiparando a fruição disposta aos próprios nacionais, pelo que se evita a 
consideração dos refugiados como “cidadãos de segunda classe” e, portanto, a 
sua marginalização. (UNHCR, 2005).  

Quanto à dimensão econômica da integração local – realizada pela 
autossuficiência, pela implementação de um modo de vida sustentável (CRISP, 
2004) -, o acesso ao direito ao trabalho assume o óbvio viés da conquista de 
renda que, por outro lado, também se volta em benefício do Estado de acolhida, 
na medida em que torna a população refugiada menos dependente de 
programas assistenciais, além de contribuinte da economia local (UNHCR, 
2005).    

Já no que diz respeito à dimensão social da integração -, conquistada a 
partir de um convívio pacífico e não discriminatório com a população local, e 
mesmo a partir da criação de laços afetivos -, o acesso ao direito ao trabalho 
enquanto instrumento de “aceitação dos refugiados na sociedade em que se 
encontram” (TARANTINI, 2016, p. 24), favorece o aprendizado da língua, o 
estreitamento dos vínculos de convivência e amizade, além da formação de rede 
de apoio profissional. (TARANTINI, 2016).  

Cumpre lembrar, ainda, que desta relação direta entre a bem sucedida 
integração local da população refugiada e o seu acesso ao direito ao trabalho 
também ressalta a perspectiva de proveito para o próprio Estado de refúgio e 
para o setor privado empregador. Para a migração genericamente considerada, 
a literatura já destaca vantagens de várias ordens, tais como o rejuvenescimento 
da população, a educação muitas vezes já provida e custeda pelo país de origem, 
o empreendedorismo, a ocupação de vagas de trabalho não preenchidas pela
população nativa, dentre outras (INTERNATINAL SOCIAL SECURITY

48 No original: “essencial element of human dignity as well as the ability to achieve economic self-sufficiency, 
one of the cornnersotones of the successfull integration and recognized refugees in their host country”. 
(COSTA, 2006, p. 56). 
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destaque, o acesso ao direito ao trabalho que, como visto, é “elemento essencial
da dignidade humana, bem como da capacidade de alcançar a autossuficiência
econômica, uma das pedras angulares da integração bem sucedida dos
refugiados no seu país de acolhimento”48.

A integração local tem três dimensões inter-relacionadas: dimensão legal,
dimensão econômica e dimensão social. (CRISP, 2004).

No que diz respeito à dimensão legal do processo de integração –
expressão da progressiva aquisição de direitos no Estado de refúgio (CRISP, 
2004) -, o acesso ao direito ao trabalho, como visto, detém além da própria
materialidade, condições de instrumentalizar a realização de outros direitos, 
equiparando a fruição disposta aos próprios nacionais, pelo que se evita a
consideração dos refugiados como “cidadãos de segunda classe” e, portanto, a
sua marginalização. (UNHCR, 2005). 

Quanto à dimensão econômica da integração local – realizada pela
autossuficiência, pela implementação de um modo de vida sustentável (CRISP,
2004) -, o acesso ao direito ao trabalho assume o óbvio viés da conquista de
renda que, por outro lado, também se volta em benefício do Estado de acolhida,
na medida em que torna a população refugiada menos dependente de
programas assistenciais, além de contribuinte da economia local (UNHCR,
2005). 

Já no que diz respeito à dimensão social da integração -, conquistada a
partir de um convívio pacífico e não discriminatório com a população local, e
mesmo a partir da criação de laços afetivos -, o acesso ao direito ao trabalho
enquanto instrumento de “aceitação dos refugiados na sociedade em que se
encontram” (TARANTINI, 2016, p. 24), favorece o aprendizado da língua, o
estreitamento dos vínculos de convivência e amizade, além da formação de rede
de apoio profissional. (TARANTINI, 2016). 

Cumpre lembrar, ainda, que desta relação direta entre a bem sucedida
integração local da população refugiada e o seu acesso ao direito ao trabalho
também ressalta a perspectiva de proveito para o próprio Estado de refúgio e
para o setor privado empregador. Para a migração genericamente considerada,
a literatura já destaca vantagens de várias ordens, tais como o rejuvenescimento
da população, a educação muitas vezes já provida e custeda pelo país de origem,
o empreendedorismo, a ocupação de vagas de trabalho não preenchidas pela
população nativa, dentre outras (INTERNATINAL SOCIAL SECURITY

48 No original: “essencial element of human dignity as well as the ability to achieve economic self-sufficiency, 
one of the cornnersotones of the successfull integration and recognized refugees in their host country”.
(COSTA, 2006, p. 56).
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ASSOCIATION, 2014), o que certamente também se aplica aos titulares do 
direito ao refúgio (ARNOLD-FERNÁNDEZ; POLLOCK, 2013) que, ao fruir 
de “alto grau de segurança jurídica, econômica e social no seu país de refúgio 
estão mais bem equipados para a tarefa de regresso e reintegração.” (CRISP, 
2004,  p.8)49, pelo que os recursos empregados em seu acolhimento “devem ser 
encarados não como uma despesa, mas como investimento tanto no 
desenvolvimento local e na construção da paz regional”. (CRISP, 2004,  p.8)50. 
Por outro lado, sob a perspectiva do próprio empregador e da empresa – e, em 
última análise mesmo, do interesse econômico do Estado – a diversificação da 
mão de obra é encarada atualmente como estratégia de recursos humanos, 
inclusive pelo perfil globalizado que se passa a assumir. (TARANTINI, 2016). 
Ademais, a admissão do refugiado e o seu amparo econômico, transforma este 
empregado em agente do bom relacionamento da empresa com a sociedade em 
que se encontra, o que lhe trará benefícios, ainda que como estratégia de 
marketing. (TARANTINI, 2016). 

Não há dúvidas, portanto, de que, se a integração local é recurso para a 
durável garantia da dignidade do refugiado no país de acolhimento, os 
instrumentos de referida solução devem ser viabilizados. E aqui se assume o 
acesso ao direito ao trabalho como um “aspecto crítico deste processo”. 
(COSTA, 2006, p. 51) 

Postos tais termos, cumpre examinar a norma e a práxis nacionais 
dispostas para a realização do direito em exame, identificando, dentro das 
dimensões do processo de integração, as principais questões impeditivas do 
acesso ao trabalho. 

3 ACESSO DE REFUGIADOS AO TRABALHO NO BRASIL 

No cenário nacional, a Lei n.o 9.474, em seu artigo 5º, dispõe sobre a 
fruição de direitos e a imputação de deveres do refugiado nos mesmos 
parâmetros destinados aos estrangeiros em geral. Não há disposições 
específicas sobre o acesso ao trabalho, nem a nenhum outro direito econômico, 

49 No original: “[…] refugees who enjoy a high degree of legal, economic and social security in their country 
of asylum are better equipped for the task of return and reintegration […]”. 
50 No original: “should be regarded not as an expense, but as investment in both local development and in 
regional peacebuilding”.  
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destaque, o acesso ao direito ao trabalho que, como visto, é “elemento essencial
da dignidade humana, bem como da capacidade de alcançar a autossuficiência
econômica, uma das pedras angulares da integração bem sucedida dos
refugiados no seu país de acolhimento”48.

A integração local tem três dimensões inter-relacionadas: dimensão legal,
dimensão econômica e dimensão social. (CRISP, 2004).

No que diz respeito à dimensão legal do processo de integração –
expressão da progressiva aquisição de direitos no Estado de refúgio (CRISP, 
2004) -, o acesso ao direito ao trabalho, como visto, detém além da própria
materialidade, condições de instrumentalizar a realização de outros direitos, 
equiparando a fruição disposta aos próprios nacionais, pelo que se evita a
consideração dos refugiados como “cidadãos de segunda classe” e, portanto, a
sua marginalização. (UNHCR, 2005).

Quanto à dimensão econômica da integração local – realizada pela
autossuficiência, pela implementação de um modo de vida sustentável (CRISP,
2004) -, o acesso ao direito ao trabalho assume o óbvio viés da conquista de
renda que, por outro lado, também se volta em benefício do Estado de acolhida,
na medida em que torna a população refugiada menos dependente de
programas assistenciais, além de contribuinte da economia local (UNHCR,
2005). 

Já no que diz respeito à dimensão social da integração -, conquistada a
partir de um convívio pacífico e não discriminatório com a população local, e
mesmo a partir da criação de laços afetivos -, o acesso ao direito ao trabalho
enquanto instrumento de “aceitação dos refugiados na sociedade em que se
encontram” (TARANTINI, 2016, p. 24), favorece o aprendizado da língua, o
estreitamento dos vínculos de convivência e amizade, além da formação de rede
de apoio profissional. (TARANTINI, 2016). 

Cumpre lembrar, ainda, que desta relação direta entre a bem sucedida
integração local da população refugiada e o seu acesso ao direito ao trabalho
também ressalta a perspectiva de proveito para o próprio Estado de refúgio e
para o setor privado empregador. Para a migração genericamente considerada,
a literatura já destaca vantagens de várias ordens, tais como o rejuvenescimento
da população, a educação muitas vezes já provida e custeda pelo país de origem,
o empreendedorismo, a ocupação de vagas de trabalho não preenchidas pela
população nativa, dentre outras (INTERNATINAL SOCIAL SECURITY

48 No original: “essencial element of human dignity as well as the ability to achieve economic self-sufficiency, 
one of the cornnersotones of the successfull integration and recognized refugees in their host country”.
(COSTA, 2006, p. 56).
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ASSOCIATION, 2014), o que certamente também se aplica aos titulares do
direito ao refúgio (ARNOLD-FERNÁNDEZ; POLLOCK, 2013) que, ao fruir
de “alto grau de segurança jurídica, econômica e social no seu país de refúgio
estão mais bem equipados para a tarefa de regresso e reintegração.” (CRISP, 
2004,  p.8)49, pelo que os recursos empregados em seu acolhimento “devem ser
encarados não como uma despesa, mas como investimento tanto no
desenvolvimento local e na construção da paz regional”. (CRISP, 2004,  p.8)50. 
Por outro lado, sob a perspectiva do próprio empregador e da empresa – e, em 
última análise mesmo, do interesse econômico do Estado – a diversificação da
mão de obra é encarada atualmente como estratégia de recursos humanos,
inclusive pelo perfil globalizado que se passa a assumir. (TARANTINI, 2016).
Ademais, a admissão do refugiado e o seu amparo econômico, transforma este
empregado em agente do bom relacionamento da empresa com a sociedade em
que se encontra, o que lhe trará benefícios, ainda que como estratégia de
marketing. (TARANTINI, 2016).

Não há dúvidas, portanto, de que, se a integração local é recurso para a
durável garantia da dignidade do refugiado no país de acolhimento, os
instrumentos de referida solução devem ser viabilizados. E aqui se assume o
acesso ao direito ao trabalho como um “aspecto crítico deste processo”.
(COSTA, 2006, p. 51)

Postos tais termos, cumpre examinar a norma e a práxis nacionais
dispostas para a realização do direito em exame, identificando, dentro das
dimensões do processo de integração, as principais questões impeditivas do
acesso ao trabalho.

3 ACESSO DE REFUGIADOS AO TRABALHO NO BRASIL

No cenário nacional, a Lei n.o 9.474, em seu artigo 5º, dispõe sobre a
fruição de direitos e a imputação de deveres do refugiado nos mesmos
parâmetros destinados aos estrangeiros em geral. Não há disposições 
específicas sobre o acesso ao trabalho, nem a nenhum outro direito econômico,

49 No original: “[…] refugees who enjoy a high degree of legal, economic and social security in their country
of asylum are better equipped for the task of return and reintegration […]”.
50 No original: “should be regarded not as an expense, but as investment in both local development and in
regional peacebuilding”.
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social e cultural. (JUBILUT, 2007)51. Contudo, pode-se depreender tal proteção 
a partir de uma interpretação holística dessa norma. 

Por um lado, a Lei n.o 9.474 explicita sua relação intrínseca com a 
Convenção de 1951 tanto no que diz respeito aos direitos resguardados aos 
refugiados (artigo 5º) quanto pelo uso desta como fonte interpretativa daquela 
(artigo 48). Assim sendo, como a Convenção de 1951 traz, como mencionado, 
os direitos econômicos, sociais e culturais – entre eles os relativos ao direito ao 
trabalho – em uma interpretação sistêmica os mesmos estão assegurados aos 
refugiados no Brasil. 

Por outro lado, há direta influência dos artigos 43 e 4452 da Lei n.o 9.474, 
dispositivos de facilitação da integração local que são, o que torna coerente a 
análise da normativa nacional do acesso ao trabalho pelo refugiado a partir do 
resgate das dimensões do processo de integração local anteriormente 
apresentadas, 

Ademais, sob uma perspectiva integradora de Direitos Humanos, os 
refugiados têm tais direitos, seja por força da CF/88, como visto, seja também 
por força do artigo 48 da Lei n.o 9.474 que menciona explicitamente a DUDH, 
documento que assegura a igualdade e demanda a aplicação de “todo 
dispositivo pertinente de instrumento internacional de proteção de direitos 
humanos” incluindo-se aí os tratados e normativas asseguradoras do direito ao 
trabalho. 

3.1  Dimensão Legal do Acesso ao Trabalho pelos Refugiados no 
Brasil 

A aquisição de documentos nacionais que possibilitem o acesso ao 
trabalho é o principal tópico nesta perspectiva legal – conquista de direitos pelo 
exercício de atividade laborativa.  

51Tal fato é um ponto de crítica a lei brasileira sobre refugiados. (JUBILUT, 2006). 
52 Lei n.o 9.474/1997 - Art. 43. No exercício de seus direitos e deveres, a condição atípica dos 
refugiados deverá ser considerada quando da necessidade da apresentação de documentos 
emitidos por seus países de origem ou por suas representações diplomáticas e consulares. 
Art. 44. O reconhecimento de certificados e diplomas, os requisitos para a obtenção da 
condição de residente e o ingresso em instituições acadêmicas de todos os níveis deverão ser 
facilitados, levando-se em consideração a situação desfavorável vivenciada pelos refugiados. 
(BRASIL, 1997) 
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social e cultural. (JUBILUT, 2007)51. Contudo, pode-se depreender tal proteção 
a partir de uma interpretação holística dessa norma.

Por um lado, a Lei n.o 9.474 explicita sua relação intrínseca com a
Convenção de 1951 tanto no que diz respeito aos direitos resguardados aos
refugiados (artigo 5º) quanto pelo uso desta como fonte interpretativa daquela
(artigo 48). Assim sendo, como a Convenção de 1951 traz, como mencionado,
os direitos econômicos, sociais e culturais – entre eles os relativos ao direito ao
trabalho – em uma interpretação sistêmica os mesmos estão assegurados aos
refugiados no Brasil.

Por outro lado, há direta influência dos artigos 43 e 4452 da Lei n.o 9.474,
dispositivos de facilitação da integração local que são, o que torna coerente a
análise da normativa nacional do acesso ao trabalho pelo refugiado a partir do
resgate das dimensões do processo de integração local anteriormente
apresentadas,

Ademais, sob uma perspectiva integradora de Direitos Humanos, os
refugiados têm tais direitos, seja por força da CF/88, como visto, seja também
por força do artigo 48 da Lei n.o 9.474 que menciona explicitamente a DUDH,
documento que assegura a igualdade e demanda a aplicação de “todo
dispositivo pertinente de instrumento internacional de proteção de direitos
humanos” incluindo-se aí os tratados e normativas asseguradoras do direito ao
trabalho.

3.1 Dimensão Legal do Acesso ao Trabalho pelos Refugiados no
Brasil

A aquisição de documentos nacionais que possibilitem o acesso ao
trabalho é o principal tópico nesta perspectiva legal – conquista de direitos pelo
exercício de atividade laborativa.

51Tal fato é um ponto de crítica a lei brasileira sobre refugiados. (JUBILUT, 2006).
52 Lei n.o 9.474/1997 - Art. 43. No exercício de seus direitos e deveres, a condição atípica dos
refugiados deverá ser considerada quando da necessidade da apresentação de documentos
emitidos por seus países de origem ou por suas representações diplomáticas e consulares.
Art. 44. O reconhecimento de certificados e diplomas, os requisitos para a obtenção da
condição de residente e o ingresso em instituições acadêmicas de todos os níveis deverão ser 
facilitados, levando-se em consideração a situação desfavorável vivenciada pelos refugiados. 
(BRASIL, 1997)
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Apesar da não menção específica ao direito ao trabalho na lei brasileira 
sobre o refúgio, o ordenamento nacional garante tal direito à população 
refugiada, inclusive com a emissão de documentos nacionais. 

Ao chegar ao Brasil, o solicitante de refúgio formaliza seu pedido de 
refúgio com um questionário com informações básicas e coleta de dados 
biométricos ou equivalente, ambos juntos à Polícia Federal. (BRASIL, 2014). O 
solicitante recebe um Protocolo Provisório, que simultaneamente confirma a 
solicitação de refúgio e serve de documento para o solicitante de refúgio no 
Brasil. O questionário preenchido é encaminhado para o Comitê Nacional para 
Refugiados (CONARE)53, que entrará em contato com o solicitante para o 
agendamento de uma entrevista, após a qual será deferida ou não (BRASIL, 
2014) a solicitação de refúgio. 

O Protocolo Provisório está assegurado pelo artigo 21 da Lei n.o 9.474, 
e permite a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)54 e do 
Cadastro de Pessoa Física (CPF). O Protocolo Provisório: 

é prova suficiente da condição de solicitante de refúgio e servirá 
como identificação do seu titular, conferindo-lhe os direitos 
assegurados na Lei n.o 9.474, de 1997, e os previstos na Constituição 
Federal, nas convenções internacionais atinentes ao tema do 
refúgio, bem como os mesmos direitos inerentes aos estrangeiros 
em situação regular em território nacional, até o trânsito em julgado 
do procedimento administrativo55. (BRASIL, 1997). 

O Protocolo Provisório tem validade de um ano, prorrogável por tantos 
períodos de um ano quantos sejam necessários até a manifestação definitiva das 
autoridades competentes56, o que inclui a prorrogação do prazo de validade da 
CTPS57. Em hipótese de deferimento do pedido de refúgio, o solicitante 
receberá o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE)58. 

Se por um lado há críticas ao Protocolo Provisório, por ser em geral um 
papel sem grande durabilidade e com um número de identificação que sequer é 
compatível com os campos dispostos em bancos de dados de instituições 
públicas e privadas, por outro lado, é relevante destacar a prática brasileira de 

53 Orgão de deliberação coletiva no âmbito do atual Ministério da Justiça e Cidadania. Cf. 
artigos 11 e ss. da Lei n.o 9.474/97. (BRASIL, 1997). 
54 Cf. artigo 21, parágrafo 1º da Lei n.o 9.474/97. (BRASIL, 1997). 
55 Cf. a Resolução Normativa n.o 18, de 2014, do CONARE, artigo 2º, parágrafo 2º. 
(BRASIL, 2014). 
56 Ibid, artigo 2º, parágrafo 5º. (BRASIL, 2014). 
57 Ibid, artigo 2º, parágrafo 3º. (BRASIL, 2014). 
58 Ibid, artigo 11e artigo 28 da Lei n.o 9.474/97 que menciona “cédula de identidade 
pertinente”. (BRASIL, 2014). 
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social e cultural. (JUBILUT, 2007)51. Contudo, pode-se depreender tal proteção 
a partir de uma interpretação holística dessa norma.

Por um lado, a Lei n.o 9.474 explicita sua relação intrínseca com a
Convenção de 1951 tanto no que diz respeito aos direitos resguardados aos
refugiados (artigo 5º) quanto pelo uso desta como fonte interpretativa daquela
(artigo 48). Assim sendo, como a Convenção de 1951 traz, como mencionado,
os direitos econômicos, sociais e culturais – entre eles os relativos ao direito ao
trabalho – em uma interpretação sistêmica os mesmos estão assegurados aos
refugiados no Brasil.

Por outro lado, há direta influência dos artigos 43 e 4452 da Lei n.o 9.474,
dispositivos de facilitação da integração local que são, o que torna coerente a
análise da normativa nacional do acesso ao trabalho pelo refugiado a partir do
resgate das dimensões do processo de integração local anteriormente
apresentadas,

Ademais, sob uma perspectiva integradora de Direitos Humanos, os
refugiados têm tais direitos, seja por força da CF/88, como visto, seja também
por força do artigo 48 da Lei n.o 9.474 que menciona explicitamente a DUDH,
documento que assegura a igualdade e demanda a aplicação de “todo
dispositivo pertinente de instrumento internacional de proteção de direitos
humanos” incluindo-se aí os tratados e normativas asseguradoras do direito ao
trabalho.

3.1 Dimensão Legal do Acesso ao Trabalho pelos Refugiados no
Brasil

A aquisição de documentos nacionais que possibilitem o acesso ao
trabalho é o principal tópico nesta perspectiva legal – conquista de direitos pelo
exercício de atividade laborativa.

51Tal fato é um ponto de crítica a lei brasileira sobre refugiados. (JUBILUT, 2006).
52 Lei n.o 9.474/1997 - Art. 43. No exercício de seus direitos e deveres, a condição atípica dos
refugiados deverá ser considerada quando da necessidade da apresentação de documentos
emitidos por seus países de origem ou por suas representações diplomáticas e consulares.
Art. 44. O reconhecimento de certificados e diplomas, os requisitos para a obtenção da
condição de residente e o ingresso em instituições acadêmicas de todos os níveis deverão ser 
facilitados, levando-se em consideração a situação desfavorável vivenciada pelos refugiados. 
(BRASIL, 1997)
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Apesar da não menção específica ao direito ao trabalho na lei brasileira
sobre o refúgio, o ordenamento nacional garante tal direito à população
refugiada, inclusive com a emissão de documentos nacionais.

Ao chegar ao Brasil, o solicitante de refúgio formaliza seu pedido de
refúgio com um questionário com informações básicas e coleta de dados
biométricos ou equivalente, ambos juntos à Polícia Federal. (BRASIL, 2014). O
solicitante recebe um Protocolo Provisório, que simultaneamente confirma a
solicitação de refúgio e serve de documento para o solicitante de refúgio no
Brasil. O questionário preenchido é encaminhado para o Comitê Nacional para
Refugiados (CONARE)53, que entrará em contato com o solicitante para o
agendamento de uma entrevista, após a qual será deferida ou não (BRASIL,
2014) a solicitação de refúgio.

O Protocolo Provisório está assegurado pelo artigo 21 da Lei n.o 9.474, 
e permite a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)54 e do 
Cadastro de Pessoa Física (CPF). O Protocolo Provisório:

é prova suficiente da condição de solicitante de refúgio e servirá
como identificação do seu titular, conferindo-lhe os direitos
assegurados na Lei n.o 9.474, de 1997, e os previstos na Constituição
Federal, nas convenções internacionais atinentes ao tema do
refúgio, bem como os mesmos direitos inerentes aos estrangeiros
em situação regular em território nacional, até o trânsito em julgado
do procedimento administrativo55. (BRASIL, 1997).

O Protocolo Provisório tem validade de um ano, prorrogável por tantos
períodos de um ano quantos sejam necessários até a manifestação definitiva das
autoridades competentes56, o que inclui a prorrogação do prazo de validade da 
CTPS57. Em hipótese de deferimento do pedido de refúgio, o solicitante
receberá o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE)58. 

Se por um lado há críticas ao Protocolo Provisório, por ser em geral um
papel sem grande durabilidade e com um número de identificação que sequer é
compatível com os campos dispostos em bancos de dados de instituições
públicas e privadas, por outro lado, é relevante destacar a prática brasileira de

53 Orgão de deliberação coletiva no âmbito do atual Ministério da Justiça e Cidadania. Cf.
artigos 11 e ss. da Lei n.o 9.474/97. (BRASIL, 1997).
54 Cf. artigo 21, parágrafo 1º da Lei n.o 9.474/97. (BRASIL, 1997).
55 Cf. a Resolução Normativa n.o 18, de 2014, do CONARE, artigo 2º, parágrafo 2º. 
(BRASIL, 2014).
56 Ibid, artigo 2º, parágrafo 5º. (BRASIL, 2014).
57 Ibid, artigo 2º, parágrafo 3º. (BRASIL, 2014).
58 Ibid, artigo 11e artigo 28 da Lei n.o 9.474/97 que menciona “cédula de identidade
pertinente”. (BRASIL, 2014).
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autorizar o trabalho de refugiados desde o momento de sua solicitação de 
refúgio, ou seja enquanto são ainda considerados “solicitantes de refúgio”. 
Pesquisas demonstram que, muito embora 85% dos Estados- parte da 
Convenção de 1951 não tenham feito quaisquer reservas às disposições dos 
artigos 17 e 18 do documento, muitos oferecem barreiras legais de acesso ao 
direito ao trabalho pela população refugiada. Em alguns casos sem conceder 
autorização de saída à população refugiada localizada em campos de 
refugiados– como ocorre no Quênia e na Tanzâni (ASYLUM ACCESS; 
REFUGEE WORKS RIGHTS COALITON, 2014) -, ou com limitação 
temporal – como ocorre na Alemanha, que só admite o exercício de atividade 
laborativa após passados nove meses da solicitação de refúgio. (ASYLUM 
ACCESS; REFUGEE WORKS RIGHTS COALITON, 2014). Também há 
casos de Estados em que nem os refugiados são autorizados a trabalhar – como 
na Malásia e no Paquistão (ASYLUM ACCESS; REFUGEE WORKS 
RIGHTS COALITON, 2014) -, ou em que somente os refugiados tem direito 
ao trabalho – como ocorre na Tailândia(ASYLUM ACCESS; REFUGEE 
WORKS RIGHTS COALITON, 2014)-, ou ainda de outros países que 
admitem legalmente a elegibilidade para o acesso ao trabalho, mas que impõem 
barreiras para a aquisição de autorização, como ocorre no Egito com barreiras 
infra legais (ASYLUM ACCESS; REFUGEE WORKS RIGHTS COALITON, 
2014), ou no Canadá que apenas concede autorizações para trabalho daqueles 
solicitantes de refúgio que não conseguem se manter com o seguro social e 
acesso à saúde concedidos pelo governo. (ASYLUM ACCESS; REFUGEE 
WORKS RIGHTS COALITON, 2014). 

No Brasil, apesar do avanço normativo, verifica-se que mesmo em 
situações nas quais já se conseguiu obter a CTPS e o CPF, é grande a recusa das 
empresas em empregar pessoas que não possuem RNE59. Ou seja: “ao final das 
contas, são os obstáculos administrativos que desencorajam a contratação de 
refugiados e a formalização de suas condições de emprego60”. (SOZANSKY; 
SARMIENTO; REYES, 2016, p. 93-94). 

Relevante também o aspecto material dos documentos de identificação, 
principalmente no que tange à utilização do termo refugiado, constantemente 

59O Centro de Referência para Refugiados da Caritas Arquidiocesana de São Paulo possui 
um setor que auxilia solicitantes de refúgio a elaborar currículos e intermedeia entrevistas de 
emprego. Em diversas oportunidades houve relatos de pessoas atendidas de que a negativa 
para a concessão do emprego se deu em razão do solicitante de refúgio não ter RNE, mesmo 
sabendo da impossibilidade de obtenção deste documento sem a finalização do processo 
para declaração da condição de refugiado (informações decorrentes de atividades práticas 
junto à essa Organização). 
60 No original: “On the last point, it is often the administrative obstacles that dissuade employers from 
hiring refugees and formalising their conditions of employment”. 
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autorizar o trabalho de refugiados desde o momento de sua solicitação de
refúgio, ou seja enquanto são ainda considerados “solicitantes de refúgio”.
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temporal – como ocorre na Alemanha, que só admite o exercício de atividade
laborativa após passados nove meses da solicitação de refúgio. (ASYLUM
ACCESS; REFUGEE WORKS RIGHTS COALITON, 2014). Também há
casos de Estados em que nem os refugiados são autorizados a trabalhar – como 
na Malásia e no Paquistão (ASYLUM ACCESS; REFUGEE WORKS
RIGHTS COALITON, 2014) -, ou em que somente os refugiados tem direito
ao trabalho – como ocorre na Tailândia(ASYLUM ACCESS; REFUGEE
WORKS RIGHTS COALITON, 2014)-, ou ainda de outros países que
admitem legalmente a elegibilidade para o acesso ao trabalho, mas que impõem
barreiras para a aquisição de autorização, como ocorre no Egito com barreiras
infra legais (ASYLUM ACCESS; REFUGEE WORKS RIGHTS COALITON,
2014), ou no Canadá que apenas concede autorizações para trabalho daqueles
solicitantes de refúgio que não conseguem se manter com o seguro social e
acesso à saúde concedidos pelo governo. (ASYLUM ACCESS; REFUGEE
WORKS RIGHTS COALITON, 2014).

No Brasil, apesar do avanço normativo, verifica-se que mesmo em
situações nas quais já se conseguiu obter a CTPS e o CPF, é grande a recusa das
empresas em empregar pessoas que não possuem RNE59. Ou seja: “ao final das 
contas, são os obstáculos administrativos que desencorajam a contratação de
refugiados e a formalização de suas condições de emprego60”. (SOZANSKY;
SARMIENTO; REYES, 2016, p. 93-94).

Relevante também o aspecto material dos documentos de identificação,
principalmente no que tange à utilização do termo refugiado, constantemente

59O Centro de Referência para Refugiados da Caritas Arquidiocesana de São Paulo possui
um setor que auxilia solicitantes de refúgio a elaborar currículos e intermedeia entrevistas de 
emprego. Em diversas oportunidades houve relatos de pessoas atendidas de que a negativa
para a concessão do emprego se deu em razão do solicitante de refúgio não ter RNE, mesmo
sabendo da impossibilidade de obtenção deste documento sem a finalização do processo 
para declaração da condição de refugiado (informações decorrentes de atividades práticas
junto à essa Organização). 
60 No original: “On the last point, it is often the administrative obstacles that dissuade employers from
hiring refugees and formalising their conditions of employment”.
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associado a foragido por simples desinformação da população de acolhida e pela 
semelhança das palavras. É fato destacado como impeditivo de acesso ao 
trabalho61 e que, inclusive, já deu ensejo à alteração de conteúdo, consistente na 
substituição pelos termos estrangeiro (CTPS) e residente (RNE). (NESTOR; 
TAVARES, 2013).  

Tenha-se também em conta que o custo para a emissão de documentos 
em sede nacional pode ser impeditivo do acesso para pessoas em situação de 
vulnerabilidade econômica. Atualmente já não se exigem taxas de expedição dos 
documentos de identificação para refugiados. (BRASIL, 2015). Tal fato, 
contudo, não alcança a validação de diplomas e certificados profissionais, que 
pode demandar custo ainda mais alto - quando acessíveis os documentos -, o 
que muitas vezes relega os refugiados a atividades que exijam menor 
qualificação e com piores remunerações. (PAGOTO, 2016). 

De se observar, contudo, que, apesar do ainda alto custo e do trâmite 
burocrático, a exigência de documentos necessários para validação de diplomas 
de refugiados tem sido mitigada, como se observa na Resolução n.o 3/2016 do 
Conselho Nacional de Educação – Câmara de Educação Superior do Ministério 
da Educação, que permite a submissão do refugiado a prova de conhecimentos 
e habilidades como meio exclusivo de comprovação para fins de revalidação de 
diplomas62. (BRASIL, 2016). Por outro lado, quanto ao custo e ao trâmite, vale 
mencionar que o ACNUR mantém política de custeio das revalidações de 
diploma no Brasil, inclusive com convênios com organização não 
governamental para auxílio quanto à parte burocrática em casos individuais. 
(ONU BRASIL, 2017b). 

De se referir, ainda, que o acesso às instituições públicas competentes 
pela expedição dos documentos necessários ao exercício de atividade laborativa, 
notadamente a CTPS, também se constitui em entrave para o direito ao 
trabalho, principalmente quando a expedição não está descentralizada em 

61 Cf. Diagnóstico Participativo com solicitantes de refúgio e refugiados, organizado pelo ACNUR e 
pelo Centro de Referência para Refugiados da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, 2013, 
apud ANDRADE, Camila Sombra Muiños de. A Proteção Jurídica aos Refugiados no Brasil 
e o Direito ao Trabalho. In: FREITAS JUNIOR, Antonio Rodrigues de; TORRES, Daniel 
Betolucci; BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti (Org.). Migração, Trabalho e Direitos 
Humanos. São Paulo: LTr, 2017. p. 109. 
62 Art. 8º, § 3º: § 3º “Refugiados estrangeiros no Brasil que não estejam de posse da 
documentação requerida para a revalidação, nos termos desta Resolução, migrantes 
indocumentados e outros casos justificados e instruídos por legislação ou norma específica, 
poderão ser submetidos à prova de conhecimentos, conteúdos e habilidades relativas ao 
curso completo, como forma exclusiva de avaliação destinada ao processo de revalidação”. 
(BRASIL, 2016). 
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autorizar o trabalho de refugiados desde o momento de sua solicitação de
refúgio, ou seja enquanto são ainda considerados “solicitantes de refúgio”.
Pesquisas demonstram que, muito embora 85% dos Estados- parte da 
Convenção de 1951 não tenham feito quaisquer reservas às disposições dos
artigos 17 e 18 do documento, muitos oferecem barreiras legais de acesso ao
direito ao trabalho pela população refugiada. Em alguns casos sem conceder
autorização de saída à população refugiada localizada em campos de
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2014), ou no Canadá que apenas concede autorizações para trabalho daqueles
solicitantes de refúgio que não conseguem se manter com o seguro social e
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WORKS RIGHTS COALITON, 2014).

No Brasil, apesar do avanço normativo, verifica-se que mesmo em
situações nas quais já se conseguiu obter a CTPS e o CPF, é grande a recusa das
empresas em empregar pessoas que não possuem RNE59. Ou seja: “ao final das 
contas, são os obstáculos administrativos que desencorajam a contratação de
refugiados e a formalização de suas condições de emprego60”. (SOZANSKY;
SARMIENTO; REYES, 2016, p. 93-94).

Relevante também o aspecto material dos documentos de identificação,
principalmente no que tange à utilização do termo refugiado, constantemente

59O Centro de Referência para Refugiados da Caritas Arquidiocesana de São Paulo possui
um setor que auxilia solicitantes de refúgio a elaborar currículos e intermedeia entrevistas de 
emprego. Em diversas oportunidades houve relatos de pessoas atendidas de que a negativa
para a concessão do emprego se deu em razão do solicitante de refúgio não ter RNE, mesmo
sabendo da impossibilidade de obtenção deste documento sem a finalização do processo 
para declaração da condição de refugiado (informações decorrentes de atividades práticas
junto à essa Organização). 
60 No original: “On the last point, it is often the administrative obstacles that dissuade employers from
hiring refugees and formalising their conditions of employment”.

130

associado a foragido por simples desinformação da população de acolhida e pela
semelhança das palavras. É fato destacado como impeditivo de acesso ao
trabalho61 e que, inclusive, já deu ensejo à alteração de conteúdo, consistente na
substituição pelos termos estrangeiro (CTPS) e residente (RNE). (NESTOR;
TAVARES, 2013).

Tenha-se também em conta que o custo para a emissão de documentos
em sede nacional pode ser impeditivo do acesso para pessoas em situação de
vulnerabilidade econômica. Atualmente já não se exigem taxas de expedição dos
documentos de identificação para refugiados. (BRASIL, 2015). Tal fato, 
contudo, não alcança a validação de diplomas e certificados profissionais, que
pode demandar custo ainda mais alto - quando acessíveis os documentos -, o 
que muitas vezes relega os refugiados a atividades que exijam menor
qualificação e com piores remunerações. (PAGOTO, 2016).

De se observar, contudo, que, apesar do ainda alto custo e do trâmite
burocrático, a exigência de documentos necessários para validação de diplomas
de refugiados tem sido mitigada, como se observa na Resolução n.o 3/2016 do
Conselho Nacional de Educação – Câmara de Educação Superior do Ministério
da Educação, que permite a submissão do refugiado a prova de conhecimentos 
e habilidades como meio exclusivo de comprovação para fins de revalidação de
diplomas62. (BRASIL, 2016). Por outro lado, quanto ao custo e ao trâmite, vale
mencionar que o ACNUR mantém política de custeio das revalidações de
diploma no Brasil, inclusive com convênios com organização não 
governamental para auxílio quanto à parte burocrática em casos individuais.
(ONU BRASIL, 2017b).

De se referir, ainda, que o acesso às instituições públicas competentes
pela expedição dos documentos necessários ao exercício de atividade laborativa,
notadamente a CTPS, também se constitui em entrave para o direito ao
trabalho, principalmente quando a expedição não está descentralizada em

61 Cf. Diagnóstico Participativo com solicitantes de refúgio e refugiados, organizado pelo ACNUR e
pelo Centro de Referência para Refugiados da Caritas Arquidiocesana de São Paulo, 2013,
apud ANDRADE, Camila Sombra Muiños de. A Proteção Jurídica aos Refugiados no Brasil 
e o Direito ao Trabalho. In: FREITAS JUNIOR, Antonio Rodrigues de; TORRES, Daniel
Betolucci; BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti (Org.). Migração, Trabalho e Direitos
Humanos. São Paulo: LTr, 2017. p. 109.
62 Art. 8º, § 3º: § 3º “Refugiados estrangeiros no Brasil que não estejam de posse da
documentação requerida para a revalidação, nos termos desta Resolução, migrantes
indocumentados e outros casos justificados e instruídos por legislação ou norma específica,
poderão ser submetidos à prova de conhecimentos, conteúdos e habilidades relativas ao
curso completo, como forma exclusiva de avaliação destinada ao processo de revalidação”.
(BRASIL, 2016).
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órgãos dispersos por todo o território nacional63, o que pode dificultar o acesso 
ao documento pela população refugiada, que precisaria se deslocar em território 
desconhecido e arcar com o custo de tal deslocamento. 

Vale notar que a prestação de serviço público por repartições específicas 
pode, nos casos em que a atividade não demanda concentração em agente 
destacado, favorecer serviço de pior qualidade, em virtude da aglomeração de 
público que poderia ser distribuído para melhor atendimento. Sob tal 
perspectiva, parece adequada a autorização procedida pela Portaria n.o 699, de 
2015, do então Ministério do Trabalho e Emprego, que admite a formalização 
de acordo de cooperação técnica entre órgãos da administração pública direta e 
indireta, federal, estadual e municipal, para atendimento de solicitação de CTPS. 
(NORMASLEGAIS). 

Ainda em relação aos desafios de acesso é relevante destacar a pesquisa 
realizada para a série Pensando Direito, da Secretaria de Assuntos Legislativos 
do Ministério da Justiça em conjunto com o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) – Migrantes, apátridas e refugiados: subsídios para o aperfeiçoamento de 
acesso a serviços, direitos e políticas públicas no Brasil -, na qual se comprovou a tese 
de que “existem no Brasil obstáculos de acesso a atendimento e serviços 
enfrentados pelos imigrantes (estrangeiros que migraram para o Brasil)” e de 
que, por outro lado, “tais obstáculos estão também relacionados à efetivação de 
direitos”. (JUBILUT et al., 2015, p.  137-138). Em estudo de campo – um dos 
pilares da pesquisa -, foram ouvidos migrantes, refugiados e apátridas, bem 
como instituições da sociedade civil e órgãos governamentais e internacionais, 
localizados em todo o Brasil, que apontaram os principais problemas 
enfrentados ao chegar e permanecer em nosso território. Dos dados 
apresentados no relatório final (JUBILUT et al., 2015), se extraem exatamente 
as questões da documentação, do acesso ao trabalho e do idioma como sendo 
os principais problemas impeditivos do acesso a direitos, seja a partir do 
discurso dos próprios migrantes em geral, seja pelas percepções das instituições 
públicas e da sociedade civil, ainda que em percentuais diferenciados para cada 
uma destas fatias sociais. São conclusões que se referem a questões migratórias 
genericamente consideradas e não apenas ao recorte específico do direito ao 
trabalho assumido neste estudo, mas que, em decorrência do inter-
relacionamento, podem também ser consideradas, todas, como de influência 
direta sobre o acesso ora em trato. 

63 Como ocorria no âmbito da Portaria 1, de 1997, do então Ministério do Trabalho e 
Emprego, que em seu artigo 9º atribuía competência exclusiva às Delegacias Regionais do 
Trabalho para emissão de CTPS.  
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órgãos dispersos por todo o território nacional63, o que pode dificultar o acesso
ao documento pela população refugiada, que precisaria se deslocar em território
desconhecido e arcar com o custo de tal deslocamento.

Vale notar que a prestação de serviço público por repartições específicas
pode, nos casos em que a atividade não demanda concentração em agente
destacado, favorecer serviço de pior qualidade, em virtude da aglomeração de
público que poderia ser distribuído para melhor atendimento. Sob tal
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2015, do então Ministério do Trabalho e Emprego, que admite a formalização
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localizados em todo o Brasil, que apontaram os principais problemas
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Em outras palavras: são dimensões que se encontram estritamente 
vinculadas, na medida em que surtem efeitos umas sobre as outras, e que todo 
refugiado é um migrante. É fato que a fragilidade documental impede o pleno 
acesso ao direito ao trabalho. 

Conforme se percebe, ainda que o direito ao trabalho seja legalmente 
assegurado desde o momento da solicitação de refúgio, o fato é que a realização 
de tal direito, ou, ao menos, o exercício nas melhores condições possíveis, pode 
ser – e muitas vezes tem sido – obstada por questões burocráticas diretamente 
relacionadas à dimensão legal da integração da população refugiada. 

3.2  Dimensão Econômica do Acesso ao Trabalho no Brasil 

O maior desafio em relação à dimensão econômica do acesso ao trabalho 
pela população refugiada no Brasil é a conquista de emprego e renda, o que 
ultrapassa o simples problema da formação de contingente de reserva pela 
ausência de vagas, para alcançar também um padrão de mercado protetivo de 
nacionais, já informado por “políticas de contenção, restrição e criminalização 
dos movimentos humanos migratórios”. (REDIN, 2013, p. 65). 

Ao lado disso, a corrente exploração de mão-obra estrangeira que, 
carente de qualquer outro meio para a manutenção da subsistência, abre mão 
de direitos trabalhistas desde a contratação (LAURETTI, 2017), e se permite 
expor a jornadas exaustivas, remuneradas a preços mais baixos do que aqueles 
praticados no mercado, ou mesmo não remuneradas em espécie, também é 
dado restritivo – violador mesmo - do pleno emprego. (REDIN, 2013).  

É sabido, por outro lado, que os que se enquadram no elo mais forte de 
uma relação trabalhista (empresários e fazendeiros, por exemplo) devem arcar 
com uma série de pagamentos de impostos e contribuições previdenciárias, 
muitas vezes burlada a partir da informalidade indevida, contudo frequente 
quando no polo vulnerável, estão empregados não capazes da invocação de seus 
próprios direitos64. Neste ponto, o outro lado da moeda é a cultura da 
informalidade a que já estavam expostos a população refugiada em seus Estados 
de origem, e que torna pouco compreensíveis os descontos legais que reduzem 

64 Em tópico específico veremos como são comuns ações trabalhistas com os pedidos de 
salário “extra folha”, quando o empregado recebe parte da remuneração em dinheiro, fora 
do valor que consta em sua CTPS; ações que pleiteiam o vínculo de emprego, quando, 
mesmo tendo os requisitos inerentes a uma relação de emprego, não foi formalizado contrato 
ou anotada a CTPS. 
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órgãos dispersos por todo o território nacional63, o que pode dificultar o acesso
ao documento pela população refugiada, que precisaria se deslocar em território
desconhecido e arcar com o custo de tal deslocamento.

Vale notar que a prestação de serviço público por repartições específicas
pode, nos casos em que a atividade não demanda concentração em agente
destacado, favorecer serviço de pior qualidade, em virtude da aglomeração de
público que poderia ser distribuído para melhor atendimento. Sob tal
perspectiva, parece adequada a autorização procedida pela Portaria n.o 699, de
2015, do então Ministério do Trabalho e Emprego, que admite a formalização
de acordo de cooperação técnica entre órgãos da administração pública direta e
indireta, federal, estadual e municipal, para atendimento de solicitação de CTPS. 
(NORMASLEGAIS).

Ainda em relação aos desafios de acesso é relevante destacar a pesquisa
realizada para a série Pensando Direito, da Secretaria de Assuntos Legislativos
do Ministério da Justiça em conjunto com o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) – Migrantes, apátridas e refugiados: subsídios para o aperfeiçoamento de
acesso a serviços, direitos e políticas públicas no Brasil -, na qual se comprovou a tese
de que “existem no Brasil obstáculos de acesso a atendimento e serviços
enfrentados pelos imigrantes (estrangeiros que migraram para o Brasil)” e de
que, por outro lado, “tais obstáculos estão também relacionados à efetivação de
direitos”. (JUBILUT et al., 2015, p. 137-138). Em estudo de campo – um dos 
pilares da pesquisa -, foram ouvidos migrantes, refugiados e apátridas, bem
como instituições da sociedade civil e órgãos governamentais e internacionais,
localizados em todo o Brasil, que apontaram os principais problemas
enfrentados ao chegar e permanecer em nosso território. Dos dados
apresentados no relatório final (JUBILUT et al., 2015), se extraem exatamente
as questões da documentação, do acesso ao trabalho e do idioma como sendo
os principais problemas impeditivos do acesso a direitos, seja a partir do
discurso dos próprios migrantes em geral, seja pelas percepções das instituições
públicas e da sociedade civil, ainda que em percentuais diferenciados para cada
uma destas fatias sociais. São conclusões que se referem a questões migratórias
genericamente consideradas e não apenas ao recorte específico do direito ao
trabalho assumido neste estudo, mas que, em decorrência do inter-
relacionamento, podem também ser consideradas, todas, como de influência
direta sobre o acesso ora em trato.

63 Como ocorria no âmbito da Portaria 1, de 1997, do então Ministério do Trabalho e
Emprego, que em seu artigo 9º atribuía competência exclusiva às Delegacias Regionais do
Trabalho para emissão de CTPS. 

132

Em outras palavras: são dimensões que se encontram estritamente
vinculadas, na medida em que surtem efeitos umas sobre as outras, e que todo
refugiado é um migrante. É fato que a fragilidade documental impede o pleno
acesso ao direito ao trabalho.

Conforme se percebe, ainda que o direito ao trabalho seja legalmente
assegurado desde o momento da solicitação de refúgio, o fato é que a realização
de tal direito, ou, ao menos, o exercício nas melhores condições possíveis, pode
ser – e muitas vezes tem sido – obstada por questões burocráticas diretamente
relacionadas à dimensão legal da integração da população refugiada.

3.2 Dimensão Econômica do Acesso ao Trabalho no Brasil

O maior desafio em relação à dimensão econômica do acesso ao trabalho
pela população refugiada no Brasil é a conquista de emprego e renda, o que
ultrapassa o simples problema da formação de contingente de reserva pela
ausência de vagas, para alcançar também um padrão de mercado protetivo de
nacionais, já informado por “políticas de contenção, restrição e criminalização
dos movimentos humanos migratórios”. (REDIN, 2013, p. 65).

Ao lado disso, a corrente exploração de mão-obra estrangeira que,
carente de qualquer outro meio para a manutenção da subsistência, abre mão
de direitos trabalhistas desde a contratação (LAURETTI, 2017), e se permite
expor a jornadas exaustivas, remuneradas a preços mais baixos do que aqueles
praticados no mercado, ou mesmo não remuneradas em espécie, também é
dado restritivo – violador mesmo - do pleno emprego. (REDIN, 2013).

É sabido, por outro lado, que os que se enquadram no elo mais forte de
uma relação trabalhista (empresários e fazendeiros, por exemplo) devem arcar
com uma série de pagamentos de impostos e contribuições previdenciárias,
muitas vezes burlada a partir da informalidade indevida, contudo frequente
quando no polo vulnerável, estão empregados não capazes da invocação de seus
próprios direitos64. Neste ponto, o outro lado da moeda é a cultura da
informalidade a que já estavam expostos a população refugiada em seus Estados
de origem, e que torna pouco compreensíveis os descontos legais que reduzem 

64 Em tópico específico veremos como são comuns ações trabalhistas com os pedidos de
salário “extra folha”, quando o empregado recebe parte da remuneração em dinheiro, fora
do valor que consta em sua CTPS; ações que pleiteiam o vínculo de emprego, quando,
mesmo tendo os requisitos inerentes a uma relação de emprego, não foi formalizado contrato
ou anotada a CTPS.

DANIELLE ANNONI ( COORD). 143 

os salários previamente acertados, e deriva no abandono do emprego, “fator 
que tem contribuído para criar uma certa resistência à contratação”. (REDIN, 
2013, p. 65). 

No Brasil ainda são inúmeras as notícias de exercício do trabalho, por 
estrangeiros, em condição análoga à de escravo, o que inclusive já rendeu a 
instalação de duas Comissões Parlamentares de Inquérito no Estado de São 
Paulo – principal destino nacional de migrantes estrangeiros -, uma em nível 
municipal (ESTADO DE SÃO PAULO, 2015) e outra em nível estadual 
(MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2015a).  

Há notícia da atuação do Ministério Público do Trabalho (MPT) em caso 
envolvendo três haitianos65 em situação de refúgio que sumiram de uma fazenda 
no Acre. (G1 BA, 2014). A fuga teria ocorrido em razão do alojamento não 
possuir qualquer condição de moradia. Não havia água encanada, móveis ou 
local para cozinhar, os banheiros estavam em situação precária e a instalação 
elétrica era improvisada. O MPT constatou que não havia CTPS assinadas, e 
que as contratações foram ilegais, pelo que ajuizou ação em face do proprietário 
da fazenda. (G1 BA, 2014). 

Com relação à discriminação entre trabalhadores estrangeiros e 
brasileiros, caso a ser levado para julgamento de nossos tribunais é o que vem 
ocorrendo em relação ao atraso no pagamento dos salários de imigrantes. Há 
relatos de que trabalhadores não estão recebendo seus salários há meses, e, na 
ausência da percepção de verba alimentar, estão passando fome e frio. Em 
contrapartida, nas mesmas situações, os salários dos trabalhadores brasileiros 
têm sido pagos, mesmo que de forma parcelada. (G1 RS, 2016). Por outro lado, 
estudo realizado em Santa Catarina também demonstrou que são destinados 
aos Haitianos postos de trabalho mais penosos e insalubres do que aqueles 
disponíveis para nacionais. (LAURETTI, 2017). 

Há literatura no sentido de que “os trabalhadores migrantes (de modo 
particular aqueles menos qualificados) acham que a cessão de seus direitos é o 
‘preço da admissão’ a programas políticas migratórias de trabalho” (GZESH, 
2014, p. 14-21), problema potencializado em relação à população refugiada, que 
não possuem a opção do retorno, tão só a de submissão. 

65 Para mais sobre a proteção trabalhista dos Haitianos no Brasil cf. OLIVEIRA, Rivana 
Barreto Ricarte de. A migração haitiana no Brasil sob a ótica da proteção trabalhista. In: 
FREITAS JUNIOR, Antonio Rodrigues de; TORRES, Daniel Betolucci; BOUCINHAS 
FILHO, Jorge Cavalcanti (Org.). Migração, Trabalho e Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2017. 
p. 143-154.
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os salários previamente acertados, e deriva no abandono do emprego, “fator
que tem contribuído para criar uma certa resistência à contratação”. (REDIN,
2013, p. 65).

No Brasil ainda são inúmeras as notícias de exercício do trabalho, por
estrangeiros, em condição análoga à de escravo, o que inclusive já rendeu a
instalação de duas Comissões Parlamentares de Inquérito no Estado de São
Paulo – principal destino nacional de migrantes estrangeiros -, uma em nível
municipal (ESTADO DE SÃO PAULO, 2015) e outra em nível estadual
(MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2015a). 

Há notícia da atuação do Ministério Público do Trabalho (MPT) em caso
envolvendo três haitianos65 em situação de refúgio que sumiram de uma fazenda
no Acre. (G1 BA, 2014). A fuga teria ocorrido em razão do alojamento não
possuir qualquer condição de moradia. Não havia água encanada, móveis ou
local para cozinhar, os banheiros estavam em situação precária e a instalação
elétrica era improvisada. O MPT constatou que não havia CTPS assinadas, e
que as contratações foram ilegais, pelo que ajuizou ação em face do proprietário
da fazenda. (G1 BA, 2014).

Com relação à discriminação entre trabalhadores estrangeiros e
brasileiros, caso a ser levado para julgamento de nossos tribunais é o que vem 
ocorrendo em relação ao atraso no pagamento dos salários de imigrantes. Há
relatos de que trabalhadores não estão recebendo seus salários há meses, e, na
ausência da percepção de verba alimentar, estão passando fome e frio. Em
contrapartida, nas mesmas situações, os salários dos trabalhadores brasileiros
têm sido pagos, mesmo que de forma parcelada. (G1 RS, 2016). Por outro lado, 
estudo realizado em Santa Catarina também demonstrou que são destinados
aos Haitianos postos de trabalho mais penosos e insalubres do que aqueles 
disponíveis para nacionais. (LAURETTI, 2017).

Há literatura no sentido de que “os trabalhadores migrantes (de modo
particular aqueles menos qualificados) acham que a cessão de seus direitos é o
‘preço da admissão’ a programas políticas migratórias de trabalho” (GZESH,
2014, p. 14-21), problema potencializado em relação à população refugiada, que
não possuem a opção do retorno, tão só a de submissão.

65 Para mais sobre a proteção trabalhista dos Haitianos no Brasil cf. OLIVEIRA, Rivana
Barreto Ricarte de. A migração haitiana no Brasil sob a ótica da proteção trabalhista. In: 
FREITAS JUNIOR, Antonio Rodrigues de; TORRES, Daniel Betolucci; BOUCINHAS
FILHO, Jorge Cavalcanti (Org.). Migração, Trabalho e Direitos Humanos. São Paulo: LTr, 2017. 
p. 143-154.
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Neste ponto, a associação de políticas públicas e privadas é relevante, seja 
pelo viés da fiscalização da atividade empresarial, seja pelo viés da parceria com 
esse mesmo empresariado, a título de incentivo e informação para a contratação 
de refugiados, o que pode, em contrapartida, ser muito benéfico para empresas 
que buscam mão-de-obra estrangeira que ostente qualificação de difícil acesso 
aos nacionais, sem custo de imigração, e contando com prestador estimulado 
pela possibilidade do recomeço. 

Já há, inclusive, alguns exemplos de parcerias com empresas privadas – 
Emdoc, Gesplan, Grupo Carrefour, Fox Time (TARANTINI, 2016), Lojas 
Renner (ONU BRASIL, 2016) - que têm surtido o efeito da inserção do 
refugiado no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que se conta com o 
benefício da fluência em idiomas dos mais variados, com o enriquecimento 
promovido pela diversidade, e com a já falada motivação.  

Não custa observar, contudo, que referidas parcerias com empresas 
privadas são estimuladas muito mais por organizações da sociedade civil do que 
por órgãos governamentais. Com efeito, não se constatam programas públicos 
específicos para acesso ao trabalho pelo refugiado. Em âmbito nacional a 
tendência é a de inserção da população refugiada naquelas políticas já 
disponíveis à população em geral, cabendo inclusive destaque ao Memorando 
de Entendimento firmado em 2014 entre o Ministério Público Federal e o 
ACNUR para adoção de tais medidas66. (JUBILUT et al., 2015).  

Em sede estadual, a tendência é o estabelecimento de Comitês e 
Comissões de atenção ao migrante, valendo menção ao Decreto 44.924, de 22 
de agosto de 2014, do Rio de Janeiro, que assume como política pública para 
emprego e renda a promoção de esforços de inclusão dos refugiados no 
mercado trabalho, contudo com clara restrição aos que ainda ostentam situação 
formal de solicitantes de refúgio, e sem notícias de aplicação prática. Em âmbito 
municipal, sequer se constatam movimentos específicos destinados à população 
refugiada. (JUBILUT et al., 2015). 

Há, contudo, notícias de fomento ao empreendedorismo, como, por 
exemplo, o curso promovido pelo Serviço de Apoio a Micro e Pequenas 

66 Importante, todavia, ressaltar duas iniciativas que podem resultar em efeitos positivos no 
que diz respeito ao acesso ao trabalho, ainda que indiretamente: 1) a notícia de que se 
pretende replicar no Brasil modelo canadense de financiamento privado para integração de 
refugiados, com permissão legal para que empresas e outros grupos da sociedade civil 
patrocinem diretamente programas de integração e reassentamento (ESTADÃO, 2016), 2) o 
esquema de mobilidade laboral proposto na Declaração e Plano de Ação do Brasil, e que 
propõe o reassentamento de refugiados da América Latina baseado no perfil profissional dos 
mesmos e nas necessidades laborais dos países de acolhida. (ACNUR, 2014). 
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os salários previamente acertados, e deriva no abandono do emprego, “fator
que tem contribuído para criar uma certa resistência à contratação”. (REDIN,
2013, p. 65).

No Brasil ainda são inúmeras as notícias de exercício do trabalho, por
estrangeiros, em condição análoga à de escravo, o que inclusive já rendeu a
instalação de duas Comissões Parlamentares de Inquérito no Estado de São
Paulo – principal destino nacional de migrantes estrangeiros -, uma em nível
municipal (ESTADO DE SÃO PAULO, 2015) e outra em nível estadual
(MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2015a). 

Há notícia da atuação do Ministério Público do Trabalho (MPT) em caso
envolvendo três haitianos65 em situação de refúgio que sumiram de uma fazenda
no Acre. (G1 BA, 2014). A fuga teria ocorrido em razão do alojamento não
possuir qualquer condição de moradia. Não havia água encanada, móveis ou
local para cozinhar, os banheiros estavam em situação precária e a instalação
elétrica era improvisada. O MPT constatou que não havia CTPS assinadas, e
que as contratações foram ilegais, pelo que ajuizou ação em face do proprietário
da fazenda. (G1 BA, 2014).

Com relação à discriminação entre trabalhadores estrangeiros e
brasileiros, caso a ser levado para julgamento de nossos tribunais é o que vem 
ocorrendo em relação ao atraso no pagamento dos salários de imigrantes. Há
relatos de que trabalhadores não estão recebendo seus salários há meses, e, na
ausência da percepção de verba alimentar, estão passando fome e frio. Em
contrapartida, nas mesmas situações, os salários dos trabalhadores brasileiros
têm sido pagos, mesmo que de forma parcelada. (G1 RS, 2016). Por outro lado, 
estudo realizado em Santa Catarina também demonstrou que são destinados
aos Haitianos postos de trabalho mais penosos e insalubres do que aqueles 
disponíveis para nacionais. (LAURETTI, 2017).

Há literatura no sentido de que “os trabalhadores migrantes (de modo
particular aqueles menos qualificados) acham que a cessão de seus direitos é o
‘preço da admissão’ a programas políticas migratórias de trabalho” (GZESH,
2014, p. 14-21), problema potencializado em relação à população refugiada, que
não possuem a opção do retorno, tão só a de submissão.

65 Para mais sobre a proteção trabalhista dos Haitianos no Brasil cf. OLIVEIRA, Rivana
Barreto Ricarte de. A migração haitiana no Brasil sob a ótica da proteção trabalhista. In: 
FREITAS JUNIOR, Antonio Rodrigues de; TORRES, Daniel Betolucci; BOUCINHAS
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Neste ponto, a associação de políticas públicas e privadas é relevante, seja
pelo viés da fiscalização da atividade empresarial, seja pelo viés da parceria com
esse mesmo empresariado, a título de incentivo e informação para a contratação
de refugiados, o que pode, em contrapartida, ser muito benéfico para empresas
que buscam mão-de-obra estrangeira que ostente qualificação de difícil acesso
aos nacionais, sem custo de imigração, e contando com prestador estimulado
pela possibilidade do recomeço.

Já há, inclusive, alguns exemplos de parcerias com empresas privadas –
Emdoc, Gesplan, Grupo Carrefour, Fox Time (TARANTINI, 2016), Lojas
Renner (ONU BRASIL, 2016) - que têm surtido o efeito da inserção do
refugiado no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que se conta com o
benefício da fluência em idiomas dos mais variados, com o enriquecimento
promovido pela diversidade, e com a já falada motivação.

Não custa observar, contudo, que referidas parcerias com empresas
privadas são estimuladas muito mais por organizações da sociedade civil do que
por órgãos governamentais. Com efeito, não se constatam programas públicos
específicos para acesso ao trabalho pelo refugiado. Em âmbito nacional a
tendência é a de inserção da população refugiada naquelas políticas já
disponíveis à população em geral, cabendo inclusive destaque ao Memorando
de Entendimento firmado em 2014 entre o Ministério Público Federal e o
ACNUR para adoção de tais medidas66. (JUBILUT et al., 2015). 

Em sede estadual, a tendência é o estabelecimento de Comitês e
Comissões de atenção ao migrante, valendo menção ao Decreto 44.924, de 22
de agosto de 2014, do Rio de Janeiro, que assume como política pública para
emprego e renda a promoção de esforços de inclusão dos refugiados no
mercado trabalho, contudo com clara restrição aos que ainda ostentam situação
formal de solicitantes de refúgio, e sem notícias de aplicação prática. Em âmbito
municipal, sequer se constatam movimentos específicos destinados à população
refugiada. (JUBILUT et al., 2015).

Há, contudo, notícias de fomento ao empreendedorismo, como, por
exemplo, o curso promovido pelo Serviço de Apoio a Micro e Pequenas

66 Importante, todavia, ressaltar duas iniciativas que podem resultar em efeitos positivos no
que diz respeito ao acesso ao trabalho, ainda que indiretamente: 1) a notícia de que se
pretende replicar no Brasil modelo canadense de financiamento privado para integração de
refugiados, com permissão legal para que empresas e outros grupos da sociedade civil
patrocinem diretamente programas de integração e reassentamento (ESTADÃO, 2016), 2) o 
esquema de mobilidade laboral proposto na Declaração e Plano de Ação do Brasil, e que 
propõe o reassentamento de refugiados da América Latina baseado no perfil profissional dos
mesmos e nas necessidades laborais dos países de acolhida. (ACNUR, 2014).
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Empresas (SEBRAE) em parceria com o CONARE, denominado projeto 
Refugiado Empreendedor (ACNUR, 2016), e que busca promover a 
capacitação empresarial do refugiado, que passa a contar com opções que vão 
além do emprego propriamente dito, e que se transforma em agente de 
desenvolvimento da sociedade de acolhida, na medida em que poderá gerar 
postos de trabalho assim como auxiliar na distribuição de renda ou o projeto 
“Empoderando Refugiadas” do Grupo de Direitos Humanos e Trabalho da 
Rede Brasil do Pacto Global, em parceria com o ACNUR e a ONU Mulheres, 
que objetiva a sensibilização das entidades privadas sobre a temática. (ONU 
BRASIL, 2017a).  

3.3 Dimensão Social do Acesso ao Trabalho no Brasil 

Neste ponto o acesso ao trabalho se defronta com os aspectos 
linguísticos e de disponibilidade de informação e educação.  

Não é nova a concepção de que o desconhecimento da língua aplicada 
na sociedade em que imerso o migrante é capaz de silenciá-lo e, portanto, de 
impossibilitar a sua manifestação no espaço público. (ALBUQUERQUE; 
GABRIEL; ANUNCIAÇÃO, 2015). A “experiência muda” (AGAMBEN, 
2008, p. 58), mantém o migrante na infância do relacionamento social, sem 
evolução, sem a maturidade para o exercício de direitos, no que certamente é 
atingida a possibilidade de exercício de atividade laborativa que lhe garanta 
sustento e o consequente empoderamento. (AGAMBEN, 2008).  

A ausência de compreensão da língua nem permite a expressão das 
necessidades - o que pode alcançar a inicial solicitação de refúgio e a indicação 
da indisponibilidade dos documentos necessários à devida inclusão -, nem 
admite a aquisição das informações necessárias ao exercício qualificado dos 
direitos disponíveis, cujo conteúdo também remanesce inacessível.   

A pesquisa realizada para a série Pensando Direito, anteriormente 
referida, apontou que o idioma é a maior dificuldade enfrentada pela população 
imigrante, retratada tanto pelas instituições (16,84%) quanto pela sociedade civil 
(16,34%). Daí se conclui que não há dificuldades em se lesar os direitos 
trabalhistas dos refugiados, já que estes sequer têm domínio da língua nacional. 
E neste sentido os problemas com o trabalho se destacam – tal como 
considerado por 10,53% das instituições ouvidas e por 13,04% dos 
representantes da sociedade civil entrevistados, percentuais ainda 
incrementados pelas respostas dos próprios imigrantes, cujas queixas relativas 
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Empresas (SEBRAE) em parceria com o CONARE, denominado projeto
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atingida a possibilidade de exercício de atividade laborativa que lhe garanta
sustento e o consequente empoderamento. (AGAMBEN, 2008). 

A ausência de compreensão da língua nem permite a expressão das
necessidades - o que pode alcançar a inicial solicitação de refúgio e a indicação
da indisponibilidade dos documentos necessários à devida inclusão -, nem 
admite a aquisição das informações necessárias ao exercício qualificado dos
direitos disponíveis, cujo conteúdo também remanesce inacessível.

A pesquisa realizada para a série Pensando Direito, anteriormente
referida, apontou que o idioma é a maior dificuldade enfrentada pela população
imigrante, retratada tanto pelas instituições (16,84%) quanto pela sociedade civil
(16,34%). Daí se conclui que não há dificuldades em se lesar os direitos
trabalhistas dos refugiados, já que estes sequer têm domínio da língua nacional.
E neste sentido os problemas com o trabalho se destacam – tal como 
considerado por 10,53% das instituições ouvidas e por 13,04% dos
representantes da sociedade civil entrevistados, percentuais ainda
incrementados pelas respostas dos próprios imigrantes, cujas queixas relativas
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ao idioma alcançam 21,74% do total de problemas, e, relativas ao acesso ao 
trabalho, alcançam 20,63%. (JUBILUT et al., 2015). 

Os cursos de língua portuguesa oferecidos à população refugiada são, 
assim, importantes passos para a manifestação inclusiva, e destes há alguns 
exemplos – ainda que não suficientes - em sede nacional, tais como o ensino de 
língua-cultura brasileira desenvolvido no o projeto de extensão universitária 
Português Brasileiro para Migração Humanitária (PBMIH), da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), criado em setembro de 2013; o Projeto de Pesquisa 
e extensão PROACOLHER: Português como Língua de acolhimento em 
contexto de imigração e refúgio, desenvolvido na Universidade de Brasília 
(UnB), desde 2013 (BARBOSA, 2016); os cursos de português oferecidos pela 
BibliASPA – Biblioteca e Centro de Pesquisa América do Sul – Países Árabes 
(FARAH, 2016); o curso permanente de português para imigrantes oferecido 
pela Prefeitura de São Paulo (FARAH, 2016); o curso oferecido no Rio de 
Janeiro em parceria entre Ministério da Justiça, Ministério da Educação, 
ACNUR, Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio 
de Janeiro, Instituto Federal do Rio de Janeiro, Comitê Estadual Intersetorial 
de Políticas de Atenção aos Refugiados e Migrantes (CEIPARM) e Cruz 
Vermelha Brasileira (BRASIL, 2016a);  além das parcerias tradicionais da Cáritas 
Arquidiocesana de São Paulo (Cáritas), com o SESC – a mais antiga nesse 
sentido. 

Além da questão do idioma, a dimensão social da integração por acesso 
ao trabalho contempla a falta de informação sobre os direitos e deveres da 
população refugiada em sede nacional:  

[e]m que pese a ausência de impedimentos explícitos ao acesso dos
imigrantes aos serviços, direitos e programas analisados, não se
identificam disposições claras, objetivas e diretas sobre a situação
específica dos migrantes face a tais serviços e direitos. Faltam
informações expressas e específicas sobre as condições e os critérios
exigidos da população migrante para tal acesso, o que pode trazer
dificuldades de acesso à informação e clareza da informação, seja
para os beneficiários ou para os funcionários que atendem este
população. (JUBILUT et al., 2015, p. 36).

Neste sentido, mesmo que não haja impedimentos à fruição de direitos 
pelos refugiados, não há políticas de informação disponibilizada, seja aos 
titulares, seja aos gestores do acesso a tais direitos. Daí ressalta que, além de 
preparar a população refugiada para a sua integração, é preciso também 
preparar a força de trabalho nacional para acolher culturas diversas, e sem 
discriminação. 
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Empresas (SEBRAE) em parceria com o CONARE, denominado projeto
Refugiado Empreendedor (ACNUR, 2016), e que busca promover a
capacitação empresarial do refugiado, que passa a contar com opções que vão
além do emprego propriamente dito, e que se transforma em agente de
desenvolvimento da sociedade de acolhida, na medida em que poderá gerar
postos de trabalho assim como auxiliar na distribuição de renda ou o projeto
“Empoderando Refugiadas” do Grupo de Direitos Humanos e Trabalho da
Rede Brasil do Pacto Global, em parceria com o ACNUR e a ONU Mulheres,
que objetiva a sensibilização das entidades privadas sobre a temática. (ONU 
BRASIL, 2017a).

3.3 Dimensão Social do Acesso ao Trabalho no Brasil

Neste ponto o acesso ao trabalho se defronta com os aspectos
linguísticos e de disponibilidade de informação e educação.

Não é nova a concepção de que o desconhecimento da língua aplicada
na sociedade em que imerso o migrante é capaz de silenciá-lo e, portanto, de
impossibilitar a sua manifestação no espaço público. (ALBUQUERQUE;
GABRIEL; ANUNCIAÇÃO, 2015). A “experiência muda” (AGAMBEN,
2008, p. 58), mantém o migrante na infância do relacionamento social, sem
evolução, sem a maturidade para o exercício de direitos, no que certamente é
atingida a possibilidade de exercício de atividade laborativa que lhe garanta
sustento e o consequente empoderamento. (AGAMBEN, 2008). 

A ausência de compreensão da língua nem permite a expressão das
necessidades - o que pode alcançar a inicial solicitação de refúgio e a indicação
da indisponibilidade dos documentos necessários à devida inclusão -, nem 
admite a aquisição das informações necessárias ao exercício qualificado dos
direitos disponíveis, cujo conteúdo também remanesce inacessível.

A pesquisa realizada para a série Pensando Direito, anteriormente
referida, apontou que o idioma é a maior dificuldade enfrentada pela população
imigrante, retratada tanto pelas instituições (16,84%) quanto pela sociedade civil
(16,34%). Daí se conclui que não há dificuldades em se lesar os direitos
trabalhistas dos refugiados, já que estes sequer têm domínio da língua nacional.
E neste sentido os problemas com o trabalho se destacam – tal como 
considerado por 10,53% das instituições ouvidas e por 13,04% dos
representantes da sociedade civil entrevistados, percentuais ainda
incrementados pelas respostas dos próprios imigrantes, cujas queixas relativas
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ao idioma alcançam 21,74% do total de problemas, e, relativas ao acesso ao
trabalho, alcançam 20,63%. (JUBILUT et al., 2015).

Os cursos de língua portuguesa oferecidos à população refugiada são,
assim, importantes passos para a manifestação inclusiva, e destes há alguns
exemplos – ainda que não suficientes - em sede nacional, tais como o ensino de
língua-cultura brasileira desenvolvido no o projeto de extensão universitária
Português Brasileiro para Migração Humanitária (PBMIH), da Universidade
Federal do Paraná (UFPR), criado em setembro de 2013; o Projeto de Pesquisa
e extensão PROACOLHER: Português como Língua de acolhimento em
contexto de imigração e refúgio, desenvolvido na Universidade de Brasília
(UnB), desde 2013 (BARBOSA, 2016); os cursos de português oferecidos pela
BibliASPA – Biblioteca e Centro de Pesquisa América do Sul – Países Árabes
(FARAH, 2016); o curso permanente de português para imigrantes oferecido
pela Prefeitura de São Paulo (FARAH, 2016); o curso oferecido no Rio de
Janeiro em parceria entre Ministério da Justiça, Ministério da Educação,
ACNUR, Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio
de Janeiro, Instituto Federal do Rio de Janeiro, Comitê Estadual Intersetorial
de Políticas de Atenção aos Refugiados e Migrantes (CEIPARM) e Cruz
Vermelha Brasileira (BRASIL, 2016a);  além das parcerias tradicionais da Cáritas
Arquidiocesana de São Paulo (Cáritas), com o SESC – a mais antiga nesse
sentido.

Além da questão do idioma, a dimensão social da integração por acesso
ao trabalho contempla a falta de informação sobre os direitos e deveres da
população refugiada em sede nacional:

[e]m que pese a ausência de impedimentos explícitos ao acesso dos
imigrantes aos serviços, direitos e programas analisados, não se
identificam disposições claras, objetivas e diretas sobre a situação 
específica dos migrantes face a tais serviços e direitos. Faltam
informações expressas e específicas sobre as condições e os critérios
exigidos da população migrante para tal acesso, o que pode trazer
dificuldades de acesso à informação e clareza da informação, seja
para os beneficiários ou para os funcionários que atendem este
população. (JUBILUT et al., 2015, p. 36).

Neste sentido, mesmo que não haja impedimentos à fruição de direitos
pelos refugiados, não há políticas de informação disponibilizada, seja aos
titulares, seja aos gestores do acesso a tais direitos. Daí ressalta que, além de
preparar a população refugiada para a sua integração, é preciso também
preparar a força de trabalho nacional para acolher culturas diversas, e sem
discriminação.
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Visando esclarecimento da legislação brasileira para os refugiados, e 
enfrentando a questão do idioma, houve, por exemplo, a elaboração de uma 
“Cartilha sobre Direitos do Trabalhador”, pela Secretaria da Justiça e da Defesa 
da Cidadania e pelo Comitê Estadual para Refugiados do Governo do Estado 
de São Paulo. (ESTADO DE SÃO PAULO, s.d.). A cartilha, feita em 
português e inglês, traz informações básicas sobre como elaborar um currículo, 
onde procurar emprego e como se portar em uma entrevista, formas de 
resolução de contrato de trabalho etc. 

Dentre os principais pontos, estão os direitos e deveres dos refugiados 
que trabalham no Brasil, e a quem recorrer no caso de problemas que possam 
ocorrer no ambiente de trabalho. 

No que tange aos direitos e deveres, são os mesmos de qualquer 
trabalhador que labore no Brasil, conforme os ditames Constitucionais, 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e Convenções da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), assinadas e ratificadas por nosso Estado. Do 
mesmo modo, de forma clara e elucidativa, é dito aos refugiados ou solicitantes 
de refúgio que, no caso de problemas na execução do contrato ou desrespeito 
aos seus direitos trabalhistas, recorram à Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Ministério do Trabalho, MPT e Defensoria Pública.  

O idioma aparece nesse aspecto mais uma vez, pois o desconhecimento 
do mesmo pela população refugiada tem sido usado como “vantagem” para que 
diversos empregadores neguem direitos trabalhistas aos refugiados, que se 
submeterão a um emprego informal e sem CTPS assinada, já que necessitam 
sobreviver. 

A discriminação é outro aspecto relevante da integração social dos 
refugiados. Para 10,38% dos migrantes entrevistados na pesquisa realizada para 
o Pensando o Direito, já referida, a discriminação é mencionada como sendo o
principal obstáculo de acesso a direitos no Estado de acolhida, sendo que 87%
acreditam que as situações de violação que enfrentam são mais graves que as da
população em geral. (JUBILUT et al., 2015).

Desconhecendo a legislação brasileira, longe de seu país, cultura, idioma 
e sociedade, mas necessitando alcançar as necessidades básicas de qualquer ser 
humano, como moradia e alimentação, estas pessoas, muitas vezes, acabam se 
sujeitando a subempregos, ou empregos sem CTPS assinada, sem qualquer 
garantia trabalhista, o que certamente terá o condão de demandar o acesso à 
justiça, a fim de que se resguardem os direitos violados. 

Postos os desafios do direito de acesso ao trabalho pelo refugiado no 
Brasil sob a perspectiva das dimensões legal, econômica e social da integração, 
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Visando esclarecimento da legislação brasileira para os refugiados, e
enfrentando a questão do idioma, houve, por exemplo, a elaboração de uma
“Cartilha sobre Direitos do Trabalhador”, pela Secretaria da Justiça e da Defesa
da Cidadania e pelo Comitê Estadual para Refugiados do Governo do Estado
de São Paulo. (ESTADO DE SÃO PAULO, s.d.). A cartilha, feita em
português e inglês, traz informações básicas sobre como elaborar um currículo,
onde procurar emprego e como se portar em uma entrevista, formas de
resolução de contrato de trabalho etc.

Dentre os principais pontos, estão os direitos e deveres dos refugiados
que trabalham no Brasil, e a quem recorrer no caso de problemas que possam
ocorrer no ambiente de trabalho.

No que tange aos direitos e deveres, são os mesmos de qualquer
trabalhador que labore no Brasil, conforme os ditames Constitucionais,
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e Convenções da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), assinadas e ratificadas por nosso Estado. Do
mesmo modo, de forma clara e elucidativa, é dito aos refugiados ou solicitantes
de refúgio que, no caso de problemas na execução do contrato ou desrespeito
aos seus direitos trabalhistas, recorram à Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), Ministério do Trabalho, MPT e Defensoria Pública.

O idioma aparece nesse aspecto mais uma vez, pois o desconhecimento 
do mesmo pela população refugiada tem sido usado como “vantagem” para que
diversos empregadores neguem direitos trabalhistas aos refugiados, que se
submeterão a um emprego informal e sem CTPS assinada, já que necessitam
sobreviver.

A discriminação é outro aspecto relevante da integração social dos 
refugiados. Para 10,38% dos migrantes entrevistados na pesquisa realizada para
o Pensando o Direito, já referida, a discriminação é mencionada como sendo o
principal obstáculo de acesso a direitos no Estado de acolhida, sendo que 87%
acreditam que as situações de violação que enfrentam são mais graves que as da
população em geral. (JUBILUT et al., 2015). 

Desconhecendo a legislação brasileira, longe de seu país, cultura, idioma
e sociedade, mas necessitando alcançar as necessidades básicas de qualquer ser
humano, como moradia e alimentação, estas pessoas, muitas vezes, acabam se
sujeitando a subempregos, ou empregos sem CTPS assinada, sem qualquer
garantia trabalhista, o que certamente terá o condão de demandar o acesso à 
justiça, a fim de que se resguardem os direitos violados.

Postos os desafios do direito de acesso ao trabalho pelo refugiado no
Brasil sob a perspectiva das dimensões legal, econômica e social da integração,
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cumpre agora tratar do acesso ao Poder Judiciário em casos de violação dos 
direitos ligados ao trabalho em sede nacional. Da mesma forma em que tutela 
os direitos dos trabalhadores brasileiros, a Justiça Trabalhista nacional trata das 
ações propostas por estrangeiros, migrantes e refugiados, concernentes aos seus 
direitos trabalhistas lesados durante as relações de trabalho, efetivando o acesso 
à justiça para essa população. É o que se verifica no próximo item. 

4 ACESSO À JUSTIÇA E GARANTIAS TRABALHISTAS 

A garantia de aplicação do princípio da igualdade apresentada pelo artigo 
5º da CF/88, já mencionado, é corolário de acesso do estrangeiro à justiça 
nacional, mormente diante do inciso XXXV do artigo referido, que estabelece 
que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito”. Neste sentido, a possibilidade de apresentação legal dos parâmetros de 
parcialidade mencionados ao início não alcançam o direito do migrante, 
inclusive refugiado, de acesso à justiça. 

O acesso à justiça é, assim como o direito ao trabalho, um direito humano em 
si e um direito instrumental para a garantia de outros direitos humanos: se há 
algum direito material, qualquer que seja, que o estrangeiro possa invocar em 
sede doméstica, parece muito claro que o acesso à justiça é instrumental 
(CAPPELLETTI; GARTH, 2002) imperativo, a fim de que não se esvazie o 
próprio conteúdo do direito tutelado, “uma vez que a titularidade de direitos é 
destituída de sentido na ausência de mecanismos para a sua efetiva 
reinvidicação”. (CAPPELLETTI; GARTH, 2002, p.12). Sendo assim, em 
relação aos direitos trabalhistas e ao posicionamento adotado no Brasil, tem-se 
que: 

A CF, no art. 7º, prevê os direitos básicos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, “além de outros que visem a melhoria de sua condição 
social”. Veja-se que o texto constitucional não se refere a 
“trabalhadores brasileiros” mas a “trabalhadores”, de forma 
genérica, atendendo, a priori, à universalidade dos direitos 
fundamentais e, em segundo lugar, ao princípio da não 
discriminação, norteador de toda a sistemática constitucional 
brasileira (art. 5º, caput). 
A Convenção 111, da OIT, de 1958, estabelece, em seu art. 1º, que 
nenhum trabalhador deve ser preterido ou dispensado, em razão de 
sua nacionalidade. Na mesma linha, a Convenção 118, de 1962, e a 
Convenção 143, de 1975. (PASCHOAL, 2012). 
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Visando esclarecimento da legislação brasileira para os refugiados, e
enfrentando a questão do idioma, houve, por exemplo, a elaboração de uma
“Cartilha sobre Direitos do Trabalhador”, pela Secretaria da Justiça e da Defesa
da Cidadania e pelo Comitê Estadual para Refugiados do Governo do Estado
de São Paulo. (ESTADO DE SÃO PAULO, s.d.). A cartilha, feita em
português e inglês, traz informações básicas sobre como elaborar um currículo,
onde procurar emprego e como se portar em uma entrevista, formas de
resolução de contrato de trabalho etc.

Dentre os principais pontos, estão os direitos e deveres dos refugiados
que trabalham no Brasil, e a quem recorrer no caso de problemas que possam
ocorrer no ambiente de trabalho.

No que tange aos direitos e deveres, são os mesmos de qualquer
trabalhador que labore no Brasil, conforme os ditames Constitucionais,
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e Convenções da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), assinadas e ratificadas por nosso Estado. Do
mesmo modo, de forma clara e elucidativa, é dito aos refugiados ou solicitantes
de refúgio que, no caso de problemas na execução do contrato ou desrespeito
aos seus direitos trabalhistas, recorram à Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), Ministério do Trabalho, MPT e Defensoria Pública.

O idioma aparece nesse aspecto mais uma vez, pois o desconhecimento 
do mesmo pela população refugiada tem sido usado como “vantagem” para que
diversos empregadores neguem direitos trabalhistas aos refugiados, que se
submeterão a um emprego informal e sem CTPS assinada, já que necessitam
sobreviver.

A discriminação é outro aspecto relevante da integração social dos 
refugiados. Para 10,38% dos migrantes entrevistados na pesquisa realizada para
o Pensando o Direito, já referida, a discriminação é mencionada como sendo o
principal obstáculo de acesso a direitos no Estado de acolhida, sendo que 87%
acreditam que as situações de violação que enfrentam são mais graves que as da
população em geral. (JUBILUT et al., 2015). 

Desconhecendo a legislação brasileira, longe de seu país, cultura, idioma
e sociedade, mas necessitando alcançar as necessidades básicas de qualquer ser
humano, como moradia e alimentação, estas pessoas, muitas vezes, acabam se
sujeitando a subempregos, ou empregos sem CTPS assinada, sem qualquer
garantia trabalhista, o que certamente terá o condão de demandar o acesso à 
justiça, a fim de que se resguardem os direitos violados.

Postos os desafios do direito de acesso ao trabalho pelo refugiado no
Brasil sob a perspectiva das dimensões legal, econômica e social da integração,
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cumpre agora tratar do acesso ao Poder Judiciário em casos de violação dos
direitos ligados ao trabalho em sede nacional. Da mesma forma em que tutela 
os direitos dos trabalhadores brasileiros, a Justiça Trabalhista nacional trata das
ações propostas por estrangeiros, migrantes e refugiados, concernentes aos seus
direitos trabalhistas lesados durante as relações de trabalho, efetivando o acesso
à justiça para essa população. É o que se verifica no próximo item.

4 ACESSO À JUSTIÇA E GARANTIAS TRABALHISTAS

A garantia de aplicação do princípio da igualdade apresentada pelo artigo
5º da CF/88, já mencionado, é corolário de acesso do estrangeiro à justiça
nacional, mormente diante do inciso XXXV do artigo referido, que estabelece
que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito”. Neste sentido, a possibilidade de apresentação legal dos parâmetros de
parcialidade mencionados ao início não alcançam o direito do migrante,
inclusive refugiado, de acesso à justiça.

O acesso à justiça é, assim como o direito ao trabalho, um direito humano em
si e um direito instrumental para a garantia de outros direitos humanos: se há
algum direito material, qualquer que seja, que o estrangeiro possa invocar em 
sede doméstica, parece muito claro que o acesso à justiça é instrumental
(CAPPELLETTI; GARTH, 2002) imperativo, a fim de que não se esvazie o
próprio conteúdo do direito tutelado, “uma vez que a titularidade de direitos é
destituída de sentido na ausência de mecanismos para a sua efetiva
reinvidicação”. (CAPPELLETTI; GARTH, 2002, p.12). Sendo assim, em
relação aos direitos trabalhistas e ao posicionamento adotado no Brasil, tem-se
que:

A CF, no art. 7º, prevê os direitos básicos dos trabalhadores urbanos
e rurais, “além de outros que visem a melhoria de sua condição
social”. Veja-se que o texto constitucional não se refere a
“trabalhadores brasileiros” mas a “trabalhadores”, de forma 
genérica, atendendo, a priori, à universalidade dos direitos
fundamentais e, em segundo lugar, ao princípio da não
discriminação, norteador de toda a sistemática constitucional
brasileira (art. 5º, caput).
A Convenção 111, da OIT, de 1958, estabelece, em seu art. 1º, que
nenhum trabalhador deve ser preterido ou dispensado, em razão de
sua nacionalidade. Na mesma linha, a Convenção 118, de 1962, e a
Convenção 143, de 1975. (PASCHOAL, 2012).
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O posicionamento dos tribunais trabalhistas, em relação aos direitos 
demandados pelos refugiados, parece ser o mesmo para os trabalhadores 
brasileiros, sem haver qualquer discriminação. Tanto é que não há ementas 
jurisprudenciais que diferenciam o trabalhador brasileiro e o refugiado quando 
estão a buscar os direitos inadimplidos durante a existência do contrato de 
trabalho. O destaque é o direito suprimido, e não a nacionalidade. Brasileiros, 
migrantes, refugiados ou trabalhadores indocumentados devem ter o mesmo 
acesso à justiça67. 

Tal igualdade é identificada em julgados de Tribunais Regionais do 
Trabalho, que dispõem que o vínculo empregatício e as verbas trabalhistas dele 
decorrentes são devidas mesmo que o estrangeiro residente no Brasil esteja em 
situação irregular68. 

67 A não distinção entre brasileiros, estrangeiros, ou mesmo trabalhadores indocumentados 
se verifica nas ementas das jurisprudências trabalhistas dos Tribunais Regionais do Trabalho 
e Tribunal Superior do Trabalho. A pesquisa procedida em sítios de tribunais trabalhistas a 
partir do termo “refugiado” apresenta como resultado ações de brasileiros que trabalham no 
estrangeiro, e a legislação aplicável, o que foge ao artigo em questão. A qualificação das partes 
é feita diferenciando o empregado e o empregador, mas não em relação a nacionalidade do 
empregado. O objetivo é que as verbas trabalhistas não concedidas durante o contrato de 
trabalho sejam pagas a todo e qualquer empregado que teve tais direitos suprimidos. 
68 VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ESTRANGEIRO EM SITUAÇÃO IRREGULAR. A 
situação irregular do estrangeiro não pode servir de argumento para sonegar direitos do 
trabalhador, quando se constata a existência de uma relação típica de emprego. Seria um 
avilte às garantias e aos princípios constitucionais e dos que regem o Direito Laboral, como 
o da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. (TRT-1 - RO:
5831520115010432 RJ, Relator: Gustavo Tadeu Alkmim, Data de Julgamento: 29/05/2012,
Primeira Turma, Data de Publicação: 2012-06-06).
TRABALHADOR ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
COMPROVANDO A REGULARIDADE DO INGRESSO E PERMANÊNCIA NO
BRASIL. IGUALDADE ENTRE BRASILEIROS E ESTRANGEIROS. DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO E CONSECTÁRIOS LEGAIS
DEFERIDOS. Primeiramente, impõe-se destacar o fato de que a Constituição Federal
assegurou a igualdade entre brasileiros e estrangeiros, mormente no que tange à tutela dos
direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, o caput do artigo 5º da Lei Maior foi
redigido da seguinte forma: "5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:".
Importante observar, ademais, que ao firmar contrato de emprego o trabalhado, em última
análise, busca assegurar o próprio sustento por meio da percepção de parcelas cuja natureza
é eminentemente alimentícia. Assim, não há como negar o fato de que o adimplemento de
tais direitos visa proporcionar ao obreiro o acesso ao núcleo essencial de outros direitos
fundamentais, como educação, vestuário, lazer, higiene, moradia, etc. Expostas tais
premissas, emerge de forma clara a conclusão de que a manutenção da r. sentença é a única
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O posicionamento dos tribunais trabalhistas, em relação aos direitos
demandados pelos refugiados, parece ser o mesmo para os trabalhadores
brasileiros, sem haver qualquer discriminação. Tanto é que não há ementas
jurisprudenciais que diferenciam o trabalhador brasileiro e o refugiado quando
estão a buscar os direitos inadimplidos durante a existência do contrato de
trabalho. O destaque é o direito suprimido, e não a nacionalidade. Brasileiros, 
migrantes, refugiados ou trabalhadores indocumentados devem ter o mesmo
acesso à justiça67.

Tal igualdade é identificada em julgados de Tribunais Regionais do
Trabalho, que dispõem que o vínculo empregatício e as verbas trabalhistas dele
decorrentes são devidas mesmo que o estrangeiro residente no Brasil esteja em
situação irregular68.

67 A não distinção entre brasileiros, estrangeiros, ou mesmo trabalhadores indocumentados
se verifica nas ementas das jurisprudências trabalhistas dos Tribunais Regionais do Trabalho
e Tribunal Superior do Trabalho. A pesquisa procedida em sítios de tribunais trabalhistas a
partir do termo “refugiado” apresenta como resultado ações de brasileiros que trabalham no 
estrangeiro, e a legislação aplicável, o que foge ao artigo em questão. A qualificação das partes
é feita diferenciando o empregado e o empregador, mas não em relação a nacionalidade do
empregado. O objetivo é que as verbas trabalhistas não concedidas durante o contrato de 
trabalho sejam pagas a todo e qualquer empregado que teve tais direitos suprimidos.
68 VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ESTRANGEIRO EM SITUAÇÃO IRREGULAR. A
situação irregular do estrangeiro não pode servir de argumento para sonegar direitos do 
trabalhador, quando se constata a existência de uma relação típica de emprego. Seria um
avilte às garantias e aos princípios constitucionais e dos que regem o Direito Laboral, como
o da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. (TRT-1 - RO: 
5831520115010432 RJ, Relator: Gustavo Tadeu Alkmim, Data de Julgamento: 29/05/2012,
Primeira Turma, Data de Publicação: 2012-06-06).
TRABALHADOR ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 
COMPROVANDO A REGULARIDADE DO INGRESSO E PERMANÊNCIA NO 
BRASIL. IGUALDADE ENTRE BRASILEIROS E ESTRANGEIROS. DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 
VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO E CONSECTÁRIOS LEGAIS
DEFERIDOS. Primeiramente, impõe-se destacar o fato de que a Constituição Federal
assegurou a igualdade entre brasileiros e estrangeiros, mormente no que tange à tutela dos
direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, o caput do artigo 5º da Lei Maior foi
redigido da seguinte forma: "5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:". 
Importante observar, ademais, que ao firmar contrato de emprego o trabalhado, em última
análise, busca assegurar o próprio sustento por meio da percepção de parcelas cuja natureza
é eminentemente alimentícia. Assim, não há como negar o fato de que o adimplemento de
tais direitos visa proporcionar ao obreiro o acesso ao núcleo essencial de outros direitos
fundamentais, como educação, vestuário, lazer, higiene, moradia, etc. Expostas tais
premissas, emerge de forma clara a conclusão de que a manutenção da r. sentença é a única
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Tais arestos são inclusive expressão da teoria justrabalhista das nulidades, 
que atribui ineficácia ao contrato de trabalho apenas em hipóteses de agressão 
ao interesse público, como no caso de exercício de ilícito penal. Sendo o objeto 
lícito, ainda na ocorrência de vício por fraude decorrente do aliciamento de 
trabalhadores, os direitos trabalhistas devem ser garantidos, sob pena mesmo 
de enriquecimento sem causa do empregador. (FERREIRA, 2013). 

Interessante, ainda, julgado do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná 
que dispõe sobre a impossibilidade de discriminação quanto à nacionalidade do 
trabalhador e em que se destaca que a isonomia deriva de atividades sejam 
semelhantes e não da nacionalidade69. 

E nos demais tribunais trabalhistas brasileiros70 a situação é a mesma: 
proteção aos direitos do hipossuficiente quando verificada sua lesão no decorrer 
do contrato de trabalho, para todo e qualquer trabalhador inserido em uma 
relação de emprego. 

maneira de dar efetividade, no caso concreto, à dignidade da pessoa humana, fundamento da 
República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CF). Não se pode perder de vista, demais disso, 
que a força de trabalho despendida pelo trabalhador gerou riqueza para o empregador, que 
deve suportar a contraprestação devida, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é 
vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Não bastasse o amparo constitucional e axiológico 
exposto acima, faz-se mister mencionar a existência de regra jurídica criada com o condão 
de regulamentar especificamente hipóteses como esta que se afigura in casu. Trata-se, com 
efeito, do Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL, 
assinado por ocasião da XXIII Reunião do Conselho do Mercado Comum, realizada em 
Brasília, nos dias 5 e 6 de dezembro de 2002. O instrumento foi inserido no ordenamento 
jurídico pátrio por meio do decreto nº 6.964/2009, sendo o seu artigo 10 redigido da seguinte 
forma: As partes estabelecerão mecanismos de cooperação permanentes tendentes a impedir 
o emprego ilegal dos imigrantes no território da outra, para tal efeito, adotarão entre outras,
as seguintes medidas: (...) b) Sanções efetivas às pessoas físicas ou jurídicas que empreguem
nacionais das Partes em condições ilegais. Tais medidas não afetarão os direitos que
correspondam aos trabalhadores imigrantes, como consequência dos trabalhos realizados
nestas condições". Recurso patronal ao qual se nega provimento. (BRASIL, 2013).
69 TRT-PR-17-08-2010 ISONOMIA SALARIAL. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DE
NACIONALIDADE. ATIVIDADES SUBSTANCIALMENTE ANÁLOGAS. ART. 358
DA CLT.Não comprovada maior experiência profissional ou especialidade de professores
estrangeiros em relação aos pares brasileiros, é injustificável a diferenciação de salários
baseada apenas em razão da nacionalidade dos trabalhadores, quando evidenciada a prestação
de serviços em atividades análogas. Em face do princípio da isonomia salarial e do disposto
no art. 358 da CLT, deve a empregadora arcar com as diferenças salariais geradas a partir do
expediente discriminatório. Recurso ordinário da ré a que se nega provimento. (BRASIL,
2010).
70 Nesse sentido citam-se os julgados: Recurso Ordinário RO 00007333520125040122 RS
0000733-35.2012.5.04.0122 (TRT-4); RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA RO
00002858520145120052 SC 0000285-85.2014.5.12.0052 (TRT-12).
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O posicionamento dos tribunais trabalhistas, em relação aos direitos
demandados pelos refugiados, parece ser o mesmo para os trabalhadores
brasileiros, sem haver qualquer discriminação. Tanto é que não há ementas
jurisprudenciais que diferenciam o trabalhador brasileiro e o refugiado quando
estão a buscar os direitos inadimplidos durante a existência do contrato de
trabalho. O destaque é o direito suprimido, e não a nacionalidade. Brasileiros, 
migrantes, refugiados ou trabalhadores indocumentados devem ter o mesmo
acesso à justiça67.

Tal igualdade é identificada em julgados de Tribunais Regionais do
Trabalho, que dispõem que o vínculo empregatício e as verbas trabalhistas dele
decorrentes são devidas mesmo que o estrangeiro residente no Brasil esteja em
situação irregular68.
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partir do termo “refugiado” apresenta como resultado ações de brasileiros que trabalham no 
estrangeiro, e a legislação aplicável, o que foge ao artigo em questão. A qualificação das partes
é feita diferenciando o empregado e o empregador, mas não em relação a nacionalidade do
empregado. O objetivo é que as verbas trabalhistas não concedidas durante o contrato de 
trabalho sejam pagas a todo e qualquer empregado que teve tais direitos suprimidos.
68 VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ESTRANGEIRO EM SITUAÇÃO IRREGULAR. A
situação irregular do estrangeiro não pode servir de argumento para sonegar direitos do 
trabalhador, quando se constata a existência de uma relação típica de emprego. Seria um
avilte às garantias e aos princípios constitucionais e dos que regem o Direito Laboral, como
o da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. (TRT-1 - RO: 
5831520115010432 RJ, Relator: Gustavo Tadeu Alkmim, Data de Julgamento: 29/05/2012,
Primeira Turma, Data de Publicação: 2012-06-06).
TRABALHADOR ESTRANGEIRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 
COMPROVANDO A REGULARIDADE DO INGRESSO E PERMANÊNCIA NO 
BRASIL. IGUALDADE ENTRE BRASILEIROS E ESTRANGEIROS. DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 
VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO E CONSECTÁRIOS LEGAIS
DEFERIDOS. Primeiramente, impõe-se destacar o fato de que a Constituição Federal
assegurou a igualdade entre brasileiros e estrangeiros, mormente no que tange à tutela dos
direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, o caput do artigo 5º da Lei Maior foi
redigido da seguinte forma: "5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:". 
Importante observar, ademais, que ao firmar contrato de emprego o trabalhado, em última
análise, busca assegurar o próprio sustento por meio da percepção de parcelas cuja natureza
é eminentemente alimentícia. Assim, não há como negar o fato de que o adimplemento de
tais direitos visa proporcionar ao obreiro o acesso ao núcleo essencial de outros direitos
fundamentais, como educação, vestuário, lazer, higiene, moradia, etc. Expostas tais
premissas, emerge de forma clara a conclusão de que a manutenção da r. sentença é a única
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Tais arestos são inclusive expressão da teoria justrabalhista das nulidades,
que atribui ineficácia ao contrato de trabalho apenas em hipóteses de agressão
ao interesse público, como no caso de exercício de ilícito penal. Sendo o objeto
lícito, ainda na ocorrência de vício por fraude decorrente do aliciamento de
trabalhadores, os direitos trabalhistas devem ser garantidos, sob pena mesmo
de enriquecimento sem causa do empregador. (FERREIRA, 2013).

Interessante, ainda, julgado do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná
que dispõe sobre a impossibilidade de discriminação quanto à nacionalidade do
trabalhador e em que se destaca que a isonomia deriva de atividades sejam
semelhantes e não da nacionalidade69.

E nos demais tribunais trabalhistas brasileiros70 a situação é a mesma: 
proteção aos direitos do hipossuficiente quando verificada sua lesão no decorrer
do contrato de trabalho, para todo e qualquer trabalhador inserido em uma
relação de emprego.

maneira de dar efetividade, no caso concreto, à dignidade da pessoa humana, fundamento da
República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CF). Não se pode perder de vista, demais disso, 
que a força de trabalho despendida pelo trabalhador gerou riqueza para o empregador, que 
deve suportar a contraprestação devida, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Não bastasse o amparo constitucional e axiológico
exposto acima, faz-se mister mencionar a existência de regra jurídica criada com o condão
de regulamentar especificamente hipóteses como esta que se afigura in casu. Trata-se, com
efeito, do Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL,
assinado por ocasião da XXIII Reunião do Conselho do Mercado Comum, realizada em
Brasília, nos dias 5 e 6 de dezembro de 2002. O instrumento foi inserido no ordenamento
jurídico pátrio por meio do decreto nº 6.964/2009, sendo o seu artigo 10 redigido da seguinte 
forma: As partes estabelecerão mecanismos de cooperação permanentes tendentes a impedir 
o emprego ilegal dos imigrantes no território da outra, para tal efeito, adotarão entre outras, 
as seguintes medidas: (...) b) Sanções efetivas às pessoas físicas ou jurídicas que empreguem 
nacionais das Partes em condições ilegais. Tais medidas não afetarão os direitos que 
correspondam aos trabalhadores imigrantes, como consequência dos trabalhos realizados
nestas condições". Recurso patronal ao qual se nega provimento. (BRASIL, 2013).
69 TRT-PR-17-08-2010 ISONOMIA SALARIAL. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DE
NACIONALIDADE. ATIVIDADES SUBSTANCIALMENTE ANÁLOGAS. ART. 358
DA CLT.Não comprovada maior experiência profissional ou especialidade de professores
estrangeiros em relação aos pares brasileiros, é injustificável a diferenciação de salários 
baseada apenas em razão da nacionalidade dos trabalhadores, quando evidenciada a prestação
de serviços em atividades análogas. Em face do princípio da isonomia salarial e do disposto 
no art. 358 da CLT, deve a empregadora arcar com as diferenças salariais geradas a partir do
expediente discriminatório. Recurso ordinário da ré a que se nega provimento. (BRASIL,
2010). 
70 Nesse sentido citam-se os julgados: Recurso Ordinário RO 00007333520125040122 RS
0000733-35.2012.5.04.0122 (TRT-4); RECURSO ORDINARIO TRABALHISTA RO
00002858520145120052 SC 0000285-85.2014.5.12.0052 (TRT-12).
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O problema, portanto, não está nos julgamentos de nossas Cortes, vez 
que aparentemente igualitários para todos os que laboram em nosso país. A 
questão, na verdade, é exógena; situa-se fora, antes do processo judicial 
instaurado.  

Já se concebe atualmente que “a distância dos cidadãos em relação à 
administração da justiça é maior quanto mais à margem da sociedade o cidadão 
se encontra, não somente economicamente, mas social e culturalmente”. 
(BELTRAMI, 2011, p. 11). Sendo assim, o que importa mesmo é perquirir se o 
refugiado consegue ao menos chegar ao Poder Judiciário para fazer valer a 
efetividade dos direitos que lhe são garantidos, mormente diante das questões 
já apresentadas para a dimensão social do processo de integração: idioma, 
informação, disponibilização de serviços e educação.  

Importa saber se o refugiado tem meios para vencer as barreiras da língua 
e, se vencidas estas, foi educado acerca dos próprios direitos em sede 
estrangeira, e se possui informação sobre os instrumentos disponíveis à 
invocação de tais direitos, onde encontrar tais instrumentos e como deles lançar 
mão. Alcançado este ponto, resta saber também se a população refugiada teve 
acesso à assistência judiciária, se as custas processuais lhe foram franqueadas e 
se lhe é possível aguardar pelo resultado final do processo, pela execução do 
título judicial formado, sem risco de perecimento.  

O que se denota, portanto, é que, no que concerne ao acesso à justiça, a 
importância da dimensão social do processo de integração é ainda 
potencializada, na medida em que é justamente a solução para as questões ali 
levantadas que garantirá tal acesso enquanto parte integrante do direito ao 
acesso ao trabalho. É premissa que justifica a abordagem do presente estudo, 
em que se alcançou o vínculo estreito entre o acesso ao trabalho e o acesso à 
justiça não apenas numa perspectiva de instrumentalização recíproca, mas 
como defrontados pelas mesmas questões impeditivas e, portanto, passíveis de 
tratamento e de solução conjunta.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O acesso ao direito ao trabalho, entendido como a conjunção do acesso 
ao trabalho, acesso aos direitos trabalhistas e acesso à justiça, ainda enfrenta 
desafios no que respeita a população refugiada em âmbito geral, na medida em 
que permanece submetido ao viés de restrição que os Estados insistem em lhe 
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O problema, portanto, não está nos julgamentos de nossas Cortes, vez
que aparentemente igualitários para todos os que laboram em nosso país. A
questão, na verdade, é exógena; situa-se fora, antes do processo judicial
instaurado.

Já se concebe atualmente que “a distância dos cidadãos em relação à
administração da justiça é maior quanto mais à margem da sociedade o cidadão
se encontra, não somente economicamente, mas social e culturalmente”.
(BELTRAMI, 2011, p. 11). Sendo assim, o que importa mesmo é perquirir se o
refugiado consegue ao menos chegar ao Poder Judiciário para fazer valer a
efetividade dos direitos que lhe são garantidos, mormente diante das questões
já apresentadas para a dimensão social do processo de integração: idioma,
informação, disponibilização de serviços e educação.

Importa saber se o refugiado tem meios para vencer as barreiras da língua
e, se vencidas estas, foi educado acerca dos próprios direitos em sede
estrangeira, e se possui informação sobre os instrumentos disponíveis à
invocação de tais direitos, onde encontrar tais instrumentos e como deles lançar
mão. Alcançado este ponto, resta saber também se a população refugiada teve
acesso à assistência judiciária, se as custas processuais lhe foram franqueadas e
se lhe é possível aguardar pelo resultado final do processo, pela execução do
título judicial formado, sem risco de perecimento.

O que se denota, portanto, é que, no que concerne ao acesso à justiça, a
importância da dimensão social do processo de integração é ainda
potencializada, na medida em que é justamente a solução para as questões ali
levantadas que garantirá tal acesso enquanto parte integrante do direito ao
acesso ao trabalho. É premissa que justifica a abordagem do presente estudo,
em que se alcançou o vínculo estreito entre o acesso ao trabalho e o acesso à
justiça não apenas numa perspectiva de instrumentalização recíproca, mas
como defrontados pelas mesmas questões impeditivas e, portanto, passíveis de
tratamento e de solução conjunta.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acesso ao direito ao trabalho, entendido como a conjunção do acesso
ao trabalho, acesso aos direitos trabalhistas e acesso à justiça, ainda enfrenta
desafios no que respeita a população refugiada em âmbito geral, na medida em
que permanece submetido ao viés de restrição que os Estados insistem em lhe
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conferir, sob premissas de proteção da força de trabalho nacional e de 
soberania.  

Desconsideram, contudo, dois fatos: a relevância da viabilização da 
economia, onde se inclui promoção de obtenção de renda como assecuratória 
da estabilidade social; e a imperatividade de garantia de todos os direitos de 
preservação da dignidade, dentre os quais se inclui o acesso ao trabalho, 
instrumento de salvaguarda do mínimo existencial, derivado do consenso 
universal fundamental dos direitos humanos. 

Por outro lado, a dita proteção da soberania e da força de trabalho 
nacional perde ainda mais força argumentativa diante daquele que é alcançado 
por grave e generalizado temor de perseguição, por motivo de raça, religião, 
nacionalidade, pertencimento a grupo social e opinião política, e que, estando 
fora das fronteiras de seu Estado, não pode contar com qualquer outra 
proteção, que não a do Estado de acolhida. A este deve ser garantida a 
integração como meio de sobrevivência digna, com todos os mecanismos que 
lhe são intrínsecos, aí incluídos o acesso ao trabalho e o acesso à justiça. 

No Brasil, como se demonstrou, a situação é de certo modo diferenciada, 
uma vez que, apesar dos desafios inseridos nas dimensões (econômica, social e 
legal) da integração local, não se faz discriminações formais de acesso entre 
nacionais e refugiados. Neste sentido, saber que temos em nosso país legislação 
que não discrimina refugiados, pessoas deslocadas do Estado de origem em 
decorrência de alguma perseguição que coloque sua vida em perigo, é um 
alento.  

Da mesma forma, seguindo os preceitos da lei, são as decisões dos 
tribunais, concedendo os direitos que foram negados durante o contrato de 
trabalho, ou mesmo libertando trabalhadores de locais cuja condição seria 
análoga a de escravo, donde se denota a garantia tanto o acesso aos direitos 
trabalhistas quanto à justiça. 

Há, todavia, uma série de desafios a ser ainda superada para o acesso 
pleno ao trabalho por estas pessoas. Nesse aspecto há, sobretudo, dificuldades 
em termos de documentação, idioma, informação sobre direitos e 
discriminação. 

Considerados tais termos, somente se poderá congratular plenamente o 
Brasil em termos de respeito ao direito ao acesso ao trabalho quando as três 
perspectivas deste direito - direito ao trabalho propriamente dito, direitos 
decorrentes da relação trabalhista, e acesso à justiça - forem respeitadas e 
realizadas em todos os aspectos da integração local, seja o legal, ou o 
econômico, ou o social.  
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O problema, portanto, não está nos julgamentos de nossas Cortes, vez
que aparentemente igualitários para todos os que laboram em nosso país. A
questão, na verdade, é exógena; situa-se fora, antes do processo judicial
instaurado.

Já se concebe atualmente que “a distância dos cidadãos em relação à
administração da justiça é maior quanto mais à margem da sociedade o cidadão
se encontra, não somente economicamente, mas social e culturalmente”.
(BELTRAMI, 2011, p. 11). Sendo assim, o que importa mesmo é perquirir se o
refugiado consegue ao menos chegar ao Poder Judiciário para fazer valer a
efetividade dos direitos que lhe são garantidos, mormente diante das questões
já apresentadas para a dimensão social do processo de integração: idioma,
informação, disponibilização de serviços e educação.

Importa saber se o refugiado tem meios para vencer as barreiras da língua
e, se vencidas estas, foi educado acerca dos próprios direitos em sede
estrangeira, e se possui informação sobre os instrumentos disponíveis à
invocação de tais direitos, onde encontrar tais instrumentos e como deles lançar
mão. Alcançado este ponto, resta saber também se a população refugiada teve
acesso à assistência judiciária, se as custas processuais lhe foram franqueadas e
se lhe é possível aguardar pelo resultado final do processo, pela execução do
título judicial formado, sem risco de perecimento.

O que se denota, portanto, é que, no que concerne ao acesso à justiça, a
importância da dimensão social do processo de integração é ainda
potencializada, na medida em que é justamente a solução para as questões ali
levantadas que garantirá tal acesso enquanto parte integrante do direito ao
acesso ao trabalho. É premissa que justifica a abordagem do presente estudo,
em que se alcançou o vínculo estreito entre o acesso ao trabalho e o acesso à
justiça não apenas numa perspectiva de instrumentalização recíproca, mas
como defrontados pelas mesmas questões impeditivas e, portanto, passíveis de
tratamento e de solução conjunta.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acesso ao direito ao trabalho, entendido como a conjunção do acesso
ao trabalho, acesso aos direitos trabalhistas e acesso à justiça, ainda enfrenta
desafios no que respeita a população refugiada em âmbito geral, na medida em
que permanece submetido ao viés de restrição que os Estados insistem em lhe
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conferir, sob premissas de proteção da força de trabalho nacional e de
soberania.

Desconsideram, contudo, dois fatos: a relevância da viabilização da
economia, onde se inclui promoção de obtenção de renda como assecuratória
da estabilidade social; e a imperatividade de garantia de todos os direitos de
preservação da dignidade, dentre os quais se inclui o acesso ao trabalho, 
instrumento de salvaguarda do mínimo existencial, derivado do consenso
universal fundamental dos direitos humanos.

Por outro lado, a dita proteção da soberania e da força de trabalho
nacional perde ainda mais força argumentativa diante daquele que é alcançado
por grave e generalizado temor de perseguição, por motivo de raça, religião,
nacionalidade, pertencimento a grupo social e opinião política, e que, estando
fora das fronteiras de seu Estado, não pode contar com qualquer outra
proteção, que não a do Estado de acolhida. A este deve ser garantida a
integração como meio de sobrevivência digna, com todos os mecanismos que
lhe são intrínsecos, aí incluídos o acesso ao trabalho e o acesso à justiça.

No Brasil, como se demonstrou, a situação é de certo modo diferenciada,
uma vez que, apesar dos desafios inseridos nas dimensões (econômica, social e
legal) da integração local, não se faz discriminações formais de acesso entre
nacionais e refugiados. Neste sentido, saber que temos em nosso país legislação
que não discrimina refugiados, pessoas deslocadas do Estado de origem em
decorrência de alguma perseguição que coloque sua vida em perigo, é um
alento.

Da mesma forma, seguindo os preceitos da lei, são as decisões dos
tribunais, concedendo os direitos que foram negados durante o contrato de
trabalho, ou mesmo libertando trabalhadores de locais cuja condição seria
análoga a de escravo, donde se denota a garantia tanto o acesso aos direitos
trabalhistas quanto à justiça.

Há, todavia, uma série de desafios a ser ainda superada para o acesso
pleno ao trabalho por estas pessoas. Nesse aspecto há, sobretudo, dificuldades 
em termos de documentação, idioma, informação sobre direitos e
discriminação.

Considerados tais termos, somente se poderá congratular plenamente o
Brasil em termos de respeito ao direito ao acesso ao trabalho quando as três
perspectivas deste direito - direito ao trabalho propriamente dito, direitos
decorrentes da relação trabalhista, e acesso à justiça - forem respeitadas e
realizadas em todos os aspectos da integração local, seja o legal, ou o
econômico, ou o social. 
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MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO PARA 
REFUGIADOS E MIGRANTES COM VISTO 

HUMANITÁRIO71 

Raquel Prandini Corrêa72 
Tatyana Scheila Friedrich73 

1 INTRODUÇÃO 

o Brasil, os solicitantes de refúgio, refugiados e imigrantes
com visto humanitário têm direito à Carteira de Trabalho
(CTPS) e com ela podem trabalhar legalmente no país, com

os mesmos direitos de qualquer outro trabalhador brasileiro.  O mesmo 
acontece com os migrantes com visto temporário ou permanente que têm 
autorização para o trabalho. 

A partir da nova lei de migração, Lei n.o 13.445/2017, os imigrantes 
também poderão exercer cargo, emprego e função pública, conforme definido 
em edital, com exceção dos concursos reservados a brasileiros natos.74 O texto 

71 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
72 Graduada em Relações Internacionais pela Unicuritiba, Pós-graduada em Relações
Internacionais e Diplomacia pela Unicuritiba e mestranda em Direito das Relações
Internacionais e Integração da América Latina pela Universidade da Empresa. Pesquisadora
referente a inserção dos Direitos Humanos na educação.
73 Professora de Direito Internacional Privado da UFPR, Pós-doutorado na Fordham
University. Líder do Grupo Nupesul e Programa Política Migratória e Universidade
Brasileira.
74 A Constituição já prevê o acesso a cargos públicos a estrangeiros mas a falta de
regulamentação tem afastado essa possiblidade, na prática de muitos editais de concurso e
no entender do TST. A nova lei tem essa previsão mas não a regulamenta de modo completo
então será preciso esperar sua entrada em vigor e a prática para saber qual será o
posicionamento dos tribunais brasileiros. No caso concreto em que o TST se pronunciou,
ainda sob a vigência da lei anterior 6815/80, o relator expôs que “apesar de o artigo 37, inciso
I, da Constituição dizer que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros,
na forma da lei”, esse preceito constitucional, quanto aos estrangeiros, é dotado de eficácia
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Raquel Prandini Corrêa72

Tatyana Scheila Friedrich73

1 INTRODUÇÃO

o Brasil, os solicitantes de refúgio, refugiados e imigrantes
com visto humanitário têm direito à Carteira de Trabalho 
(CTPS) e com ela podem trabalhar legalmente no país, com

os mesmos direitos de qualquer outro trabalhador brasileiro.  O mesmo
acontece com os migrantes com visto temporário ou permanente que têm
autorização para o trabalho.

A partir da nova lei de migração, Lei n. 13.445/2017, os imigrantes
também poderão exercer cargo, emprego e função pública, conforme definido
em edital, com exceção dos concursos reservados a brasileiros natos.74 O texto 

71 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 
14/2014.
72 Graduada em Relações Internacionais pela Unicuritiba, Pós-graduada em Relações 
Internacionais e Diplomacia pela Unicuritiba e mestranda em Direito das Relações
Internacionais e Integração da América Latina pela Universidade da Empresa. Pesquisadora
referente a inserção dos Direitos Humanos na educação.
73 Professora de Direito Internacional Privado da UFPR, Pós-doutorado na Fordham 
University. Líder do Grupo Nupesul e Programa Política Migratória e Universidade
Brasileira.
74 A Constituição já prevê o acesso a cargos públicos a estrangeiros mas a falta de
regulamentação tem afastado essa possiblidade, na prática de muitos editais de concurso e 
no entender do TST. A nova lei tem essa previsão mas não a regulamenta de modo completo
então será preciso esperar sua entrada em vigor e a prática para saber qual será o 
posicionamento dos tribunais brasileiros. No caso concreto em que o TST se pronunciou,
ainda sob a vigência da lei anterior 6815/80, o relator expôs que “apesar de o artigo 37, inciso
I, da Constituição dizer que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, 
na forma da lei”, esse preceito constitucional, quanto aos estrangeiros, é dotado de eficácia
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também garante aos migrantes o direito de participar de protestos e sindicatos 
e amplia o acesso à Justiça e o direito de defesa dos migrantes. 

O processo legal que o refugiado enfrenta ao chegar no Brasil para 
conseguir autorização para estabelecer uma atividade profissional é 
relativamente simples: o primeiro passo é receber um protocolo de solicitação 
de refúgio e a partir desse documento, o estrangeiro pode emitir o CPF e 
também a CTPS (Carteira de Trabalho) e teoricamente está legalmente liberado 
para exercer uma atividade profissional. Após receber a declaração do 
CONARE (Comitê Nacional para Refugiados) admitindo a condição de 
refugiado, o estrangeiro também pode requerer o RNE (Registro Nacional de 
Estrangeiro), que substitui a carteira de identidade, para os refugiados e 
imigrantes humanitários. Um processo que tem sido a cada dia mais demorado. 
O processo do migrante com visto permanente por razões humanitárias é 
similar mas passa pelo CNIg – Conselho Nacional de Imigração, do Ministério 
do Trabalho, sendo que este também concede a autorização para trabalho para 
os migrantes com visto temporário em função de trabalho – uma outra 
categoria de migrantes. 

No caso de trabalho autônomo, o imigrante ou refugiado tem a 
possibilidade de abrir uma MEI (Microempresa Individual) junto à Receita 
Federal apresentando a declaração de isento do imposto de renda. 

Como se pode perceber, não existem dificuldades legais e burocráticas 
para o refugiado exercer uma atividade profissional no Brasil. Porém grande 
parte dos estrangeiros com status de refúgio que residem no Brasil atualmente 
não estão trabalhando ou se estão, exercem funções muito aquém daquelas 
exercidas em seus países de origem. Dificuldade com a língua portuguesa, 
preconceito, intolerância, falta de informação, dificuldade em validar o diploma, 
crise econômica e escassez de vagas são os principais motivos da dificuldade de 
acesso ao mercado de trabalho brasileiro por parte dos refugiados e dos 
imigrantes humanitários. 

O presente trabalho tem como objetivo alencar as principais dificuldades 
que os refugiados encontram quando tentam conquistar o empoderamento 
econômico e independência financeira no Brasil e também reconhecer de que 
maneira o mercado de trabalho brasileiro incorpora colaboradores estrangeiros 
à sua equipe de trabalho e quais pontos negativos e positivos os mesmos 
empregadores reconhecem em contratar pessoas estrangeiras para fazer parte 
do corpo profissional das empresas e indústrias.  

limitada, segundo o STF, “dependendo de regulamentação para produzir efeitos, não sendo, 
portanto, autoaplicável””. (CONJUR, 2017). 
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também garante aos migrantes o direito de participar de protestos e sindicatos
e amplia o acesso à Justiça e o direito de defesa dos migrantes.

O processo legal que o refugiado enfrenta ao chegar no Brasil para
conseguir autorização para estabelecer uma atividade profissional é
relativamente simples: o primeiro passo é receber um protocolo de solicitação
de refúgio e a partir desse documento, o estrangeiro pode emitir o CPF e
também a CTPS (Carteira de Trabalho) e teoricamente está legalmente liberado
para exercer uma atividade profissional. Após receber a declaração do
CONARE (Comitê Nacional para Refugiados) admitindo a condição de
refugiado, o estrangeiro também pode requerer o RNE (Registro Nacional de
Estrangeiro), que substitui a carteira de identidade, para os refugiados e
imigrantes humanitários. Um processo que tem sido a cada dia mais demorado.
O processo do migrante com visto permanente por razões humanitárias é
similar mas passa pelo CNIg – Conselho Nacional de Imigração, do Ministério
do Trabalho, sendo que este também concede a autorização para trabalho para
os migrantes com visto temporário em função de trabalho – uma outra
categoria de migrantes.

No caso de trabalho autônomo, o imigrante ou refugiado tem a
possibilidade de abrir uma MEI (Microempresa Individual) junto à Receita
Federal apresentando a declaração de isento do imposto de renda.

Como se pode perceber, não existem dificuldades legais e burocráticas
para o refugiado exercer uma atividade profissional no Brasil. Porém grande
parte dos estrangeiros com status de refúgio que residem no Brasil atualmente
não estão trabalhando ou se estão, exercem funções muito aquém daquelas
exercidas em seus países de origem. Dificuldade com a língua portuguesa,
preconceito, intolerância, falta de informação, dificuldade em validar o diploma,
crise econômica e escassez de vagas são os principais motivos da dificuldade de
acesso ao mercado de trabalho brasileiro por parte dos refugiados e dos
imigrantes humanitários.

O presente trabalho tem como objetivo alencar as principais dificuldades
que os refugiados encontram quando tentam conquistar o empoderamento
econômico e independência financeira no Brasil e também reconhecer de que
maneira o mercado de trabalho brasileiro incorpora colaboradores estrangeiros
à sua equipe de trabalho e quais pontos negativos e positivos os mesmos
empregadores reconhecem em contratar pessoas estrangeiras para fazer parte
do corpo profissional das empresas e indústrias.

limitada, segundo o STF, “dependendo de regulamentação para produzir efeitos, não sendo,
portanto, autoaplicável””. (CONJUR, 2017).
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2 A LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL  E NACIONAL 
RELATIVA A REFUGIADOS E IMIGRANTES 
HUMANITÁRIOS 

No Brasil, assim como em grande parte do mundo, as políticas para 
integração de refugiados são empreendidas mediante a inter-relação entre 
Estado, ACNUR e ONGs, mas, sobretudo, pelas últimas. 

A evolução do Direito Internacional, especialmente no que diz respeito 
aos direitos humanos, tem caminhado no sentido de agregar um maior número 
possível de indivíduos carentes de proteção. 

Assim, o Direito Internacional dos Refugiados surge de uma visão 
atualizada de direitos humanos, cuja compreensão “parte da esfera de direitos 
da pessoa humana”. (LIPPSTEIN; GOMES, 2013, p. 158).  

Tendo em vista a crescente onda de migrações causadas, sobretudo, por 
conflitos armados, é criado, em 1950, pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados-ACNUR, 
com a finalidade de proteger vítimas de perseguição, violência e intolerância. 
Como principal organização humanitária para proteção de refugiados, o 
ACNUR tem dois objetivos principais: “proteger homens, mulheres e crianças 
refugiadas e buscar soluções duradouras para que possam reconstruir suas vidas 
em um ambiente normal”. (ACNUR BRASIL, 20?).  

Em 1951, é convocada em Genebra, Suíça, uma Conferência de 
Plenipotenciários das Nações Unidas, com a tarefa de redigir uma Convenção 
para regulação do status legal dos refugiados (ACNUR BRASIL, 20?). Assim, 
em 28 de julho de 1951, é celebrada, pelas Nações Unidas, a Convenção de 
Genebra relativa ao status dos refugiados, que é, até o presente, considerada a 
mais importante norma do direito internacional dos refugiados. Assim, 
constituem requisitos para o reconhecimento enquanto refugiado: o fundado 
temor de perseguição; perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, 
grupo social ou opinião política; o solicitante de refúgio deve encontrar-se fora 
de seu país de origem.  

O Brasil ratificou a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967, além de 
fazer parte do Conselho Executivo do ACNUR desde 1958 (JUBILUT, 2007).  
A Lei 9474/1997 estabelece as regras para a concessão de refúgio e inclui, 
dentre os requisitos, os casos de indivíduos que sofrem violações generalizadas 
de direitos humanos - adotando portanto uma concepção mais ampla que a 
referida Convenção. Essa lei criou o CONARE- Comitê Nacional para os 
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também garante aos migrantes o direito de participar de protestos e sindicatos
e amplia o acesso à Justiça e o direito de defesa dos migrantes.

O processo legal que o refugiado enfrenta ao chegar no Brasil para
conseguir autorização para estabelecer uma atividade profissional é
relativamente simples: o primeiro passo é receber um protocolo de solicitação
de refúgio e a partir desse documento, o estrangeiro pode emitir o CPF e
também a CTPS (Carteira de Trabalho) e teoricamente está legalmente liberado
para exercer uma atividade profissional. Após receber a declaração do
CONARE (Comitê Nacional para Refugiados) admitindo a condição de
refugiado, o estrangeiro também pode requerer o RNE (Registro Nacional de
Estrangeiro), que substitui a carteira de identidade, para os refugiados e
imigrantes humanitários. Um processo que tem sido a cada dia mais demorado.
O processo do migrante com visto permanente por razões humanitárias é
similar mas passa pelo CNIg – Conselho Nacional de Imigração, do Ministério
do Trabalho, sendo que este também concede a autorização para trabalho para
os migrantes com visto temporário em função de trabalho – uma outra
categoria de migrantes.

No caso de trabalho autônomo, o imigrante ou refugiado tem a
possibilidade de abrir uma MEI (Microempresa Individual) junto à Receita
Federal apresentando a declaração de isento do imposto de renda.

Como se pode perceber, não existem dificuldades legais e burocráticas
para o refugiado exercer uma atividade profissional no Brasil. Porém grande
parte dos estrangeiros com status de refúgio que residem no Brasil atualmente
não estão trabalhando ou se estão, exercem funções muito aquém daquelas
exercidas em seus países de origem. Dificuldade com a língua portuguesa,
preconceito, intolerância, falta de informação, dificuldade em validar o diploma,
crise econômica e escassez de vagas são os principais motivos da dificuldade de
acesso ao mercado de trabalho brasileiro por parte dos refugiados e dos
imigrantes humanitários.

O presente trabalho tem como objetivo alencar as principais dificuldades
que os refugiados encontram quando tentam conquistar o empoderamento
econômico e independência financeira no Brasil e também reconhecer de que
maneira o mercado de trabalho brasileiro incorpora colaboradores estrangeiros
à sua equipe de trabalho e quais pontos negativos e positivos os mesmos
empregadores reconhecem em contratar pessoas estrangeiras para fazer parte
do corpo profissional das empresas e indústrias.

limitada, segundo o STF, “dependendo de regulamentação para produzir efeitos, não sendo,
portanto, autoaplicável””. (CONJUR, 2017).
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2 A LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL  E NACIONAL
RELATIVA A REFUGIADOS E IMIGRANTES
HUMANITÁRIOS

No Brasil, assim como em grande parte do mundo, as políticas para
integração de refugiados são empreendidas mediante a inter-relação entre
Estado, ACNUR e ONGs, mas, sobretudo, pelas últimas.

A evolução do Direito Internacional, especialmente no que diz respeito
aos direitos humanos, tem caminhado no sentido de agregar um maior número
possível de indivíduos carentes de proteção.

Assim, o Direito Internacional dos Refugiados surge de uma visão
atualizada de direitos humanos, cuja compreensão “parte da esfera de direitos
da pessoa humana”. (LIPPSTEIN; GOMES, 2013, p. 158). 

Tendo em vista a crescente onda de migrações causadas, sobretudo, por
conflitos armados, é criado, em 1950, pela Assembleia Geral das Nações
Unidas, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados-ACNUR,
com a finalidade de proteger vítimas de perseguição, violência e intolerância.
Como principal organização humanitária para proteção de refugiados, o
ACNUR tem dois objetivos principais: “proteger homens, mulheres e crianças 
refugiadas e buscar soluções duradouras para que possam reconstruir suas vidas
em um ambiente normal”. (ACNUR BRASIL, 20?).

Em 1951, é convocada em Genebra, Suíça, uma Conferência de
Plenipotenciários das Nações Unidas, com a tarefa de redigir uma Convenção
para regulação do status legal dos refugiados (ACNUR BRASIL, 20?). Assim, 
em 28 de julho de 1951, é celebrada, pelas Nações Unidas, a Convenção de
Genebra relativa ao status dos refugiados, que é, até o presente, considerada a
mais importante norma do direito internacional dos refugiados. Assim,
constituem requisitos para o reconhecimento enquanto refugiado: o fundado
temor de perseguição; perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade,
grupo social ou opinião política; o solicitante de refúgio deve encontrar-se fora
de seu país de origem.

O Brasil ratificou a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967, além de
fazer parte do Conselho Executivo do ACNUR desde 1958 (JUBILUT, 2007).
A Lei 9474/1997 estabelece as regras para a concessão de refúgio e inclui,
dentre os requisitos, os casos de indivíduos que sofrem violações generalizadas
de direitos humanos - adotando portanto uma concepção mais ampla que a
referida Convenção. Essa lei criou o CONARE- Comitê Nacional para os
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Refugiados que, desde sua criação, tem como objetivo tratar o tema “refúgio” 
de uma maneira democrática e humanitária. Ademais, desde a promulgação 
dessa lei o refúgio no Brasil passa a incorporar preceitos contemporâneos de 
proteção aos refugiados, absorvendo a doutrina da convergência das três 
vertentes da proteção internacional da pessoa humana, quais sejam: o direito 
internacional humanitário, o direito internacional dos refugiados e o direito 
internacional dos direitos humanos. 

Vale lembrar, ainda, que recentemente no Brasil foi sancionada a nova 
Lei de Migração, n.o13.445/2017, que prevê também a concessão de visto a 
pessoas vindas de países com problemas humanitários, como desastres naturais 
e crises econômicas severas, que não recebem o status de refugiado mas cuja 
condição em muito se assemelha. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) também tem uma 
grande preocupação com a situação do trabalhador estrangeiro, principalmente 
com a situação do trabalhador migrante. 

Fundada, em 1919, com o objetivo de promover a justiça social, a OIT 
possui atualmente duas convenções específicas de proteção do trabalhador 
migrante: a Convenção n. 97, sobre trabalho migrante, aprovada e ratificada 
pelo Brasil, em vigência desde 18 de julho de 1966, e a Convenção 143, que 
trata das imigrações efetuadas em condições abusivas e sobre a promoção da 
igualdade de oportunidades e tratamento de trabalhadores migrantes, que não 
foi ratificada pelo Brasil. 

Em 1990, a Organização das Nações Unidas (ONU) elaborou a 
Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 
Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas Famílias no intuito de 
promover mais proteção aos migrantes que buscam empregos em outros 
Estados. Muitos Estados-membros, bem como o Brasil, ainda não ratificaram 
este tratado. 

 No entanto, ao analisar o texto deste último documento internacional, 
verifica-se que muitos dos direitos garantidos já estão protegidos pela 
Constituição Federal brasileira de 1988, como: a) proteção de todos 
trabalhadores migrantes e aos membros de suas famílias, sem distinção de 
qualquer tipo tal como de 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; b) 
reconhecimento da companheira e dos filhos fora do casamento à situação de 
membros da família: a expressão "membros da família" refere-se a pessoa 
casada com o trabalhador migrante ou que com ele mantém uma relação que, 
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Refugiados que, desde sua criação, tem como objetivo tratar o tema “refúgio”
de uma maneira democrática e humanitária. Ademais, desde a promulgação
dessa lei o refúgio no Brasil passa a incorporar preceitos contemporâneos de
proteção aos refugiados, absorvendo a doutrina da convergência das três 
vertentes da proteção internacional da pessoa humana, quais sejam: o direito
internacional humanitário, o direito internacional dos refugiados e o direito
internacional dos direitos humanos.

Vale lembrar, ainda, que recentemente no Brasil foi sancionada a nova
lei de migração, no. 13.445/2017, que prevê também a concessão de visto a
pessoas vindas de países com problemas humanitários, como desastres naturais
e crises econômicas severas, que não recebem o status de refugiado mas cuja
condição em muito se assemelha.

A Organização Internacional do Trabalho- OIT também tem uma
grande preocupação com a situação do trabalhador estrangeiro, principalmente
com a situação do trabalhador migrante.

Fundada, em 1919, com o objetivo de promover a justiça social, a OIT
possui atualmente duas convenções específicas de proteção do trabalhador
migrante: a Convenção n. 97, sobre trabalho migrante, aprovada e ratificada
pelo Brasil, em vigência desde 18 de julho de 1966, e a Convenção 143, que
trata das imigrações efetuadas em condições abusivas e sobre a promoção da
igualdade de oportunidades e tratamento de trabalhadores migrantes, que não
foi ratificada pelo Brasil.

Em 1990, a Organização das Nações Unidas - ONU elaborou a
Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os
Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas Famílias no intuito de
promover mais proteção aos migrantes que buscam empregos em outros
Estados. Muitos Estados-membros, bem como o Brasil, ainda não ratificaram
este tratado.

No entanto, ao analisar o texto deste último documento internacional,
verifica-se que muitos dos direitos garantidos já estão protegidos pela
Constituição Federal brasileira de 1988, como: a) proteção de todos
trabalhadores migrantes e aos membros de suas famílias, sem distinção de
qualquer tipo tal como de 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; b)
reconhecimento da companheira e dos filhos fora do casamento à situação de
membros da família: a expressão "membros da família" refere-se a pessoa
casada com o trabalhador migrante ou que com ele mantém uma relação que,
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em virtude da legislação aplicável, produz efeitos equivalentes aos do 
casamento, bem como os filhos sob sua responsabilidade e outros dependentes, 
reconhecidas como familiares pela legislação aplicável ou por acordos bilaterais 
ou multilaterais aplicáveis entre os Estados interessados; c) proteção contra a 
tortura e o trabalho escravo; d) liberdade de pensamento, consciência e de 
religião, bem como respeito à liberdade de expressão. 

Esse tratado traz as exceções que também estão presentes na 
Constituição de 1988: a lei pode restringir a liberdade de expressão para 
preservar direitos e à reputação de outros; para a proteção da segurança 
nacional, da ordem pública, da saúde ou da moral públicas; para os fins de 
prevenção de qualquer incitação à guerra; e para fins de prevenir a apologia ao 
ódio nacional, racial e religioso, que constitua uma incitação à discriminação, à 
hostilidade ou à violência. No entanto, enquanto Estado-membro da ONU, o 
Brasil já deveria ter ratificado o texto desta Convenção, e com isso legitimar e 
aplicar esse documento tão importante para o reconhecimento de tais direitos 
na legislação de outros países. 

3 A REALIDADE DO MERCADO DE TRABALHO 
BRASILEIRO PARA REFUGIADOS E MIGRANTES COM 
VISTO HUMANITÁRIOS 

A Constituição brasileira alçou a direito fundamental o direito ao 
trabalho, restando a “necessidade de uma positivação de ações estatais voltadas 
para a preocupação com a questão da igualdade entre indivíduos”, sendo de 
responsabilidade do Estado a não violação e aplicação dos direitos 
fundamentais. (SANTOS, 2008).  

No que diz respeito à internalização dos tratados internacionais no 
direito brasileiro, a consagração dos direitos humanos acontece pela via dos 
tratados e das declarações, o mesmo valendo para dos direitos dos refugiados. 
Lembre-se que o Brasil foi participante ativo na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e assinou e ratificou os principais tratados internacionais 
relativos a direitos fundamentais (ARAÚJO, 2001), incluindo diversas 
convenções da OIT.  Infelizmente, tais mecanismos não impedem violações a 
direitos fundamentais, em especial para os refugiados, tendo em vista a grande 
fragilidade em que se encontram, fazendo com se repitam práticas adotadas ao 
tempo da escravidão no Brasil. 
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Refugiados que, desde sua criação, tem como objetivo tratar o tema “refúgio”
de uma maneira democrática e humanitária. Ademais, desde a promulgação
dessa lei o refúgio no Brasil passa a incorporar preceitos contemporâneos de
proteção aos refugiados, absorvendo a doutrina da convergência das três 
vertentes da proteção internacional da pessoa humana, quais sejam: o direito
internacional humanitário, o direito internacional dos refugiados e o direito
internacional dos direitos humanos.

Vale lembrar, ainda, que recentemente no Brasil foi sancionada a nova
lei de migração, no. 13.445/2017, que prevê também a concessão de visto a
pessoas vindas de países com problemas humanitários, como desastres naturais
e crises econômicas severas, que não recebem o status de refugiado mas cuja
condição em muito se assemelha.

A Organização Internacional do Trabalho- OIT também tem uma
grande preocupação com a situação do trabalhador estrangeiro, principalmente
com a situação do trabalhador migrante.

Fundada, em 1919, com o objetivo de promover a justiça social, a OIT
possui atualmente duas convenções específicas de proteção do trabalhador
migrante: a Convenção n. 97, sobre trabalho migrante, aprovada e ratificada
pelo Brasil, em vigência desde 18 de julho de 1966, e a Convenção 143, que
trata das imigrações efetuadas em condições abusivas e sobre a promoção da
igualdade de oportunidades e tratamento de trabalhadores migrantes, que não
foi ratificada pelo Brasil.

Em 1990, a Organização das Nações Unidas - ONU elaborou a
Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os
Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas Famílias no intuito de
promover mais proteção aos migrantes que buscam empregos em outros
Estados. Muitos Estados-membros, bem como o Brasil, ainda não ratificaram
este tratado.

No entanto, ao analisar o texto deste último documento internacional,
verifica-se que muitos dos direitos garantidos já estão protegidos pela
Constituição Federal brasileira de 1988, como: a) proteção de todos
trabalhadores migrantes e aos membros de suas famílias, sem distinção de
qualquer tipo tal como de 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; b)
reconhecimento da companheira e dos filhos fora do casamento à situação de
membros da família: a expressão "membros da família" refere-se a pessoa
casada com o trabalhador migrante ou que com ele mantém uma relação que,
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em virtude da legislação aplicável, produz efeitos equivalentes aos do
casamento, bem como os filhos sob sua responsabilidade e outros dependentes, 
reconhecidas como familiares pela legislação aplicável ou por acordos bilaterais
ou multilaterais aplicáveis entre os Estados interessados; c) proteção contra a
tortura e o trabalho escravo; d) liberdade de pensamento, consciência e de
religião, bem como respeito à liberdade de expressão.

Esse tratado traz as exceções que também estão presentes na
Constituição de 1988: a lei pode restringir a liberdade de expressão para
preservar direitos e à reputação de outros; para a proteção da segurança
nacional, da ordem pública, da saúde ou da moral públicas; para os fins de
prevenção de qualquer incitação à guerra; e para fins de prevenir a apologia ao 
ódio nacional, racial e religioso, que constitua uma incitação à discriminação, à
hostilidade ou à violência. No entanto, enquanto Estado-membro da ONU, o
Brasil já deveria ter ratificado o texto desta Convenção, e com isso legitimar e
aplicar esse documento tão importante para o reconhecimento de tais direitos
na legislação de outros países.

3 A REALIDADE DO MERCADO DE TRABALHO
BRASILEIRO PARA REFUGIADOS E MIGRANTES COM
VISTO HUMANITÁRIOS

A Constituição brasileira alçou a direito fundamental o direito ao 
trabalho, restando a “necessidade de uma positivação de ações estatais voltadas
para a preocupação com a questão da igualdade entre indivíduos”, sendo de
responsabilidade do Estado a não violação e aplicação dos direitos
fundamentais. (SANTOS, 2008). 

No que diz respeito à internalização dos tratados internacionais no
direito brasileiro, a consagração dos direitos humanos acontece pela via dos
tratados e das declarações, o mesmo valendo para dos direitos dos refugiados.
Lembre-se que o Brasil foi participante ativo na Declaração Universal dos
Direitos Humanos e assinou e ratificou os principais tratados internacionais
relativos a direitos fundamentais (ARAÚJO, 2001), incluindo diversas
convenções da OIT. Infelizmente, tais mecanismos não impedem violações a 
direitos fundamentais, em especial para os refugiados, tendo em vista a grande
fragilidade em que se encontram, fazendo com se repitam práticas adotadas ao
tempo da escravidão no Brasil.
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Inúmeros casos de pessoas encontradas trabalhando em indústrias têxteis 
em condições análogas à escravidão em 2013 alertam para uma situação de 
fragilidade que imigrantes e refugiados enfrentam quando se propõem a 
enfrentar o mercado de trabalho de um país estrangeiro, sendo que muitas vezes 
desconhecem os direitos e deveres referentes às condições trabalhistas, ou não 
têm opção. 

Em 2014 cinco bolivianos, incluindo uma adolescente de 14 anos, foram 
resgatados de uma fábrica de roupa de luxo em São Paulo capital. Sem carteira 
assinada ou férias, eles trabalhavam e dormiam com suas famílias em ambientes 
com cheiro forte, onde os locais em que ficavam os vasos sanitários não tinham 
porta e as camas eram separadas de máquinas de costura por placas de madeira e 
plástico. 

Mas não é necessário ir muito longe para encontrar situações de degradação 
humana como essa. Recentemente em uma capacitação profissional oferecida para 
25 estrangeiros pela empresa Linyon em Curitiba, especialista em integrar 
refugiados e imigrantes no mercado de trabalho brasileiro, mais de 10 deles 
relataram experiências de pequenas explorações profissionais feitas pelos seus 
empregadores, como retenção da carteira de trabalho, horas extras não 
remuneradas, férias vencidas, sem falar em constantes abusos e assédios morais. 

Muitas questões contribuem para esse tipo de situação. A dificuldade de 
compreensão da língua, a falta de conhecimento das leis trabalhistas, o medo de 
denunciar o empregador e dependência financeira acabam colaborando para que 
estrangeiros permaneçam em empresas e empregos que não atendem à legislação 
trabalhista e de direitos fundamentais. 

Embora a realidade de acesso ao mercado de trabalho brasileiro por parte 
de refugiados e imigrantes não seja animadora, existem casos positivos em que 
tanto o funcionário se beneficia através do salário, de uma situação de estabilidade 
financeira, de bons relacionamentos e de desenvolvimento pessoal e profissional, 
quanto o empregador, com uma diversidade cultural, inovação, criatividade, 
aumento da tolerância e empatia. 

O termo multiculturalismo recebe distintas definições e abrange 
principalmente a área de educação, arte e cultura. Porém com a ascensão da 
globalização e com o crescimento da internacionalização das empresas, cada vez 
mais esse termo tem sido inserido no contexto coorporativo e econômico. 
Empresas e líderes estão constantemente em busca de inovação para implantarem 
em suas empresas e muitos têm consciência de  que empregar um funcionário 
estrangeiro, com costumes diferentes e distintos pontos de vista, pode ser benéfico 
para a corporação e para a equipe de trabalho. 
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Inúmeros casos de pessoas encontradas trabalhando em indústrias têxteis
em condições análogas à escravidão em 2013 alertam para uma situação de
fragilidade que imigrantes e refugiados enfrentam quando se propõem a
enfrentar o mercado de trabalho de um país estrangeiro, sendo que muitas vezes
desconhecem os direitos e deveres referentes às condições trabalhistas, ou não
têm opção.

Em 2014 cinco bolivianos, incluindo uma adolescente de 14 anos, foram
resgatados de uma fábrica de roupa de luxo em São Paulo capital. Sem carteira
assinada ou férias, eles trabalhavam e dormiam com suas famílias em ambientes
com cheiro forte, onde os locais em que ficavam os vasos sanitários não tinham
porta e as camas eram separadas de máquinas de costura por placas de madeira e
plástico.

Mas não é necessário ir muito longe para encontrar situações de degradação
humana como essa. Recentemente em uma capacitação profissional oferecida para
25 estrangeiros pela empresa Linyon em Curitiba, especialista em integrar
refugiados e imigrantes no mercado de trabalho brasileiro, mais de 10 deles 
relataram experiências de pequenas explorações profissionais feitas pelos seus 
empregadores, como retenção da carteira de trabalho, horas extras não
remuneradas, férias vencidas, sem falar em constantes abusos e assédios morais.

Muitas questões contribuem para esse tipo de situação. A dificuldade de
compreensão da língua, a falta de conhecimento das leis trabalhistas, o medo de
denunciar o empregador e dependência financeira acabam colaborando para que
estrangeiros permaneçam em empresas e empregos que não atendem à legislação
trabalhista e de direitos fundamentais.

Embora a realidade de acesso ao mercado de trabalho brasileiro por parte
de refugiados e imigrantes não seja animadora, existem casos positivos em que
tanto o funcionário se beneficia através do salário, de uma situação de estabilidade
financeira, de bons relacionamentos e de desenvolvimento pessoal e profissional,
quanto o empregador, com uma diversidade cultural, inovação, criatividade,
aumento da tolerância e empatia. 

O termo multiculturalismo recebe distintas definições e abrange
principalmente a área de educação, arte e cultura. Porém com a ascensão da
globalização e com o crescimento da internacionalização das empresas, cada vez
mais esse termo tem sido inserido no contexto coorporativo e econômico. 
Empresas e líderes estão constantemente em busca de inovação para implantarem
em suas empresas e muitos têm consciência de  que empregar um funcionário
estrangeiro, com costumes diferentes e distintos pontos de vista, pode ser benéfico
para a corporação e para a equipe de trabalho.
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A prática tem demonstrado que os migrantes que estão inseridos no 
mercado de trabalho não estão incorporados à equipe profissional da empresa de 
uma maneira equitativa aos demais. Seus superiores diretos ou dão a oportunidade 
ao migrante devido a um ímpeto humanitário e uma vontade de ajudar ao próximo 
ou, ao contrário, vê na figura do migrante um profissional mais vulnerável mais fácil 
de manipular ou explorar. 

O empregador deve ter a consciência de que o refugiado é um profissional 
como qualquer outro e que não está se fazendo um favor contratá-lo. Muitos deles 
falam dois ou mais idiomas, o que é um diferencial, e, além disso, há toda a 
troca cultural entre os colaboradores, tornando o ambiente mais rico. Além 
disso, sua presença permite o vínculo da empresa a uma causa social relevante 
para o mundo, mostrando como ela apoia a diversidade e inclusão. 

A presença do estrangeiro requer uma dedicação e habilidade de seus 
superiores para conseguir introduzir os migrantes à equipe de maneira coesa. Mas 
se engana quem pensa que esse é um processo custoso e deficitário para a empresa. 
É reconhecido pelos gestores de empresas multiculturais que ter pessoas 
estrangeiras em suas equipes pode trazer diversos benefícios como: diversidade, 
inovação, empatia, novos conhecimentos e aumento da inteligência emocional e 
profissional.  

A ONG PARR - Programa de Apoio para a Recolocação dos Refugiados, 
que atua desde 2011 em São Paulo recolocando imigrantes e refugiados no mercado 
de trabalho, já conseguiu inserir mais de 57 refugiados em diversas empresas 
brasileiras e segundo o fundador e presidente da organização, João Marques, as 
vantagens e benefícios em contratar um refugiado por parte das empresas são 
muitas. 

As vantagens para as empresas são muitas. O funcionário 
geralmente é mais qualificado do que a vaga inicial demanda, é 
remunerado normalmente e não há custo com expatriação. Além 
disso, é uma mão de obra não muito ligada ao turnover, porque essas 
pessoas estão recomeçando, estão a fim de trabalhar. (MELO, 
2016). 

Em estudo de caso e entrevistas realizadas para o presente artigo, essas 
características ficam comprovadas75.  

A Entrevistada I, feminina, responsável pelo departamento de RH de uma 
empresa de distribuição de semijoias em Curitiba relata que ter em sua equipe de 

75 Os nomes dos entrevistados não serão divulgadas. As entrevistas serão nomeadas como Entrevistada I, 
Entrevistada II, Entrevistdo III e Entrevistado IV. As entrevistadas foram realizadas por foi Raquel Prandini 
Correa. 
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Inúmeros casos de pessoas encontradas trabalhando em indústrias têxteis
em condições análogas à escravidão em 2013 alertam para uma situação de
fragilidade que imigrantes e refugiados enfrentam quando se propõem a
enfrentar o mercado de trabalho de um país estrangeiro, sendo que muitas vezes
desconhecem os direitos e deveres referentes às condições trabalhistas, ou não
têm opção.

Em 2014 cinco bolivianos, incluindo uma adolescente de 14 anos, foram
resgatados de uma fábrica de roupa de luxo em São Paulo capital. Sem carteira
assinada ou férias, eles trabalhavam e dormiam com suas famílias em ambientes
com cheiro forte, onde os locais em que ficavam os vasos sanitários não tinham
porta e as camas eram separadas de máquinas de costura por placas de madeira e
plástico.

Mas não é necessário ir muito longe para encontrar situações de degradação
humana como essa. Recentemente em uma capacitação profissional oferecida para
25 estrangeiros pela empresa Linyon em Curitiba, especialista em integrar
refugiados e imigrantes no mercado de trabalho brasileiro, mais de 10 deles 
relataram experiências de pequenas explorações profissionais feitas pelos seus 
empregadores, como retenção da carteira de trabalho, horas extras não
remuneradas, férias vencidas, sem falar em constantes abusos e assédios morais.

Muitas questões contribuem para esse tipo de situação. A dificuldade de
compreensão da língua, a falta de conhecimento das leis trabalhistas, o medo de
denunciar o empregador e dependência financeira acabam colaborando para que
estrangeiros permaneçam em empresas e empregos que não atendem à legislação
trabalhista e de direitos fundamentais.

Embora a realidade de acesso ao mercado de trabalho brasileiro por parte
de refugiados e imigrantes não seja animadora, existem casos positivos em que
tanto o funcionário se beneficia através do salário, de uma situação de estabilidade
financeira, de bons relacionamentos e de desenvolvimento pessoal e profissional,
quanto o empregador, com uma diversidade cultural, inovação, criatividade,
aumento da tolerância e empatia. 

O termo multiculturalismo recebe distintas definições e abrange
principalmente a área de educação, arte e cultura. Porém com a ascensão da
globalização e com o crescimento da internacionalização das empresas, cada vez
mais esse termo tem sido inserido no contexto coorporativo e econômico. 
Empresas e líderes estão constantemente em busca de inovação para implantarem
em suas empresas e muitos têm consciência de  que empregar um funcionário
estrangeiro, com costumes diferentes e distintos pontos de vista, pode ser benéfico
para a corporação e para a equipe de trabalho.
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A prática tem demonstrado que os migrantes que estão inseridos no
mercado de trabalho não estão incorporados à equipe profissional da empresa de
uma maneira equitativa aos demais. Seus superiores diretos ou dão a oportunidade
ao migrante devido a um ímpeto humanitário e uma vontade de ajudar ao próximo
ou, ao contrário, vê na figura do migrante um profissional mais vulnerável mais fácil
de manipular ou explorar.

O empregador deve ter a consciência de que o refugiado é um profissional 
como qualquer outro e que não está se fazendo um favor contratá-lo. Muitos deles
falam dois ou mais idiomas, o que é um diferencial, e, além disso, há toda a
troca cultural entre os colaboradores, tornando o ambiente mais rico. Além
disso, sua presença permite o vínculo da empresa a uma causa social relevante
para o mundo, mostrando como ela apoia a diversidade e inclusão.

A presença do estrangeiro requer uma dedicação e habilidade de seus
superiores para conseguir introduzir os migrantes à equipe de maneira coesa. Mas 
se engana quem pensa que esse é um processo custoso e deficitário para a empresa.
É reconhecido pelos gestores de empresas multiculturais que ter pessoas
estrangeiras em suas equipes pode trazer diversos benefícios como: diversidade,
inovação, empatia, novos conhecimentos e aumento da inteligência emocional e
profissional.

A ONG PARR - Programa de Apoio para a Recolocação dos Refugiados,
que atua desde 2011 em São Paulo recolocando imigrantes e refugiados no mercado
de trabalho, já conseguiu inserir mais de 57 refugiados em diversas empresas
brasileiras e segundo o fundador e presidente da organização, João Marques, as
vantagens e benefícios em contratar um refugiado por parte das empresas são 
muitas.

As vantagens para as empresas são muitas. O funcionário
geralmente é mais qualificado do que a vaga inicial demanda, é
remunerado normalmente e não há custo com expatriação. Além
disso, é uma mão de obra não muito ligada ao turnover, porque essas
pessoas estão recomeçando, estão a fim de trabalhar. (MELO, 
2016).

Em estudo de caso e entrevistas realizadas para o presente artigo, essas
características ficam comprovadas75. 

A Entrevistada I, feminina, responsável pelo departamento de RH de uma
empresa de distribuição de semijoias em Curitiba relata que ter em sua equipe de

75 Os nomes dos entrevistados não serão divulgadas. As entrevistas serão nomeadas como Entrevistada I,
Entrevistada II, Entrevistdo III e Entrevistado IV. As entrevistadas foram realizadas por foi Raquel Prandini 
Correa.
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trabalho pessoas de diferentes países com diferentes culturas foi muito importante 
para desenvolver e aprimorar a empatia de toda equipe da empresa. A Entrevistada 
I relata que no começo os próprios haitianos, duas mulheres e um homem, se 
colocavam de uma maneira muito tímida e introspectiva perante à outras pessoas, 
e isso a deixava preocupada achando que algo de errado estava acontecendo. Mas 
depois de algumas conversas ela percebeu que o que ela achava que era timidez na 
verdade era cautela e que a maneira deles agirem era de fato diferente, com mais 
calma e tranquilidade. As três pessoas contratadas pela Entrevistada I fazem parte 
da base de dado da empresa Linyon, especialista em integração de imigrantes e 
refugiados em Curitiba. A Entrevista II, feminina, fundadora da Linyon destaca a 
importância de promover treinamentos de integração tanto para os imigrantes 
quanto para os empregadores, pois os aspectos culturais devem ser inseridos no 
processo de contratação para evitar ou amenizar problemas futuros. 

O Entrevistado III, masculino, um dos haitianos atendido pelo programa 
ofertado pelo Linyon, destaca a importância de conseguir programas de 
informações culturais e legais sobre o Brasil gratuitamente. Ele alega que ficou mais 
de 2 anos sem emprego no Brasil tendo que sustentar a casa dele aqui e os filhos 
que deixou no Haiti quando veio ao Brasil em busca de uma vida melhor. “Sem 
emprego e tendo que sustentar duas casas seria impossível me matricular em algum 
curso que cobrasse então foi muito importante ter a possibilidade de fazer uma 
capacitação gratuita e que ainda me trouxe um trabalho”, analisa o Entrevistado III. 

A inserção no mercado de trabalho é de extrema importância para um 
refugiado ou migrante pois além de ter que se sustentar no Brasil, na maioria das 
vezes essas pessoas vêm até o Brasil com a expectativa de trazer pessoas queridas 
que deixaram para trás, e grande parte do salário que eles ganham acabam 
guardando para conseguir reunir a família novamente. Muitos precisam mandar as 
remessas para a família no pas de origem. A pressão que esses estrangeiros sofrem 
diariamente por saber que deixaram seus entes queridos em uma região bélica e 
instável é altamente prejudicial e pode levar a quadros de tristeza e angústia tão 
profundos que acaba desencadeando uma depressão. 

O Entrevistado IV hoje trabalha em um restaurante árabe no centro de 
Curitiba. Casado e com uma filha recém-nascida na Síria, viveu dias de angústia 
grave quando chegou ao Brasil pois sem falar o português e sem conseguir validar 
seu diploma de dentista´, não conseguia emprego e passava a maior parte do dia 
pensando na família e em como iria conseguir para tirar a mulher a filha do terror 
que se tornou a Síria. Mesmo não estando satisfeito com o salário que ganha no 
restaurante ele acredita que assim consiga desenvolver o português para conseguir 
fazer a prova da validação do diploma com mais consistência e também afirma que 
é muito melhor estar em um emprego intermediário do que em casa. “Em casa não 
conversava com ninguém e só ficava pensando na minha família, isso me deixava 
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trabalho pessoas de diferentes países com diferentes culturas foi muito importante
para desenvolver e aprimorar a empatia de toda equipe da empresa. A Entrevistada
I relata que no começo os próprios haitianos, duas mulheres e um homem, se
colocavam de uma maneira muito tímida e introspectiva perante à outras pessoas,
e isso a deixava preocupada achando que algo de errado estava acontecendo. Mas
depois de algumas conversas ela percebeu que o que ela achava que era timidez na
verdade era cautela e que a maneira deles agirem era de fato diferente, com mais
calma e tranquilidade. As três pessoas contratadas pela Entrevistada I fazem parte
da base de dado da empresa Linyon, especialista em integração de imigrantes e
refugiados em Curitiba. A Entrevista II, feminina, fundadora da Linyon destaca a
importância de promover treinamentos de integração tanto para os imigrantes
quanto para os empregadores, pois os aspectos culturais devem ser inseridos no
processo de contratação para evitar ou amenizar problemas futuros. 

O Entrevistado III, masculino, um dos haitianos atendido pelo programa
ofertado pelo Linyon, destaca a importância de conseguir programas de
informações culturais e legais sobre o Brasil gratuitamente. Ele alega que ficou mais 
de 2 anos sem emprego no Brasil tendo que sustentar a casa dele aqui e os filhos
que deixou no Haiti quando veio ao Brasil em busca de uma vida melhor. “Sem
emprego e tendo que sustentar duas casas seria impossível me matricular em algum
curso que cobrasse então foi muito importante ter a possibilidade de fazer uma
capacitação gratuita e que ainda me trouxe um trabalho”, analisa o Entrevistado III.

A inserção no mercado de trabalho é de extrema importância para um
refugiado ou migrante pois além de ter que se sustentar no Brasil, na maioria das 
vezes essas pessoas vêm até o Brasil com a expectativa de trazer pessoas queridas 
que deixaram para trás, e grande parte do salário que eles ganham acabam
guardando para conseguir reunir a família novamente. Muitos precisam mandar as 
remessas para a família no pas de origem. A pressão que esses estrangeiros sofrem
diariamente por saber que deixaram seus entes queridos em uma região bélica e
instável é altamente prejudicial e pode levar a quadros de tristeza e angústia tão 
profundos que acaba desencadeando uma depressão. 

O Entrevistado IV hoje trabalha em um restaurante árabe no centro de
Curitiba. Casado e com uma filha recém-nascida na Síria, viveu dias de angústia 
grave quando chegou ao Brasil pois sem falar o português e sem conseguir validar 
seu diploma de dentista´, não conseguia emprego e passava a maior parte do dia
pensando na família e em como iria conseguir para tirar a mulher a filha do terror
que se tornou a Síria. Mesmo não estando satisfeito com o salário que ganha no 
restaurante ele acredita que assim consiga desenvolver o português para conseguir
fazer a prova da validação do diploma com mais consistência e também afirma que
é muito melhor estar em um emprego intermediário do que em casa. “Em casa não
conversava com ninguém e só ficava pensando na minha família, isso me deixava
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cada dia mais triste.” Sua dedicação e persistência valeram a pena pois em 2017 
conseguiu revalidar seu diploma na UFPR, através de um programa específico de 
atendimento a migrantes e refugiados existentes naquela universidade76. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mercado de trabalho brasileiro ainda não criou a cultura de integração 
necessária para receber um funcionário ou trabalhador, migrante ou refugiado, de 
maneira coesa e consistente. É normal haver  situações em que os estrangeiros são 
colocados como pessoas incapazes, em trabalhos indignos e desvalorizados. A falta 
de conhecimento da língua portuguesa e das leis trabalhistas brasileiras contribuem 
para que o refugiado seja visto como uma pessoa vulnerável, fácil de explorar e 
abusar. Mas apesar de conter diversos casos de exploração e desrespeito ao 
trabalhador estrangeiro, o trabalho feito pelas autoras e que inspirou a realização 
deste artigo, permite constatar a existência de um movimento em sentido contrário, 
em prol dessas pessoas, com valorização da integração dos refugiados e migrantes 
na sociedade brasileira e, principalmente, com a percepção da importância de inseri-
los no mercado de trabalho para que alcancem a independência financeira e 
consigam sobreviver sem depender de assistencialismo e remessas vindas do 
exterior. 

É importante destacar situações de sucesso de refugiados e migrantes que 
conseguiram uma vaga de emprego e que permanecem nas empresas mantendo 
uma boa relação com a equipe e com os líderes. Também é interessante demonstrar 
a satisfação dos empregadores que receberam esses refugiados em suas empresas e 
destacar as vantagens que eles notaram em ter pessoas estrangeiras e muitas vezes 
altamente qualificadas em suas equipes, para que esses exemplos sirvam de 
incentivo a outros empresários a fim de que passem a contratar mais refugiados e 
imigrantes humanitários, de maneira responsável e digna. 

76 Sobre o programa da UFPR e seus diversos projetos, ver: FRIEDRICH, s/d. 
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trabalho pessoas de diferentes países com diferentes culturas foi muito importante
para desenvolver e aprimorar a empatia de toda equipe da empresa. A Entrevistada
I relata que no começo os próprios haitianos, duas mulheres e um homem, se
colocavam de uma maneira muito tímida e introspectiva perante à outras pessoas,
e isso a deixava preocupada achando que algo de errado estava acontecendo. Mas
depois de algumas conversas ela percebeu que o que ela achava que era timidez na
verdade era cautela e que a maneira deles agirem era de fato diferente, com mais
calma e tranquilidade. As três pessoas contratadas pela Entrevistada I fazem parte
da base de dado da empresa Linyon, especialista em integração de imigrantes e
refugiados em Curitiba. A Entrevista II, feminina, fundadora da Linyon destaca a
importância de promover treinamentos de integração tanto para os imigrantes
quanto para os empregadores, pois os aspectos culturais devem ser inseridos no
processo de contratação para evitar ou amenizar problemas futuros. 

O Entrevistado III, masculino, um dos haitianos atendido pelo programa
ofertado pelo Linyon, destaca a importância de conseguir programas de
informações culturais e legais sobre o Brasil gratuitamente. Ele alega que ficou mais 
de 2 anos sem emprego no Brasil tendo que sustentar a casa dele aqui e os filhos
que deixou no Haiti quando veio ao Brasil em busca de uma vida melhor. “Sem
emprego e tendo que sustentar duas casas seria impossível me matricular em algum
curso que cobrasse então foi muito importante ter a possibilidade de fazer uma
capacitação gratuita e que ainda me trouxe um trabalho”, analisa o Entrevistado III.

A inserção no mercado de trabalho é de extrema importância para um
refugiado ou migrante pois além de ter que se sustentar no Brasil, na maioria das 
vezes essas pessoas vêm até o Brasil com a expectativa de trazer pessoas queridas 
que deixaram para trás, e grande parte do salário que eles ganham acabam
guardando para conseguir reunir a família novamente. Muitos precisam mandar as 
remessas para a família no pas de origem. A pressão que esses estrangeiros sofrem
diariamente por saber que deixaram seus entes queridos em uma região bélica e
instável é altamente prejudicial e pode levar a quadros de tristeza e angústia tão 
profundos que acaba desencadeando uma depressão. 

O Entrevistado IV hoje trabalha em um restaurante árabe no centro de
Curitiba. Casado e com uma filha recém-nascida na Síria, viveu dias de angústia 
grave quando chegou ao Brasil pois sem falar o português e sem conseguir validar 
seu diploma de dentista´, não conseguia emprego e passava a maior parte do dia
pensando na família e em como iria conseguir para tirar a mulher a filha do terror
que se tornou a Síria. Mesmo não estando satisfeito com o salário que ganha no 
restaurante ele acredita que assim consiga desenvolver o português para conseguir
fazer a prova da validação do diploma com mais consistência e também afirma que
é muito melhor estar em um emprego intermediário do que em casa. “Em casa não
conversava com ninguém e só ficava pensando na minha família, isso me deixava
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cada dia mais triste.” Sua dedicação e persistência valeram a pena pois em 2017
conseguiu revalidar seu diploma na UFPR, através de um programa específico de
atendimento a migrantes e refugiados existentes naquela universidade76.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mercado de trabalho brasileiro ainda não criou a cultura de integração
necessária para receber um funcionário ou trabalhador, migrante ou refugiado, de
maneira coesa e consistente. É normal haver  situações em que os estrangeiros são
colocados como pessoas incapazes, em trabalhos indignos e desvalorizados. A falta
de conhecimento da língua portuguesa e das leis trabalhistas brasileiras contribuem
para que o refugiado seja visto como uma pessoa vulnerável, fácil de explorar e
abusar. Mas apesar de conter diversos casos de exploração e desrespeito ao
trabalhador estrangeiro, o trabalho feito pelas autoras e que inspirou a realização 
deste artigo, permite constatar a existência de um movimento em sentido contrário,
em prol dessas pessoas, com valorização da integração dos refugiados e migrantes
na sociedade brasileira e, principalmente, com a percepção da importância de inseri-
los no mercado de trabalho para que alcancem a independência financeira e
consigam sobreviver sem depender de assistencialismo e remessas vindas do
exterior. 

É importante destacar situações de sucesso de refugiados e migrantes que
conseguiram uma vaga de emprego e que permanecem nas empresas mantendo
uma boa relação com a equipe e com os líderes. Também é interessante demonstrar
a satisfação dos empregadores que receberam esses refugiados em suas empresas e
destacar as vantagens que eles notaram em ter pessoas estrangeiras e muitas vezes
altamente qualificadas em suas equipes, para que esses exemplos sirvam de
incentivo a outros empresários a fim de que passem a contratar mais refugiados e
imigrantes humanitários, de maneira responsável e digna. 

76 Sobre o programa da UFPR e seus diversos projetos, ver: FRIEDRICH, s/d.
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DIREITOS HUMANOS E O DIREITO AO TRABALHO 
DOS MIGRANTES INDOCUMENTADOS77 

Ana Paula Kosloski Miranda 78 
Camila Dabrowski de Araújo Mendonça 79 

1 INTRODUÇÃO 

 fenômeno migratório não é recente, ao contrário, data dos 
primórdios da civilização. As migrações são constitutivas da 
experiência civilizacional e até existencial da espécie humana: não 

somos migrantes por opção, mas sim por natureza. (ELHAJJI; MALERBA, 
2016). Contudo, nos dias atuais o movimento migratório, em algumas regiões 
do planeta, vem ocorrendo de maneira intensa em razão de guerra civis, por 
questões étnicas ou religiosas, ou por falta de uma melhor perspectiva de vida. 
(GUERRA, 2009). Nesse sentido, as migrações contemporâneas ocorrem num 
panorama pouco ou nada propício para a inserção social daqueles cujo 
deslocamento é a única forma de sobrevivência. (PAIVA; LEITE, 2014). 

Partindo dessa realidade, nos deparamos com duas questões. Por um 
lado, a própria conceituação e classificação do fenômeno migratório não é 
tratada uniformemente, havendo diversos conceitos e tipologias, aplicados por 
organizações internacionais e Estados, conforme seus entendimentos próprios. 
Por outro lado, hoje muitos migrantes vivem em situação de exclusão, não 
tendo acesso a direitos básicos, entre eles, o direito ao trabalho. 

77 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
78 Advogada. Pós-graduada em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário pela
EMATRA/Curitiba. Bacharel em Direito pela UNINTER..
79 Doutora em Direito pelo PPGD/UFSC, com Bolsa de Doutorado do CNPq. Mestre em
Direito e Relações Internacionais pelo PPGD/UFSC. Bacharel em Relações Internacionais
pelo UNICURITIBA. Bacharel e Licenciada em História pela UFPR. Pesquisador no Projeto
de Pesquisa Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um Estudo dos Direitos
Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à Justiça em caso de
Violação, financiado pelo CNPQ - MCTI/CNPQ/Universal 14/2014.
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somos migrantes por opção, mas sim por natureza. (ELHAJJI; MALERBA,
2016). Contudo, nos dias atuais o movimento migratório, em algumas regiões
do planeta, vem ocorrendo de maneira intensa em razão de guerra civis, por
questões étnicas ou religiosas, ou por falta de uma melhor perspectiva de vida.
(GUERRA, 2009). Nesse sentido, as migrações contemporâneas ocorrem num
panorama pouco ou nada propício para a inserção social daqueles cujo
deslocamento é a única forma de sobrevivência. (PAIVA; LEITE, 2014).

Partindo dessa realidade, nos deparamos com duas questões. Por um
lado, a própria conceituação e classificação do fenômeno migratório não é
tratada uniformemente, havendo diversos conceitos e tipologias, aplicados por
organizações internacionais e Estados, conforme seus entendimentos próprios.
Por outro lado, hoje muitos migrantes vivem em situação de exclusão, não
tendo acesso a direitos básicos, entre eles, o direito ao trabalho.
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Para analisar essas questões foi preciso, primeiramente, apresentar 
algumas das conceituações e classificações do fenômeno migratório, buscando 
a terminologia e as definições empregadas pelas principais organizações 
internacionais que trabalham com a questão. Em um segundo momento, 
buscou-se no Direito Internacional dos Direitos Humanos a proteção garantida 
aos trabalhadores migrantes indocumentados. Tal análise tem como 
fundamento o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
apresentado no Parecer Consultivo n. 18/03, em especial a grande relevância 
dos princípios da igualdade e da não-discriminação. Por fim, voltou-se para as 
políticas públicas implementadas no Brasil, bem como a legislação aplicável, 
que tem impacto para os trabalhadores migrantes indocumentados ou em 
situação irregular no país. 

2 MIGRAÇÃO: CONCEITO E FUNDAMENTO 

Atualmente diversos organismos, nacionais e internacionais, tem suas 
atividades ligadas ao fenômeno migratório em suas mais diversas 
consequências. Há instituições que atuam no que diz respeito aos movimentos 
migratórios em si e outras cujo foco recai sobre os direitos das pessoas 
migrantes e sua efetivação. 

O direito à migração é disposto na Declaração Universal de Direitos 
Humanos de 1948, em seus artigos 13 e 1480, bem como no Pacto Internacional 
de Direitos Civis e Políticos de 1966, em seu artigo 1281, ou seja, o direito 

80 Artigo 13 
1.Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior
de um Estado.
2.Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o
direito de regressar ao seu país.
Artigo 14
1.Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e se beneficiar de asilo em
outros países.
2.Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por
crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações
Unidas. (OHCHR, 20?).
81 Artigo 12
1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado terá o direito de nele
livremente circular e escolher sua residência.
2. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive de seu próprio
país.
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do planeta, vem ocorrendo de maneira intensa em razão de guerra civis, por
questões étnicas ou religiosas, ou por falta de uma melhor perspectiva de vida.
(GUERRA, 2009). Nesse sentido, as migrações contemporâneas ocorrem num
panorama pouco ou nada propício para a inserção social daqueles cujo
deslocamento é a única forma de sobrevivência. (PAIVA; LEITE, 2014).

Partindo dessa realidade, nos deparamos com duas questões. Por um
lado, a própria conceituação e classificação do fenômeno migratório não é
tratada uniformemente, havendo diversos conceitos e tipologias, aplicados por
organizações internacionais e Estados, conforme seus entendimentos próprios.
Por outro lado, hoje muitos migrantes vivem em situação de exclusão, não
tendo acesso a direitos básicos, entre eles, o direito ao trabalho.
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Para analisar essas questões foi preciso, primeiramente, apresentar
algumas das conceituações e classificações do fenômeno migratório, buscando
a terminologia e as definições empregadas pelas principais organizações
internacionais que trabalham com a questão. Em um segundo momento,
buscou-se no Direito Internacional dos Direitos Humanos a proteção garantida
aos trabalhadores migrantes indocumentados. Tal análise tem como
fundamento o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
apresentado no Parecer Consultivo n. 18/03, em especial a grande relevância 
dos princípios da igualdade e da não-discriminação. Por fim, voltou-se para as 
políticas públicas implementadas no Brasil, bem como a legislação aplicável,
que tem impacto para os trabalhadores migrantes indocumentados ou em
situação irregular no país.

2 MIGRAÇÃO: CONCEITO E FUNDAMENTO

Atualmente diversos organismos, nacionais e internacionais, tem suas 
atividades ligadas ao fenômeno migratório em suas mais diversas 
consequências. Há instituições que atuam no que diz respeito aos movimentos
migratórios em si e outras cujo foco recai sobre os direitos das pessoas
migrantes e sua efetivação.

O direito à migração é disposto na Declaração Universal de Direitos
Humanos de 1948, em seus artigos 13 e 1480, bem como no Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos de 1966, em seu artigo 1281, ou seja, o direito

80 Artigo 13
1.Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior 
de um Estado.
2.Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o
direito de regressar ao seu país.
Artigo 14
1.Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e se beneficiar de asilo em
outros países.
2.Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por
crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações 
Unidas. (OHCHR, 20?). 
81 Artigo 12
1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado terá o direito de nele
livremente circular e escolher sua residência.
2. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive de seu próprio
país.
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internacional reconhece "fragmentos do ato de imigrar, representado pela 
liberdade de ir e vir e de circular". (LOPES, 2009, p. 218). 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em seu Parecer 
Consultivo, n. 18/03, de 17 de setembro de 2003, veio estabelecer algumas 
orientações no que se refere a assuntos interligados aos Direitos Humanos 
tendo como foco os direitos trabalhistas de migrantes indocumentados. (CIDH, 
2003). Nesse entendimento a CIDH apresentou algumas definições 
terminológicas. Assim, entendeu que migrante é um “termo genérico que inclui 
tanto o emigrante como o imigrante”. Define ainda que o imigrante se trata de 
"pessoa que chega a outro Estado com o propósito de residir nele", enquanto 
que o emigrante é aquela "pessoa que deixa um Estado com o propósito de se 
transferir a outro e se estabelecer nele". (CIDH, 2003, p. 94). 

Por sua vez, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR), ao diferenciar refugiados e migrantes, amplia essa definição ao 
afirmar que os migrantes 

São todas as pessoas que deixam seus países de origem com o 
objetivo de se estabelecer em outro país de forma temporária ou 
permanente. Os migrantes podem ter, entre outras, motivações 
sociais e econômicas, pois tentam escapar da pobreza ou do 
desemprego, buscando melhores condições de vida, maior acesso a 
trabalho, saúde e educação. (ACNUR, 2012, p. 6). 

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM) o termo 
migrante, geralmente, abrange todos os casos em que a decisão de migrar é 
tomada livremente pela pessoa, sem intervenção de fatores externos. Assim, 
esse termo se aplica tanto às pessoas quanto a seus familiares que vão para outro 
país ou região em busca de melhores condições de vida. (OIM, 2009). A OIM 
define ainda a migração forçada, conceito utilizado para escrever um movimento 
de pessoas em que se observa a existência de coação, incluindo a ameaça de 
vida e de sobrevivência, que pode ter como causa fenômenos naturais ou 
humanos. Dentre essas causas, pode-se indicar, por exemplo, os movimentos 
de refugiados e de deslocados internos, bem como pessoas deslocadas em 

3. Os direitos supracitados não poderão em lei e no intuito de restrições, a menos que estejam
previstas em lei e no intuito de proteger a segurança nacional e a ordem, a saúde ou a moral
pública, bem como os direitos e liberdades das demais pessoas, e que sejam compatíveis com
os outros direitos reconhecidos no presente.
4. Ninguém poderá ser privado arbitrariamente do direito de entrar em seu próprio país.
(BRASIL, 1992).
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tendo como foco os direitos trabalhistas de migrantes indocumentados. (CIDH, 
2003). Nesse entendimento a CIDH apresentou algumas definições
terminológicas. Assim, entendeu que migrante é um “termo genérico que inclui
tanto o emigrante como o imigrante”. Define ainda que o imigrante se trata de
"pessoa que chega a outro Estado com o propósito de residir nele", enquanto
que o emigrante é aquela "pessoa que deixa um Estado com o propósito de se
transferir a outro e se estabelecer nele". (CIDH, 2003, p. 94).

Por sua vez, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
(ACNUR), ao diferenciar refugiados e migrantes, amplia essa definição ao
afirmar que os migrantes

São todas as pessoas que deixam seus países de origem com o 
objetivo de se estabelecer em outro país de forma temporária ou 
permanente. Os migrantes podem ter, entre outras, motivações
sociais e econômicas, pois tentam escapar da pobreza ou do
desemprego, buscando melhores condições de vida, maior acesso a
trabalho, saúde e educação. (ACNUR, 2012, p. 6).

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM) o termo
migrante, geralmente, abrange todos os casos em que a decisão de migrar é
tomada livremente pela pessoa, sem intervenção de fatores externos. Assim,
esse termo se aplica tanto às pessoas quanto a seus familiares que vão para outro
país ou região em busca de melhores condições de vida. (OIM, 2009). A OIM
define ainda a migração forçada, conceito utilizado para escrever um movimento
de pessoas em que se observa a existência de coação, incluindo a ameaça de
vida e de sobrevivência, que pode ter como causa fenômenos naturais ou
humanos. Dentre essas causas, pode-se indicar, por exemplo, os movimentos
de refugiados e de deslocados internos, bem como pessoas deslocadas em

3. Os direitos supracitados não poderão em lei e no intuito de restrições, a menos que estejam
previstas em lei e no intuito de proteger a segurança nacional e a ordem, a saúde ou a moral
pública, bem como os direitos e liberdades das demais pessoas, e que sejam compatíveis com
os outros direitos reconhecidos no presente.
4. Ninguém poderá ser privado arbitrariamente do direito de entrar em seu próprio país.
(BRASIL, 1992).
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decorrência de desastres naturais ou ambientais, desastres nucleares ou 
químicos, fome, entre outras mais. (OIM, 2009). 

Contemporaneamente, há uma tendência para a utilização de termos 
como migração, migrante e migratório, sem os prefixos. O abandono progressivo 
desses prefixos acompanha a própria evolução da substância do tema, ou seja, 
as direções dos fluxos vêm apresentando natureza crescentemente cambiante, 
com países que são, ao mesmo tempo, pontos de origem, de trânsito e de 
destino. (FIRMEZA, 2007). Assim, observa-se uma dificuldade na classificação 
ou tipologia de migrações como temporárias ou definitivas e, inclusive, de 
retorno, ao se considerar a fluidez e plasticidade entre as fronteiras conceituais 
desses dois tipos, bem como o caráter muitas vezes circular das migrações 
nacionais e internacionais. (TEIXEIRA; BRAGA, BAENINGER, 2012). 

As pessoas se movem e migram por uma variedade de motivações e 
fatores que influenciam estes movimentos, às vezes de maneira simultânea. 
Dentre esses fatores, pode-se elencar questões ambientais, por exemplo, clima 
e desastres naturais; políticas, como guerras; econômicas, como acesso à 
emprego; e culturais, por exemplo, liberdade religiosa e acesso à educação. 
(COSTA; REUSCH, 2016). 

 Logo, é inegável que a migração internacional está ligada às enormes 
desproporcionalidades existentes entre os países, agravadas principalmente 
pelas assimetrias e crises econômicas apresentadas por países com menor grau 
de desenvolvimento. Assim, as correntes migratórias tendem a se orientar na 
direção de países nos quais existam mais oportunidades de emprego e 
investimentos. (MENDES, 2013). 

3 MIGRANTES INDOCUMENTADOS 

Muitos migrantes vivem em condições de exclusão, sem acesso à 
educação, à saúde, à trabalho, enfim, sem cidadania. (ZAMBERLAM et al., 
2009). Porém, dentre os problemas acima apontados o desafio primordial do 
migrante é conseguir superar a “fronteira da documentação”, o que nem sempre 
é fácil. (ZAMBERLAM et al., 2013, p. 38). 

Dentre os migrantes existem aqueles que não conseguem regularizar sua 
situação perante o Estado que lhe acolheu, não conseguindo também adquirir 
sua documentação, a qual contêm informações de diversos tipos, tais como 
nome, nacionalidade, estado civil e escolaridade. A existência de documentação 
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internacional reconhece "fragmentos do ato de imigrar, representado pela
liberdade de ir e vir e de circular". (LOPES, 2009, p. 218).

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em seu Parecer 
Consultivo, n. 18/03, de 17 de setembro de 2003, veio estabelecer algumas
orientações no que se refere a assuntos interligados aos Direitos Humanos
tendo como foco os direitos trabalhistas de migrantes indocumentados. (CIDH, 
2003). Nesse entendimento a CIDH apresentou algumas definições
terminológicas. Assim, entendeu que migrante é um “termo genérico que inclui
tanto o emigrante como o imigrante”. Define ainda que o imigrante se trata de
"pessoa que chega a outro Estado com o propósito de residir nele", enquanto
que o emigrante é aquela "pessoa que deixa um Estado com o propósito de se
transferir a outro e se estabelecer nele". (CIDH, 2003, p. 94).

Por sua vez, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
(ACNUR), ao diferenciar refugiados e migrantes, amplia essa definição ao
afirmar que os migrantes

São todas as pessoas que deixam seus países de origem com o 
objetivo de se estabelecer em outro país de forma temporária ou 
permanente. Os migrantes podem ter, entre outras, motivações
sociais e econômicas, pois tentam escapar da pobreza ou do
desemprego, buscando melhores condições de vida, maior acesso a
trabalho, saúde e educação. (ACNUR, 2012, p. 6).

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM) o termo
migrante, geralmente, abrange todos os casos em que a decisão de migrar é
tomada livremente pela pessoa, sem intervenção de fatores externos. Assim,
esse termo se aplica tanto às pessoas quanto a seus familiares que vão para outro
país ou região em busca de melhores condições de vida. (OIM, 2009). A OIM
define ainda a migração forçada, conceito utilizado para escrever um movimento
de pessoas em que se observa a existência de coação, incluindo a ameaça de
vida e de sobrevivência, que pode ter como causa fenômenos naturais ou
humanos. Dentre essas causas, pode-se indicar, por exemplo, os movimentos
de refugiados e de deslocados internos, bem como pessoas deslocadas em

3. Os direitos supracitados não poderão em lei e no intuito de restrições, a menos que estejam
previstas em lei e no intuito de proteger a segurança nacional e a ordem, a saúde ou a moral
pública, bem como os direitos e liberdades das demais pessoas, e que sejam compatíveis com
os outros direitos reconhecidos no presente.
4. Ninguém poderá ser privado arbitrariamente do direito de entrar em seu próprio país.
(BRASIL, 1992).
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decorrência de desastres naturais ou ambientais, desastres nucleares ou
químicos, fome, entre outras mais. (OIM, 2009).

Contemporaneamente, há uma tendência para a utilização de termos
como migração, migrante e migratório, sem os prefixos. O abandono progressivo
desses prefixos acompanha a própria evolução da substância do tema, ou seja,
as direções dos fluxos vêm apresentando natureza crescentemente cambiante,
com países que são, ao mesmo tempo, pontos de origem, de trânsito e de
destino. (FIRMEZA, 2007). Assim, observa-se uma dificuldade na classificação
ou tipologia de migrações como temporárias ou definitivas e, inclusive, de
retorno, ao se considerar a fluidez e plasticidade entre as fronteiras conceituais
desses dois tipos, bem como o caráter muitas vezes circular das migrações
nacionais e internacionais. (TEIXEIRA; BRAGA, BAENINGER, 2012).

As pessoas se movem e migram por uma variedade de motivações e
fatores que influenciam estes movimentos, às vezes de maneira simultânea.
Dentre esses fatores, pode-se elencar questões ambientais, por exemplo, clima
e desastres naturais; políticas, como guerras; econômicas, como acesso à 
emprego; e culturais, por exemplo, liberdade religiosa e acesso à educação.
(COSTA; REUSCH, 2016).

Logo, é inegável que a migração internacional está ligada às enormes
desproporcionalidades existentes entre os países, agravadas principalmente
pelas assimetrias e crises econômicas apresentadas por países com menor grau
de desenvolvimento. Assim, as correntes migratórias tendem a se orientar na 
direção de países nos quais existam mais oportunidades de emprego e
investimentos. (MENDES, 2013).

3 MIGRANTES INDOCUMENTADOS

Muitos migrantes vivem em condições de exclusão, sem acesso à
educação, à saúde, à trabalho, enfim, sem cidadania. (ZAMBERLAM et al.,
2009). Porém, dentre os problemas acima apontados o desafio primordial do
migrante é conseguir superar a “fronteira da documentação”, o que nem sempre
é fácil. (ZAMBERLAM et al., 2013, p. 38).

Dentre os migrantes existem aqueles que não conseguem regularizar sua
situação perante o Estado que lhe acolheu, não conseguindo também adquirir
sua documentação, a qual contêm informações de diversos tipos, tais como
nome, nacionalidade, estado civil e escolaridade. A existência de documentação
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envolve a efetiva distinção entre nacionais e estrangeiros, bem como o 
monopólio dos meios legítimos de controle do movimento das pessoas. Nesse 
sentido, ocorreu a criação de inúmeros documentos, entre os quais destaca-se 
o passaporte. (ARAUJO, 2015).

O trabalho é considerado como um dos fatores de grande motivação 
para migração, por ser percebido como possibilidade para prosperidade. 
(BRITO; RIBEIRO, 2010). A falta de documentação ou a situação irregular de 
um migrante afeta seu acesso ao mercado de trabalho, tornando-se, assim, uma 
questão de grande relevância para os estudos sobre os fenômenos migratórios. 

A OIM define trabalhador migrante indocumentado ou trabalhador migrante em 
situação irregular como aquele “trabalhador migrante ou um membro da sua 
família que não está autorizado a entrar, permanecer ou trabalhar num Estado” 
(OIM, 2009, p. 74). 

A CIDH, no Parecer Consultivo mencionado anteriormente, usou o 
termo trabalhador migrante indocumentado ou em situação irregular para indicar aquela 

Pessoa que não se encontra autorizada a ingressar, a permanecer e a 
exercer uma atividade remunerada no Estado de emprego, de 
acordo com as leis desse Estado e os acordos internacionais em que 
esse Estado seja parte, e que, entretanto, realiza esta atividade 
(CIDH, 2003, p. 94). 

A falta de documentação é uma situação que gera diversas consequências. 
Conforme explica Trindade (2006, p. 306),  

los migrantes (particularmente los indocumentados) se encuentran 
frecuentemente en una situación de gran vulnerabilidad (mayor que 
la de los nacionales), ante el riesgo del empleo precario (en la llamada 
"economía informal"), el propio desempleo y la pobrea (también en 
el país receptor. 

Não resta dúvida que é na situação de acesso à emprego que há maiores 
complicações práticas em virtude da burocracia com a obtenção dos 
documentos de permanência. (FERNANDES, 2015). 

Em seu Parecer Consultivo a CIDH afirma que os migrantes 
indocumentados devem ter garantidos os mesmos direitos trabalhistas daqueles 
cujo status é considerado regular, quando ingressarem em uma relação de 
emprego. (CIDH, 2003). Porém, apesar dessa garantia, na prática as relações de 
trabalho não respeitam esses direitos. No entendimento de Araújo (2015, p.32), 

diante da improbabilidade – que se aproxima verdadeiramente de 
uma impossibilidade - de que um migrante leve a sua demanda por 
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o passaporte. (ARAUJO, 2015).

O trabalho é considerado como um dos fatores de grande motivação
para migração, por ser percebido como possibilidade para prosperidade.
(BRITO; RIBEIRO, 2010). A falta de documentação ou a situação irregular de
um migrante afeta seu acesso ao mercado de trabalho, tornando-se, assim, uma
questão de grande relevância para os estudos sobre os fenômenos migratórios.

A OIM define trabalhador migrante indocumentado ou trabalhador migrante em
situação irregular como aquele “trabalhador migrante ou um membro da sua
família que não está autorizado a entrar, permanecer ou trabalhar num Estado”
(OIM, 2009, p. 74).

A CIDH, no Parecer Consultivo mencionado anteriormente, usou o
termo trabalhador migrante indocumentado ou em situação irregular para indicar aquela

Pessoa que não se encontra autorizada a ingressar, a permanecer e a
exercer uma atividade remunerada no Estado de emprego, de
acordo com as leis desse Estado e os acordos internacionais em que
esse Estado seja parte, e que, entretanto, realiza esta atividade
(CIDH, 2003, p. 94).

A falta de documentação é uma situação que gera diversas consequências.
Conforme explica Trindade (2006, p. 306),

los migrantes (particularmente los indocumentados) se encuentran
frecuentemente en una situación de gran vulnerabilidad (mayor que
la de los nacionales), ante el riesgo del empleo precario (en la llamada
"economía informal"), el propio desempleo y la pobrea (también en
el país receptor.

Não resta dúvida que é na situação de acesso à emprego que há maiores
complicações práticas em virtude da burocracia com a obtenção dos
documentos de permanência. (FERNANDES, 2015).

Em seu Parecer Consultivo a CIDH afirma que os migrantes
indocumentados devem ter garantidos os mesmos direitos trabalhistas daqueles
cujo status é considerado regular, quando ingressarem em uma relação de
emprego. (CIDH, 2003). Porém, apesar dessa garantia, na prática as relações de
trabalho não respeitam esses direitos. No entendimento de Araújo (2015, p.32),

diante da improbabilidade – que se aproxima verdadeiramente de
uma impossibilidade - de que um migrante leve a sua demanda por
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direitos aos tribunais, contratá-los em condições de super-
exploração representa um risco muito baixo para os empregadores. 

Observa-se, assim, que os trabalhadores migrantes indocumentados estão em 
situação de vulnerabilidade maior que os demais trabalhadores e, na prática, sem 
seus direitos trabalhistas garantidos. 

4 DIREITO AO TRABALHO COMO DIREITO HUMANO: 
APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA 
NÃO-DISCRIMINAÇÃO  

Após a Primeira Revolução Industrial, quando entraram em cena os 
movimentos operários, o direito ao trabalho foi elevado ao patamar de direito 
fundamental, tão fundamental que passou a fazer parte de todas as declarações 
de direitos contemporâneas. (BOBBIO, 2004). A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948, por exemplo, em seus artigos 22 a 27 versa sobre 
os direitos de natureza econômica, social e cultural que os indivíduos devem 
ter. Nas palavras de Rezek (2014, p. 261), compõe tal grupo “o direito ao 
trabalho e à previdência social, à igualdade salarial por igual trabalho, ao 
descanso e ao lazer, à saúde, à educação, aos benefícios da ciência, ao gozo das 
artes, à participação na vida cultural da comunidade”. 

Atualmente há diversos instrumentos internacionais que versam sobre a 
proteção dos trabalhadores migrantes e suas famílias, entre eles a Convenção 
Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 
Migrantes e dos Membros das suas Famílias é uma das mais relevantes82. Esse 
tratado, sob uma perspectiva de direitos humanos, tem como objeto a questão 
das migrações, fixando parâmetros protetivos mínimos a serem aplicados pelos 
Estados-Parte aos trabalhadores migrantes e aos membros de suas famílias, 
independentemente de seu status migratório. Tem como objetivo a consagração 

82 Outros tratados internacionais relevantes para a proteção de migrantes são a Convenção 
nº 97 da OIT sobre Trabalhadores Migrantes de 1949 (ratificada pelo Brasil em 1965, 
entrando em vigor em 1966); a Convenção nº 143 da OIT Sobre Migrações Efetuadas em 
Condições Abusivas e Sobre a Promoção da Igualdade de Oportunidades e de Tratamento 
dos Trabalhadores Migrantes (não ratificada pelo Brasil); o Protocolo Adicional à Convenção 
das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional de 2000, relativo ao Combate 
ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestres, Marítima e Aérea, de 2000 (ratificado pelo Brasil 
em 2004, tendo entrado em vigor no mesmo ano); e o Protocolo Adicional à Convenção das 
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional de 2000, relativo à Prevenção e 
Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, de 2000 (ratificado pelo 
Brasil em 2004, tendo entrado em vigor no mesmo ano). 
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envolve a efetiva distinção entre nacionais e estrangeiros, bem como o
monopólio dos meios legítimos de controle do movimento das pessoas. Nesse
sentido, ocorreu a criação de inúmeros documentos, entre os quais destaca-se
o passaporte. (ARAUJO, 2015).

O trabalho é considerado como um dos fatores de grande motivação
para migração, por ser percebido como possibilidade para prosperidade.
(BRITO; RIBEIRO, 2010). A falta de documentação ou a situação irregular de
um migrante afeta seu acesso ao mercado de trabalho, tornando-se, assim, uma
questão de grande relevância para os estudos sobre os fenômenos migratórios.

A OIM define trabalhador migrante indocumentado ou trabalhador migrante em
situação irregular como aquele “trabalhador migrante ou um membro da sua
família que não está autorizado a entrar, permanecer ou trabalhar num Estado”
(OIM, 2009, p. 74).

A CIDH, no Parecer Consultivo mencionado anteriormente, usou o
termo trabalhador migrante indocumentado ou em situação irregular para indicar aquela

Pessoa que não se encontra autorizada a ingressar, a permanecer e a
exercer uma atividade remunerada no Estado de emprego, de
acordo com as leis desse Estado e os acordos internacionais em que
esse Estado seja parte, e que, entretanto, realiza esta atividade
(CIDH, 2003, p. 94).

A falta de documentação é uma situação que gera diversas consequências.
Conforme explica Trindade (2006, p. 306),

los migrantes (particularmente los indocumentados) se encuentran
frecuentemente en una situación de gran vulnerabilidad (mayor que
la de los nacionales), ante el riesgo del empleo precario (en la llamada
"economía informal"), el propio desempleo y la pobrea (también en
el país receptor.

Não resta dúvida que é na situação de acesso à emprego que há maiores
complicações práticas em virtude da burocracia com a obtenção dos
documentos de permanência. (FERNANDES, 2015).

Em seu Parecer Consultivo a CIDH afirma que os migrantes
indocumentados devem ter garantidos os mesmos direitos trabalhistas daqueles
cujo status é considerado regular, quando ingressarem em uma relação de
emprego. (CIDH, 2003). Porém, apesar dessa garantia, na prática as relações de
trabalho não respeitam esses direitos. No entendimento de Araújo (2015, p.32),

diante da improbabilidade – que se aproxima verdadeiramente de
uma impossibilidade - de que um migrante leve a sua demanda por
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direitos aos tribunais, contratá-los em condições de super-
exploração representa um risco muito baixo para os empregadores. 

Observa-se, assim, que os trabalhadores migrantes indocumentados estão em
situação de vulnerabilidade maior que os demais trabalhadores e, na prática, sem
seus direitos trabalhistas garantidos.

4 DIREITO AO TRABALHO COMO DIREITO HUMANO:
APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA
NÃO-DISCRIMINAÇÃO

Após a Primeira Revolução Industrial, quando entraram em cena os
movimentos operários, o direito ao trabalho foi elevado ao patamar de direito
fundamental, tão fundamental que passou a fazer parte de todas as declarações
de direitos contemporâneas. (BOBBIO, 2004). A Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948, por exemplo, em seus artigos 22 a 27 versa sobre
os direitos de natureza econômica, social e cultural que os indivíduos devem
ter. Nas palavras de Rezek (2014, p. 261), compõe tal grupo “o direito ao
trabalho e à previdência social, à igualdade salarial por igual trabalho, ao
descanso e ao lazer, à saúde, à educação, aos benefícios da ciência, ao gozo das
artes, à participação na vida cultural da comunidade”.

Atualmente há diversos instrumentos internacionais que versam sobre a
proteção dos trabalhadores migrantes e suas famílias, entre eles a Convenção
Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores
Migrantes e dos Membros das suas Famílias é uma das mais relevantes82. Esse
tratado, sob uma perspectiva de direitos humanos, tem como objeto a questão
das migrações, fixando parâmetros protetivos mínimos a serem aplicados pelos 
Estados-Parte aos trabalhadores migrantes e aos membros de suas famílias,
independentemente de seu status migratório. Tem como objetivo a consagração

82 Outros tratados internacionais relevantes para a proteção de migrantes são a Convenção 
nº 97 da OIT sobre Trabalhadores Migrantes de 1949 (ratificada pelo Brasil em 1965,
entrando em vigor em 1966); a Convenção nº 143 da OIT Sobre Migrações Efetuadas em
Condições Abusivas e Sobre a Promoção da Igualdade de Oportunidades e de Tratamento
dos Trabalhadores Migrantes (não ratificada pelo Brasil); o Protocolo Adicional à Convenção
das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional de 2000, relativo ao Combate
ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestres, Marítima e Aérea, de 2000 (ratificado pelo Brasil
em 2004, tendo entrado em vigor no mesmo ano); e o Protocolo Adicional à Convenção das
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional de 2000, relativo à Prevenção e
Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, de 2000 (ratificado pelo
Brasil em 2004, tendo entrado em vigor no mesmo ano).
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da proteção internacional dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e 
dos membros das suas famílias, dando especial atenção aos direitos dos 
trabalhadores migrantes não documentados ou em situação irregular. Esses 
indivíduos são comumente empregados em condições de trabalho menos 
favoráveis que outros trabalhadores e, por vezes, explorados e vítimas de graves 
violações de direitos humanos, caracterizando sua vulnerabilidade. O texto do 
instrumento internacional determina, ainda, que ações apropriadas devem ser 
encorajadas para prevenir e eliminar os movimentos clandestinos e o tráfico de 
trabalhadores migrantes, e, ao mesmo tempo, proteger os seus direitos. 
(PIOVESAN, 2013). 

As proposições do Direito Internacional dos Direitos Humanos 
ensejaram a criação de tribunais nos sistemas regionais protetivos de Direitos 
Humanos, como a CIDH no continente americano, com conjuntos de normas 
materiais e processuais de proteção à pessoa humana no plano internacional. 
Notadamente nos sistemas de direitos humanos, nos quais o cerne é a proteção 
do indivíduo, cidadão ou não de um Estado, a parte mais vulnerável é vítima de 
violação de seus direitos essenciais. (OLIVEIRA, 2016). 

Foi neste contexto que a CIDH, em seu Parecer Consultivo n. 18/03, 
opinou sobre a privação do gozo e exercício de certos direitos do trabalhador 
migrante e sua compatibilidade com a obrigação dos Estados em garantir os 
princípios da igualdade jurídica, não discriminação e proteção igualitária e 
efetiva da lei. Tais princípios, consagrados em instrumentos internacionais de 
proteção dos direitos humanos, devem ser observados e respeitados pelos 
Estados, tendo em vista a subordinação ou condicionamento da observância 
das obrigações impostas pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, 
inclusas aquelas oponíveis erga omnes, frente a obtenção de certos objetivos de 
política interna de um Estado americano. (CORREIA, 2008). 

A abordagem de direitos humanos sugere que os Estados tenham 
mecanismos sensíveis de identificação dos diferentes grupos de pessoas, suas 
respectivas necessidades e as consequentes respostas distintas para cada 
contexto. Isso é particularmente relevante ao se buscar fortalecer a capacidade 
de proteção em situações de fluxos migratórios mistos, nos quais migrantes, 
refugiados, vítimas de desastres naturais, vítimas de tráfico de pessoas, crianças 
desacompanhadas e até mesmo redes criminosas muitas vezes se utilizam das 
mesmas rotas de acesso. Se faz necessário, portanto, observar esse cenário para 
além do viés da segurança nacional ou da criminalização da migração irregular, 
encarando como incumbência primordial do Estado a sua responsabilidade de 
proteção às pessoas que se encontram em seu território, estejam elas 
documentadas ou não. (GODOY, 2011). 
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A abordagem de direitos humanos sugere que os Estados tenham 
mecanismos sensíveis de identificação dos diferentes grupos de pessoas, suas
respectivas necessidades e as consequentes respostas distintas para cada
contexto. Isso é particularmente relevante ao se buscar fortalecer a capacidade
de proteção em situações de fluxos migratórios mistos, nos quais migrantes,
refugiados, vítimas de desastres naturais, vítimas de tráfico de pessoas, crianças
desacompanhadas e até mesmo redes criminosas muitas vezes se utilizam das
mesmas rotas de acesso. Se faz necessário, portanto, observar esse cenário para
além do viés da segurança nacional ou da criminalização da migração irregular,
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proteção às pessoas que se encontram em seu território, estejam elas
documentadas ou não. (GODOY, 2011).
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Para a CIDH os Estados têm uma obrigação estatal de respeitar e garantir 
os direitos humanos, conforme previsão em diversos instrumentos 
internacionais. Em seu Parecer Consultivo anteriormente mencionado, a CIDH 
indica que os princípios da igualdade e não-discriminação são fundamentais 
para efetivamente garantir a proteção e respeito aos direitos humanos. Nesse 
sentido, afirma que “o descumprimento pelo Estado, através de qualquer 
tratamento discriminatório, da obrigação geral de respeitar e garantir os direitos 
humanos, gera sua responsabilidade internacional”. (CIDH, 2003, p. 99). 

4.1  Princípio da Igualdade 

Segundo Marmelstein (2008), a igualdade é colocada de duas formas 
distintas no ordenamento jurídico brasileiro. Por um lado, quando presente na 
lei, é dirigida ao legislador, que, “ao editar normas abstratas, deve tratar todos 
com isonomia”. (MARMELSTEIN, 2008, p. 79). Por outro lado, observa-se 
também a igualdade perante a lei, que incide no momento de concretização, “de 
modo que os operadores do direito, na aplicação da lei, não adotem 
comportamentos preconceituosos”. (MARMELSTEIN, 2008, p. 79).  

A diferença entre igualdade substancial e formal, nas palavras de Celso 
Ribeiro Bastos, é que esta consiste “no direito de todo cidadão não ser 
desigualado pela lei senão em consonância com os critérios albergados, ou ao 
menos não vedados, pelo ordenamento constitucional” (2001, p. 5), e aquela, 
por seu turno, consiste no “tratamento uniforme de todos os homens”. 
(BASTOS, 2001, p. 5). 

E por fim, a igualdade jurídica, que faz de todo o membro da 
coletividade um sujeito de direito, ou seja, um ser dotado de capacidade jurídica. 
(MORAES, 2006). 

A desigualdade pode ocorrer quando a norma submete de forma não 
razoável ou arbitrária a um tratamento específico pessoas diversas. Por esta 
razão, para que as diferenciações normativas possam ser consideradas não 
discriminatórias, torna-se indispensável que exista uma justificativa objetiva e 
razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos genericamente aceitos. 
Sua exigência deve aplicar-se em relação à finalidade e efeitos da medida 
considerada, devendo estar presente, por isso, uma razoável relação de 
proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade perseguida, sempre 
em conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente protegidos. 
(MORAES, 2006). 
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Para a CIDH os Estados têm uma obrigação estatal de respeitar e garantir 
os direitos humanos, conforme previsão em diversos instrumentos
internacionais. Em seu Parecer Consultivo anteriormente mencionado, a CIDH
indica que os princípios da igualdade e não-discriminação são fundamentais
para efetivamente garantir a proteção e respeito aos direitos humanos. Nesse
sentido, afirma que “o descumprimento pelo Estado, através de qualquer
tratamento discriminatório, da obrigação geral de respeitar e garantir os direitos
humanos, gera sua responsabilidade internacional”. (CIDH, 2003, p. 99).

4.1 Princípio da Igualdade

Segundo Marmelstein (2008), a igualdade é colocada de duas formas
distintas no ordenamento jurídico brasileiro. Por um lado, quando presente na
lei, é dirigida ao legislador, que, “ao editar normas abstratas, deve tratar todos
com isonomia”. (MARMELSTEIN, 2008, p. 79). Por outro lado, observa-se
também a igualdade perante a lei, que incide no momento de concretização, “de
modo que os operadores do direito, na aplicação da lei, não adotem
comportamentos preconceituosos”. (MARMELSTEIN, 2008, p. 79).

A diferença entre igualdade substancial e formal, nas palavras de Celso
Ribeiro Bastos, é que esta consiste “no direito de todo cidadão não ser
desigualado pela lei senão em consonância com os critérios albergados, ou ao
menos não vedados, pelo ordenamento constitucional” (2001, p. 5), e aquela,
por seu turno, consiste no “tratamento uniforme de todos os homens”.
(BASTOS, 2001, p. 5).

E por fim, a igualdade jurídica, que faz de todo o membro da
coletividade um sujeito de direito, ou seja, um ser dotado de capacidade jurídica.
(MORAES, 2006).

A desigualdade pode ocorrer quando a norma submete de forma não
razoável ou arbitrária a um tratamento específico pessoas diversas. Por esta
razão, para que as diferenciações normativas possam ser consideradas não
discriminatórias, torna-se indispensável que exista uma justificativa objetiva e
razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos genericamente aceitos.
Sua exigência deve aplicar-se em relação à finalidade e efeitos da medida
considerada, devendo estar presente, por isso, uma razoável relação de
proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade perseguida, sempre
em conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente protegidos.
(MORAES, 2006).
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4.2  Princípio da Não-Discriminação 

O princípio da não-discriminação é resultado do processo de 
desenvolvimento do já mencionado princípio da igualdade. Ao se constatar que 
a mera declaração de igualdade perante a lei, própria do Estado Liberal, não se 
mostrou suficiente para tutelar os indivíduos, desenvolveu-se outro princípio 
de proteção. (OLIVEIRA NETO, 2006). 

Para Mauricio Godinho Delgado (2013), a discriminação pode ocorrer 
de forma direta, indireta ou oculta. Na forma direta “a discriminação é explícita, 
pois plenamente verificada a partir da análise do conteúdo do ato 
discriminatório” (DELGADO, 2013, p. 773); a discriminação indireta, por sua 
vez, se dá 

através de medidas legislativas, administrativas ou empresariais, 
pressupondo uma situação preexistente de desigualdade, ao passo 
que o efeito discriminatório da aplicação da medida prejudica de 
maneira desproporcional determinados grupos ou pessoas. 
(DELGADO, 2013, p. 773). 

Já a discriminação em sua forma oculta “é disfarçada pelo emprego de 
instrumentos aparentemente neutros, ocultando real intenção efetivamente 
discriminatória”. (DELGADO, 2013, p. 773). 

No âmbito das relações de trabalho a discriminação pode ocorrer, 
dentre outros, na conduta de empregadores ao utilizarem critérios de 
preferência fundados na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência 
nacional ou origem social, desde a contratação até o término do contrato de 
trabalho. No ato da admissão, por exemplo, a discriminação normalmente 
ocorre de forma dissimulada mediante a exclusão de determinados grupos de 
pessoas, a preferência por outros ou distinção entre grupos, levando-se em 
conta sexo, raça, cor, idade, etc. Já durante a duração do contrato, a 
discriminação pode existir sob a forma de diferenças salariais e chances de 
promoções, baseadas nos mesmos critérios já mencionados. Por fim, na 
extinção do contrato, a discriminação pode acontecer pela preferência de 
determinados grupos para fins de demissão. (OLIVEIRA NETO, 2006). 

A verificação da existência de discriminação, contudo, requer a análise 
do caso concreto, não sendo possível uma regra absoluta. Segundo Wandelli 
(2004, p. 374), esta regra de exceção, não afeta em abstrato o âmbito semântico 
da regra permissiva, porque é somente na interpretação completa da situação 
concreta que se pode concluir pelo caráter infundado de um tratamento 
diferenciado. 
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através de medidas legislativas, administrativas ou empresariais, 
pressupondo uma situação preexistente de desigualdade, ao passo 
que o efeito discriminatório da aplicação da medida prejudica de
maneira desproporcional determinados grupos ou pessoas.
(DELGADO, 2013, p. 773).

Já a discriminação em sua forma oculta “é disfarçada pelo emprego de
instrumentos aparentemente neutros, ocultando real intenção efetivamente
discriminatória”. (DELGADO, 2013, p. 773).

No âmbito das relações de trabalho a discriminação pode ocorrer,
dentre outros, na conduta de empregadores ao utilizarem critérios de
preferência fundados na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência
nacional ou origem social, desde a contratação até o término do contrato de
trabalho. No ato da admissão, por exemplo, a discriminação normalmente
ocorre de forma dissimulada mediante a exclusão de determinados grupos de
pessoas, a preferência por outros ou distinção entre grupos, levando-se em
conta sexo, raça, cor, idade, etc. Já durante a duração do contrato, a
discriminação pode existir sob a forma de diferenças salariais e chances de
promoções, baseadas nos mesmos critérios já mencionados. Por fim, na
extinção do contrato, a discriminação pode acontecer pela preferência de
determinados grupos para fins de demissão. (OLIVEIRA NETO, 2006).

A verificação da existência de discriminação, contudo, requer a análise
do caso concreto, não sendo possível uma regra absoluta. Segundo Wandelli
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concreta que se pode concluir pelo caráter infundado de um tratamento
diferenciado.
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Neste sentido podemos mencionar o estudo sobre os trabalhadores 
imigrantes, realizado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 
concluiu que é permitido limitar o acesso ao emprego de estrangeiros quando 
se reúnem duas condições, uma, quando se trata de "categorias limitadas de 
empregos e funções"; e a outra, que a limitação seja necessária ao interesse do 
Estado, justificando que certos empregos ou funções se encontrem reservados, 
por sua natureza, aos cidadãos daquele Estado. (CORREIA, 2008). 

Sobre essas questões, afirmou a CIDH em seu Parecer Consultivo n. 
18/03, que os princípios de igualdade e não-discriminação devem se aplicar não 
apenas aos indivíduos que estejam regularmente no território de um Estado, 
mas a todos os que se encontrem sob sua jurisdição, em situação regular ou 
irregular. Isso ocorre pois tais princípios fazem parte do domínio do jus cogens, 
sendo aplicáveis a todos os Estados, independentemente de terem ratificado ou 
não um tratado internacional, o que lhes impõe obrigações erga omnes de 
proteção. (CIDH, 2003; CAMPOS; SILVA, 2015). Dentre outras 
consequências, o respeito a esses princípios resulta na necessidade de garantir 
o devido processo legal que, no entendimento da Corte, “deve ser reconhecido
no contexto das garantias mínimas que se devem oferecer a todo migrante,
independentemente de seu status migratório”. (CIDH, 2003, p. 108).

5 POLÍTICAS PÚBLICAS MIGRATÓRIAS 

No entendimento da CIDH é permitido aos Estados a criação de 
políticas públicas afetas ao fenômeno migratório, ou seja, que estabeleça 
medidas a respeito do ingresso, permanência e saída de pessoas de seu território, 
desde que tais medidas sempre sejam elaboradas de acordo a proteção existente 
para os direitos humanos, em especial dos migrantes trabalhadores. (CIDH, 
2003; CORREIA, 2008). A Corte ressalta, ainda, que, com base em suas 
políticas migratórias, os Estados não podem proteger sua indústria nacional, 
seja pela exclusão de trabalhadores migrantes de determinado setor seja pela 
contratação de trabalhadores migrantes em situação de vulnerabilidade, 
objetivando o pagamento de salários menores e negando seus direitos 
trabalhistas. (CIDH, 2003). 

Na prática, mesmo com a existência de políticas públicas que ensejam o 
respeito dos direitos humanos, os trabalhadores migrantes tem seus direitos 
violados. Nesse sentido, Milesi (2005 apud COSTA; REUSCH, 2016, p. 279) 
ressalta que 
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discriminação pode existir sob a forma de diferenças salariais e chances de
promoções, baseadas nos mesmos critérios já mencionados. Por fim, na
extinção do contrato, a discriminação pode acontecer pela preferência de
determinados grupos para fins de demissão. (OLIVEIRA NETO, 2006).

A verificação da existência de discriminação, contudo, requer a análise
do caso concreto, não sendo possível uma regra absoluta. Segundo Wandelli
(2004, p. 374), esta regra de exceção, não afeta em abstrato o âmbito semântico
da regra permissiva, porque é somente na interpretação completa da situação
concreta que se pode concluir pelo caráter infundado de um tratamento
diferenciado.
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Neste sentido podemos mencionar o estudo sobre os trabalhadores
imigrantes, realizado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), que
concluiu que é permitido limitar o acesso ao emprego de estrangeiros quando
se reúnem duas condições, uma, quando se trata de "categorias limitadas de
empregos e funções"; e a outra, que a limitação seja necessária ao interesse do
Estado, justificando que certos empregos ou funções se encontrem reservados,
por sua natureza, aos cidadãos daquele Estado. (CORREIA, 2008).

Sobre essas questões, afirmou a CIDH em seu Parecer Consultivo n. 
18/03, que os princípios de igualdade e não-discriminação devem se aplicar não
apenas aos indivíduos que estejam regularmente no território de um Estado,
mas a todos os que se encontrem sob sua jurisdição, em situação regular ou
irregular. Isso ocorre pois tais princípios fazem parte do domínio do jus cogens, 
sendo aplicáveis a todos os Estados, independentemente de terem ratificado ou
não um tratado internacional, o que lhes impõe obrigações erga omnes de
proteção. (CIDH, 2003; CAMPOS; SILVA, 2015). Dentre outras
consequências, o respeito a esses princípios resulta na necessidade de garantir
o devido processo legal que, no entendimento da Corte, “deve ser reconhecido
no contexto das garantias mínimas que se devem oferecer a todo migrante,
independentemente de seu status migratório”. (CIDH, 2003, p. 108).

5 POLÍTICAS PÚBLICAS MIGRATÓRIAS 

No entendimento da CIDH é permitido aos Estados a criação de
políticas públicas afetas ao fenômeno migratório, ou seja, que estabeleça
medidas a respeito do ingresso, permanência e saída de pessoas de seu território,
desde que tais medidas sempre sejam elaboradas de acordo a proteção existente
para os direitos humanos, em especial dos migrantes trabalhadores. (CIDH,
2003; CORREIA, 2008). A Corte ressalta, ainda, que, com base em suas
políticas migratórias, os Estados não podem proteger sua indústria nacional,
seja pela exclusão de trabalhadores migrantes de determinado setor seja pela
contratação de trabalhadores migrantes em situação de vulnerabilidade,
objetivando o pagamento de salários menores e negando seus direitos
trabalhistas. (CIDH, 2003).

Na prática, mesmo com a existência de políticas públicas que ensejam o
respeito dos direitos humanos, os trabalhadores migrantes tem seus direitos
violados. Nesse sentido, Milesi (2005 apud COSTA; REUSCH, 2016, p. 279)
ressalta que
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o debate sobre políticas públicas para migrações internacionais
precisa chegar às instâncias de decisão, aos governos, aos
parlamentos e se transformar em medidas efetivas e eficazes de
superação das causas de tais deslocamentos, por um lado, e, por
outro, em políticas que brindem condições dignas, garantam o
respeito aos direitos fundamentais e favoreçam a integração
daqueles e daquelas que o próprio processo de globalização
econômica, financeira e comercial força a migrar.

O fenômeno migratório dá visibilidade a eventuais desigualdades e 
incongruências nas políticas públicas, por exemplo, os casos de estrangeiros 
vítimas de trabalho escravo indicam problemas na fiscalização do trabalho e de 
vulnerabilidade social. Assim, continuam ocorrendo situações de exploração do 
trabalho e violações de leis trabalhistas, principalmente envolvendo pessoas em 
condição migratória irregular, as quais ficam isoladas socialmente em 
decorrência do desconhecimento do idioma local ou por outras formas de 
exclusão social ou cultural. Ao não reconhecer as desigualdades existentes, as 
políticas públicas contribuem para que essas pessoas fiquem ainda mais 
vulneráveis a situações de violações de direitos. (LUSSI, 2015). 

Exemplo desse fenômeno foi o que ocorreu em países europeus, nos 
quais o volume de migrantes irregulares aumentou nos anos seguintes ao 
fechamento das fronteiras. Apesar das políticas estatais no sentido de 
regularizar a população em situação irregular que já se encontrava nos 
respectivos países e punir novos migrantes irregulares com deportação e 
aplicação de sanções aos seus empregadores, tais atitudes não surtiram efeito. 
As empresas continuaram contratando migrantes irregulares, seja porque 
muitas delas só podiam fazer frente à concorrência lançando mão de força de 
trabalho barata e flexível, seja pela forte correlação entre economia informal e 
migração irregular. (OLIVEIRA, 2015). 

5.1  Políticas Públicas para Migrantes no Brasil 

Até 2017, a regulamentação de estrangeiros no Brasil era realizada pela 
Lei n. 6.815 de 1980, popularmente conhecida como Estatuto do Estrangeiro. 
Tal diploma legal regulava a entrada, saída e permanência de estrangeiros no 
país, bem como direitos e deveres, documentação, entre outras. Tal lei foi 
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outro, em políticas que brindem condições dignas, garantam o 
respeito aos direitos fundamentais e favoreçam a integração
daqueles e daquelas que o próprio processo de globalização
econômica, financeira e comercial força a migrar.
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incongruências nas políticas públicas, por exemplo, os casos de estrangeiros
vítimas de trabalho escravo indicam problemas na fiscalização do trabalho e de
vulnerabilidade social. Assim, continuam ocorrendo situações de exploração do
trabalho e violações de leis trabalhistas, principalmente envolvendo pessoas em
condição migratória irregular, as quais ficam isoladas socialmente em
decorrência do desconhecimento do idioma local ou por outras formas de
exclusão social ou cultural. Ao não reconhecer as desigualdades existentes, as
políticas públicas contribuem para que essas pessoas fiquem ainda mais
vulneráveis a situações de violações de direitos. (LUSSI, 2015).

Exemplo desse fenômeno foi o que ocorreu em países europeus, nos 
quais o volume de migrantes irregulares aumentou nos anos seguintes ao
fechamento das fronteiras. Apesar das políticas estatais no sentido de
regularizar a população em situação irregular que já se encontrava nos
respectivos países e punir novos migrantes irregulares com deportação e
aplicação de sanções aos seus empregadores, tais atitudes não surtiram efeito.
As empresas continuaram contratando migrantes irregulares, seja porque
muitas delas só podiam fazer frente à concorrência lançando mão de força de
trabalho barata e flexível, seja pela forte correlação entre economia informal e
migração irregular. (OLIVEIRA, 2015).

5.1 Políticas Públicas para Migrantes no Brasil

Até 2017, a regulamentação de estrangeiros no Brasil era realizada pela 
Lei n. 6.815 de 1980, popularmente conhecida como Estatuto do Estrangeiro.
Tal diploma legal regulava a entrada, saída e permanência de estrangeiros no 
país, bem como direitos e deveres, documentação, entre outras. Tal lei foi
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revogada com a entrada em vigor da Lei n. 13.445, de 24 de maio de 2017, a 
nova Lei de Migração83 (doravante, Lei de Migração). 

Considerando diversas alterações no perfil migratório brasileiro e o 
momento vivido pelo país quando da promulgação do Estatuto do Estrangeiro, 
consolidou-se a necessidade de alteração legislativa no tocante à questão 
migratória. Em conjunto com a academia, o governo buscou a elaboração de 
uma legislação menos burocrática, estimulando o acesso de migrantes ao 
trabalho formal no país. Para Paiva e Leite (2014, p. 16), dentre as medidas 
propostas com a nova lei estão  

a ampliação de vistos de trabalho para os membros da família de 
estrangeiros, redução dos encargos e do número de documentos a 
serem apresentados e, por fim, a criação na forma de lei de uma 
comissão ou agência com a finalidade de estimular a imigração. 

Nesse sentido deu-se a elaboração do Projeto de Lei do Senado nº 288 
de 2013 (PLS 288/2013), que visava instituir a nova Lei de Migração, 
regulamentando a entrada e permanência de estrangeiros no Brasil. Em 2015, o 
projeto de lei foi encaminhado à Câmara dos Deputados, onde tramitou como 
PL 2.516/2015. Na casa revisora o projeto de lei sofreu alterações, sendo 
aprovado em 06 de dezembro de 2016. Retornando ao Senado, o projeto de lei 
foi novamente analisado, sendo aprovado pela casa em 18 de abril de 2017. O 
texto final, aprovado por ambas as casas legislativas, seguiu, então, para sanção 
presidencial, tendo sido, ainda, objeto de alterações por meio de veto 
presidencial. 

No tocante aos direitos trabalhistas dos migrantes em geral e à situação 
dos migrantes indocumentados ou em situação irregular, a nova Lei de 
Migração apresenta algumas previsões. Em primeiro lugar, destaca-se o 
disposto no art. 3º, o qual define os princípios que regem a nova política 
migratória brasileira. Entre eles, encontram-se  

Art. 3º A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes 
princípios: 
I – universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos 
humanos; 
[...] 
V – promoção de entrada regular e de regularização documental;  
[...] 
X – inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de 
políticas públicas;  

83 A Lei de Migração também revogou a Lei nº 818, de 18 de setembro de 1949 e promoveu 
alteração no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), com a inserção 
de um novo tipo penal (BRASIL, 2017). 
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daqueles e daquelas que o próprio processo de globalização
econômica, financeira e comercial força a migrar.
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incongruências nas políticas públicas, por exemplo, os casos de estrangeiros
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trabalho e violações de leis trabalhistas, principalmente envolvendo pessoas em
condição migratória irregular, as quais ficam isoladas socialmente em
decorrência do desconhecimento do idioma local ou por outras formas de
exclusão social ou cultural. Ao não reconhecer as desigualdades existentes, as
políticas públicas contribuem para que essas pessoas fiquem ainda mais
vulneráveis a situações de violações de direitos. (LUSSI, 2015).

Exemplo desse fenômeno foi o que ocorreu em países europeus, nos 
quais o volume de migrantes irregulares aumentou nos anos seguintes ao
fechamento das fronteiras. Apesar das políticas estatais no sentido de
regularizar a população em situação irregular que já se encontrava nos
respectivos países e punir novos migrantes irregulares com deportação e
aplicação de sanções aos seus empregadores, tais atitudes não surtiram efeito.
As empresas continuaram contratando migrantes irregulares, seja porque
muitas delas só podiam fazer frente à concorrência lançando mão de força de
trabalho barata e flexível, seja pela forte correlação entre economia informal e
migração irregular. (OLIVEIRA, 2015).

5.1 Políticas Públicas para Migrantes no Brasil

Até 2017, a regulamentação de estrangeiros no Brasil era realizada pela 
Lei n. 6.815 de 1980, popularmente conhecida como Estatuto do Estrangeiro.
Tal diploma legal regulava a entrada, saída e permanência de estrangeiros no 
país, bem como direitos e deveres, documentação, entre outras. Tal lei foi
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revogada com a entrada em vigor da Lei n. 13.445, de 24 de maio de 2017, a
nova Lei de Migração83 (doravante, Lei de Migração).

Considerando diversas alterações no perfil migratório brasileiro e o
momento vivido pelo país quando da promulgação do Estatuto do Estrangeiro,
consolidou-se a necessidade de alteração legislativa no tocante à questão
migratória. Em conjunto com a academia, o governo buscou a elaboração de
uma legislação menos burocrática, estimulando o acesso de migrantes ao
trabalho formal no país. Para Paiva e Leite (2014, p. 16), dentre as medidas
propostas com a nova lei estão 

a ampliação de vistos de trabalho para os membros da família de
estrangeiros, redução dos encargos e do número de documentos a
serem apresentados e, por fim, a criação na forma de lei de uma
comissão ou agência com a finalidade de estimular a imigração.

Nesse sentido deu-se a elaboração do Projeto de Lei do Senado nº 288
de 2013 (PLS 288/2013), que visava instituir a nova Lei de Migração,
regulamentando a entrada e permanência de estrangeiros no Brasil. Em 2015, o 
projeto de lei foi encaminhado à Câmara dos Deputados, onde tramitou como
PL 2.516/2015. Na casa revisora o projeto de lei sofreu alterações, sendo 
aprovado em 06 de dezembro de 2016. Retornando ao Senado, o projeto de lei
foi novamente analisado, sendo aprovado pela casa em 18 de abril de 2017. O
texto final, aprovado por ambas as casas legislativas, seguiu, então, para sanção
presidencial, tendo sido, ainda, objeto de alterações por meio de veto
presidencial.

No tocante aos direitos trabalhistas dos migrantes em geral e à situação
dos migrantes indocumentados ou em situação irregular, a nova Lei de
Migração apresenta algumas previsões. Em primeiro lugar, destaca-se o 
disposto no art. 3º, o qual define os princípios que regem a nova política
migratória brasileira. Entre eles, encontram-se

Art. 3º A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes
princípios:
I – universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos
humanos;
[...]
V – promoção de entrada regular e de regularização documental; 
[...]
X – inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de
políticas públicas; 

83 A Lei de Migração também revogou a Lei nº 818, de 18 de setembro de 1949 e promoveu
alteração no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), com a inserção
de um novo tipo penal (BRASIL, 2017).
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XI – acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e 
benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica 
integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade 
social;  
[...] 
XVIII – observância ao disposto em tratado;  
[...] 
XXI – promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício 
profissional no Brasil, nos termos da lei; 
(BRASIL, 2017,  grifos nossos). 

Fica evidente a preocupação do legislador com as previsões 
internacionais de garantias de direitos humanos (incisos I e XVIII). A questão 
laboral surge como elemento que deve ser foco de políticas públicas (inciso X), 
devendo o acesso à trabalho ser garantido de forma igualitária. A questão da 
burocracia para reconhecimento de qualificação profissional e acadêmica 
também é destacada (inciso XXI), indicando o reconhecimento da necessidade 
de facilitar os processos hoje existentes. 

Em seu artigo 4º o Lei de Migração apresenta diversas garantias ao 
migrante, como o direito à vida, liberdade e igualdade, entre outras. Nos incisos 
VII e XI são indicadas garantias relativas ao trabalho, quais sejam, “direito de 
associação, inclusive sindical, para fins lícitos” (inciso VII) (BRASIL, 2017) e a 
“garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de 
aplicação das normas de proteção ao trabalhador, sem discriminação em razão 
da nacionalidade e da condição migratória” (inciso XI). (BRASIL, 2017). O 
parágrafo 1º do mesmo artigo indica ainda que os direitos e garantias previstos 
no diploma legal são conforme a Constituição Federal brasileira, sendo 
exercidos independentemente da situação migratória. No texto final da Lei de 
Migração, as limitações desta previsão, que estavam presentes nos parágrafos 
4º (sobre visitantes) e 5º (sobre migrantes não registrados) deste artigo84, foram 
vetados. 

Para que possam trabalhar, os migrantes devem estar em situação regular, 
portando visto temporário, previsto no art. 14, ou obtendo autorização de 
residência, prevista no art. 30. Em caso de situação migratória irregular, a 
previsão é de deportação, nos termos do art. 50. 

Ressalta-se ainda que a Lei de Migração, em seu artigo 109, prevê 
infrações administrativas e suas penalidades. No PL 2.516/2015 havia a 
previsão da infração de “empregar imigrante em situação irregular ou impedido 

84 A numeração dos parágrafos é referente ao texto do PL 2.516/2015. 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



173

XI – acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e 
benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica
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XVIII – observância ao disposto em tratado;
[...]
XXI – promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício
profissional no Brasil, nos termos da lei;
(BRASIL, 2017,  grifos nossos).

Fica evidente a preocupação do legislador com as previsões
internacionais de garantias de direitos humanos (incisos I e XVIII). A questão
laboral surge como elemento que deve ser foco de políticas públicas (inciso X),
devendo o acesso à trabalho ser garantido de forma igualitária. A questão da
burocracia para reconhecimento de qualificação profissional e acadêmica
também é destacada (inciso XXI), indicando o reconhecimento da necessidade
de facilitar os processos hoje existentes.

Em seu artigo 4º o Lei de Migração apresenta diversas garantias ao
migrante, como o direito à vida, liberdade e igualdade, entre outras. Nos incisos
VII e XI são indicadas garantias relativas ao trabalho, quais sejam, “direito de
associação, inclusive sindical, para fins lícitos” (inciso VII) (BRASIL, 2017) e a 
“garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de
aplicação das normas de proteção ao trabalhador, sem discriminação em razão
da nacionalidade e da condição migratória” (inciso XI). (BRASIL, 2017). O 
parágrafo 1º do mesmo artigo indica ainda que os direitos e garantias previstos
no diploma legal são conforme a Constituição Federal brasileira, sendo 
exercidos independentemente da situação migratória. No texto final da Lei de
Migração, as limitações desta previsão, que estavam presentes nos parágrafos
4º (sobre visitantes) e 5º (sobre migrantes não registrados) deste artigo84, foram
vetados.

Para que possam trabalhar, os migrantes devem estar em situação regular,
portando visto temporário, previsto no art. 14, ou obtendo autorização de
residência, prevista no art. 30. Em caso de situação migratória irregular, a
previsão é de deportação, nos termos do art. 50.

Ressalta-se ainda que a Lei de Migração, em seu artigo 109, prevê
infrações administrativas e suas penalidades. No PL 2.516/2015 havia a
previsão da infração de “empregar imigrante em situação irregular ou impedido

84 A numeração dos parágrafos é referente ao texto do PL 2.516/2015.
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de exercer atividade remunerada: Sanção: multa”. Esta previsão, contudo, não 
foi inserida na redação final do diploma legal. 

Na prática da vida cotidiana dos migrantes e refugiados no Brasil, um 
quadro da realidade migratória no país atualmente indica a existência de duas 
grandes questões no que diz respeito às políticas públicas migratórias e acesso 
a trabalho: i) o acesso à documentação e regularização da situação no país, e ii) 
o respeito aos direitos trabalhistas dos migrantes no Brasil, em especial aqueles
em situação irregular.

A respeito do acesso à documentação e regularização no país, é 
interessante destacar a desburocratização promovida pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, visando simplificar o procedimento de emissão de 
carteiras de trabalho. Tal ação foi pautada em um diagnóstico publicado em 
2013 pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o 
qual destacou a existência de uma grande demanda por melhorias e ampliação 
nos serviços públicos dirigidos à população migrante. (CAMPOS; SILVA, 
2015). 

Também neste tocante são relevantes os efeitos da Resolução 
Normativa n.º 122, de 3 de agosto de 2016, do Conselho Nacional de Imigração 
(CNIg). Versando sobre permanência de estrangeiro considerado vítima de 
tráfico de pessoas e/ou de trabalho análogo ao de escravo, dispõe em seu artigo 
4º, parágrafo único, que “na hipótese de o estrangeiro encontrar-se em situação 
migratória irregular, o Ministério da Justiça e Cidadania poderá autorizar de 
imediato sua permanência, em caráter provisório, a título especial”. (BRASIL, 
2016) 

Sobre o respeito aos direitos trabalhista e de acesso à justiça para 
reivindicá-los, é importante ressaltar a atuação do Ministério Público do 
Trabalho (MPT). Ao receber denúncias o MPT verifica a existência de indícios 
de irregularidade para então instaurar procedimentos formais de investigação. 
Nem sempre as investigações são levadas à justiça, havendo a possibilidade de 
adoção de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Em casos de 
constatação de empresas que contratam trabalhadores estrangeiros de maneira 
informal em decorrência da situação irregular dos migrantes, o Procurador do 
Trabalho pode propor um TAC indicando a obrigatoriedade de contratação de 
estrangeiros apenas quando estiverem em situação regular, sob pena de 
aplicação de multa. A culpabilização recai exclusivamente sobre o empregador, 
responsável integralmente pelo pagamento da multa. (LOPES, 2015). Com essa 
conduta, o MPT busca garantir os direitos dos trabalhadores bem como 
desestimular práticas de concorrência desleal por parte das empresas que, ao 
contratar trabalhadores migrantes irregulares, buscam reduzir seus custos de 
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Migração, as limitações desta previsão, que estavam presentes nos parágrafos
4º (sobre visitantes) e 5º (sobre migrantes não registrados) deste artigo84, foram
vetados.

Para que possam trabalhar, os migrantes devem estar em situação regular,
portando visto temporário, previsto no art. 14, ou obtendo autorização de
residência, prevista no art. 30. Em caso de situação migratória irregular, a
previsão é de deportação, nos termos do art. 50.

Ressalta-se ainda que a Lei de Migração, em seu artigo 109, prevê
infrações administrativas e suas penalidades. No PL 2.516/2015 havia a
previsão da infração de “empregar imigrante em situação irregular ou impedido

84 A numeração dos parágrafos é referente ao texto do PL 2.516/2015.
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de exercer atividade remunerada: Sanção: multa”. Esta previsão, contudo, não
foi inserida na redação final do diploma legal.

Na prática da vida cotidiana dos migrantes e refugiados no Brasil, um
quadro da realidade migratória no país atualmente indica a existência de duas
grandes questões no que diz respeito às políticas públicas migratórias e acesso
a trabalho: i) o acesso à documentação e regularização da situação no país, e ii)
o respeito aos direitos trabalhistas dos migrantes no Brasil, em especial aqueles
em situação irregular.

A respeito do acesso à documentação e regularização no país, é
interessante destacar a desburocratização promovida pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, visando simplificar o procedimento de emissão de
carteiras de trabalho. Tal ação foi pautada em um diagnóstico publicado em
2013 pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, o
qual destacou a existência de uma grande demanda por melhorias e ampliação
nos serviços públicos dirigidos à população migrante. (CAMPOS; SILVA,
2015).

Também neste tocante são relevantes os efeitos da Resolução
Normativa n.º 122, de 3 de agosto de 2016, do Conselho Nacional de Imigração
(CNIg). Versando sobre permanência de estrangeiro considerado vítima de
tráfico de pessoas e/ou de trabalho análogo ao de escravo, dispõe em seu artigo
4º, parágrafo único, que “na hipótese de o estrangeiro encontrar-se em situação
migratória irregular, o Ministério da Justiça e Cidadania poderá autorizar de
imediato sua permanência, em caráter provisório, a título especial”. (BRASIL,
2016)

Sobre o respeito aos direitos trabalhista e de acesso à justiça para
reivindicá-los, é importante ressaltar a atuação do Ministério Público do
Trabalho (MPT). Ao receber denúncias o MPT verifica a existência de indícios
de irregularidade para então instaurar procedimentos formais de investigação.
Nem sempre as investigações são levadas à justiça, havendo a possibilidade de
adoção de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Em casos de
constatação de empresas que contratam trabalhadores estrangeiros de maneira
informal em decorrência da situação irregular dos migrantes, o Procurador do
Trabalho pode propor um TAC indicando a obrigatoriedade de contratação de
estrangeiros apenas quando estiverem em situação regular, sob pena de
aplicação de multa. A culpabilização recai exclusivamente sobre o empregador,
responsável integralmente pelo pagamento da multa. (LOPES, 2015). Com essa
conduta, o MPT busca garantir os direitos dos trabalhadores bem como
desestimular práticas de concorrência desleal por parte das empresas que, ao
contratar trabalhadores migrantes irregulares, buscam reduzir seus custos de
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produção por pagar salários menores e sem os encargos sociais previstos na 
legislação trabalhista. 

Frente ao judiciário a situação do trabalhador migrante indocumentado 
ou em situação irregular pode ser exemplificada a partir de uma decisão do 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 12ª Região a respeito do 
reconhecimento de vínculo empregatício de estrangeiro em situação irregular 
no Brasil. (BRASIL, 2015). O acórdão da 5ª Câmara traz a decisão de primeiro 
grau, na qual a magistrada afirma ser nulo o contrato de trabalho haja vista a 
irregularidade da situação do estrangeiro. (BRASIL, 2015). Buscando 
fundamento constitucional, o relator diverge da posição da magistrada de 
primeiro grau e afirma: “não vejo como a situação irregular do demandante no 
país possa constituir entrave para o reconhecimento do vínculo de emprego e 
de seus direitos à aplicação da legislação brasileira que garante direitos aos 
nossos trabalhadores”. (BRASIL, 2015, p. 12-13). Ou seja, em grau recursal, há 
entendimento de que a situação irregular do trabalhador migrante não afasta de 
pronto seus direitos fundamentais, entre eles o acesso à trabalho. O relator 
busca, ainda, na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
fundamento para seu posicionamento, mencionando diversas decisões no 
mesmo sentido. Entre elas, merece destaque 

A Constituição Federal adota como fundamentos da República o 
valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III 
e IV), os quais demandam, para a sua concretização, a observância 
do direito fundamental à igualdade (art. 5º, caput). Tal direito, por 
sua vez, deve ser estendido a todos os brasileiros e estrangeiros 
residentes no País, sem distinção de qualquer natureza, salvo as 
limitações expressas na própria Carta Magna. A garantia de 
inviolabilidade do referido direito independe, portanto, da situação 
migratória do estrangeiro.Processo: RR - 49800-44.2003.5.04.0005 
Data de Julgamento: 03/11/2010, Relator Ministro: Luiz Philippe 
Vieira de Mello Filho, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
12/11/2010. (BRASIL, 2015, p. 18). 

No âmbito da Justiça do Trabalho é importante também ressaltar a 
entrada em vigor da Lei n.º 13.467, de 13 de julho de 2017, comumente 
conhecida como Reforma Trabalhista. Esta lei alterou a legislação trabalhista 
nacional, no aspecto material e processual. Assim, é preciso observar de que 
forma tais alterações podem afetar o entendimento do Poder Judiciário em 
relação aos trabalhadores migrantes indocumentados. 

As questões atinentes às dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores 
migrantes, em especial em situação irregular, no Brasil foram apontadas por um 
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produção por pagar salários menores e sem os encargos sociais previstos na
legislação trabalhista.
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primeiro grau e afirma: “não vejo como a situação irregular do demandante no 
país possa constituir entrave para o reconhecimento do vínculo de emprego e
de seus direitos à aplicação da legislação brasileira que garante direitos aos
nossos trabalhadores”. (BRASIL, 2015, p. 12-13). Ou seja, em grau recursal, há
entendimento de que a situação irregular do trabalhador migrante não afasta de
pronto seus direitos fundamentais, entre eles o acesso à trabalho. O relator
busca, ainda, na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
fundamento para seu posicionamento, mencionando diversas decisões no
mesmo sentido. Entre elas, merece destaque

A Constituição Federal adota como fundamentos da República o
valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III
e IV), os quais demandam, para a sua concretização, a observância
do direito fundamental à igualdade (art. 5º, caput). Tal direito, por 
sua vez, deve ser estendido a todos os brasileiros e estrangeiros
residentes no País, sem distinção de qualquer natureza, salvo as
limitações expressas na própria Carta Magna. A garantia de
inviolabilidade do referido direito independe, portanto, da situação
migratória do estrangeiro.Processo: RR - 49800-44.2003.5.04.0005
Data de Julgamento: 03/11/2010, Relator Ministro: Luiz Philippe
Vieira de Mello Filho, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT
12/11/2010. (BRASIL, 2015, p. 18).

No âmbito da Justiça do Trabalho é importante também ressaltar a
entrada em vigor da Lei n.º 13.467, de 13 de julho de 2017, comumente
conhecida como Reforma Trabalhista. Esta lei alterou a legislação trabalhista
nacional, no aspecto material e processual. Assim, é preciso observar de que
forma tais alterações podem afetar o entendimento do Poder Judiciário em
relação aos trabalhadores migrantes indocumentados.

As questões atinentes às dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores
migrantes, em especial em situação irregular, no Brasil foram apontadas por um
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conjunto de instituições85 em sua participação, escrita e oral, como amici curiae 
no Parecer Consultivo n. 18/03 da CIDH.  Ao se manifestaram a respeito das 
leis e práticas no Brasil sobre trabalhadores migrantes indocumentados, as 
instituições afirmam que  

os trabalhadores irregulares no Brasil experimentam muitas 
dificuldades, incluindo longas horas de trabalho e salários inferiores 
ao mínimo. Muitos migrantes irregulares nunca denunciam os 
abusos por temor a serem deportados. Este temor também causa 
que os migrantes irregulares não enviem suas crianças à escola, não 
solicitem uma carteira de motorista, não adquiram bens nem visitem 
seus países de origem. 
Além disso, estes trabalhadores têm pouca informação sobre seus 
direitos e apenas podem fazê-los valer quando obtêm ajuda das 
organizações não governamentais que trabalham com migrantes. 
(CIDH, 2003, p. 42-43). 

Para tentar modificar essa realidade, são importantes as iniciativas como 
nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina diversas 
entidades e órgãos públicos86 se reuniram no esforço de elaborar uma cartilha 
destinada a migrantes e refugiados no estado. (SILVA; PEREIRA; SANTOS, 
2016). O texto, escrito de forma simples, tem como objetivo apresentar ao 
estrangeiro quais seus direitos no Brasil e como ter acesso à serviços básicos, 
como saúde, educação, trabalho e documentação. Dividida em eixos temáticos, 
a cartilha trata de direitos trabalhistas, entre outros, apresentando conceitos 
como empregado e empregador, a legislação brasileira e como acessar o sistema 
judiciário para reivindicar direitos. (SILVA; PEREIRA; SANTOS, 2016). 

Já no estado do Rio Grande do Sul, Zamberlam et. al (2013) ressaltam 
que a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do estado criou um Comitê de 
Atenção aos Migrantes, Refugiados, Apátridas, Vítimas de Tráfico de Pessoas, 
Estudantes Internacionais e Marítimos. Os autores ainda comentam que, dentre 
as demandas da população se incluem questões de saúde, educação, seguridade 
e trabalho. Sobre esse último, destaca-se que 

é preciso criar vagas e qualificação profissional para refugiados e 
imigrantes com visto humanitário (caso dos haitianos, sírios, 

85 Harvard Immigration and Refugee Clinic of Greater Boston Legal Services, Harvard Law 
School, Working Group on Human Rights in the Americas of Harvard and Boston College 
Law Schools e Centro de Justiça Global. Estas instituições apresentaram manifestações de 
forma conjunta. 
86 EIRENE/UFSC, CSE/UFSC, CCJ/UFSC, IFSC/SC, Pastoral do Migrante de 
Florianópolis, Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Justiça do Estados de Santa 
Catarina, Alexandre Takaschima (Coordenador do Núcleo V da Corregedoria-Geral de 
Justiça). 
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produção por pagar salários menores e sem os encargos sociais previstos na
legislação trabalhista.

Frente ao judiciário a situação do trabalhador migrante indocumentado
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Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 12ª Região a respeito do
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no Brasil. (BRASIL, 2015). O acórdão da 5ª Câmara traz a decisão de primeiro
grau, na qual a magistrada afirma ser nulo o contrato de trabalho haja vista a
irregularidade da situação do estrangeiro. (BRASIL, 2015). Buscando 
fundamento constitucional, o relator diverge da posição da magistrada de
primeiro grau e afirma: “não vejo como a situação irregular do demandante no 
país possa constituir entrave para o reconhecimento do vínculo de emprego e
de seus direitos à aplicação da legislação brasileira que garante direitos aos
nossos trabalhadores”. (BRASIL, 2015, p. 12-13). Ou seja, em grau recursal, há
entendimento de que a situação irregular do trabalhador migrante não afasta de
pronto seus direitos fundamentais, entre eles o acesso à trabalho. O relator
busca, ainda, na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
fundamento para seu posicionamento, mencionando diversas decisões no
mesmo sentido. Entre elas, merece destaque
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valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III
e IV), os quais demandam, para a sua concretização, a observância
do direito fundamental à igualdade (art. 5º, caput). Tal direito, por 
sua vez, deve ser estendido a todos os brasileiros e estrangeiros
residentes no País, sem distinção de qualquer natureza, salvo as
limitações expressas na própria Carta Magna. A garantia de
inviolabilidade do referido direito independe, portanto, da situação
migratória do estrangeiro.Processo: RR - 49800-44.2003.5.04.0005
Data de Julgamento: 03/11/2010, Relator Ministro: Luiz Philippe
Vieira de Mello Filho, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT
12/11/2010. (BRASIL, 2015, p. 18).

No âmbito da Justiça do Trabalho é importante também ressaltar a
entrada em vigor da Lei n.º 13.467, de 13 de julho de 2017, comumente
conhecida como Reforma Trabalhista. Esta lei alterou a legislação trabalhista
nacional, no aspecto material e processual. Assim, é preciso observar de que
forma tais alterações podem afetar o entendimento do Poder Judiciário em
relação aos trabalhadores migrantes indocumentados.

As questões atinentes às dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores
migrantes, em especial em situação irregular, no Brasil foram apontadas por um
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conjunto de instituições85 em sua participação, escrita e oral, como amici curiae
no Parecer Consultivo n. 18/03 da CIDH. Ao se manifestaram a respeito das
leis e práticas no Brasil sobre trabalhadores migrantes indocumentados, as
instituições afirmam que 

os trabalhadores irregulares no Brasil experimentam muitas
dificuldades, incluindo longas horas de trabalho e salários inferiores
ao mínimo. Muitos migrantes irregulares nunca denunciam os
abusos por temor a serem deportados. Este temor também causa
que os migrantes irregulares não enviem suas crianças à escola, não 
solicitem uma carteira de motorista, não adquiram bens nem visitem
seus países de origem.
Além disso, estes trabalhadores têm pouca informação sobre seus
direitos e apenas podem fazê-los valer quando obtêm ajuda das
organizações não governamentais que trabalham com migrantes. 
(CIDH, 2003, p. 42-43).

Para tentar modificar essa realidade, são importantes as iniciativas como
nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina diversas
entidades e órgãos públicos86 se reuniram no esforço de elaborar uma cartilha
destinada a migrantes e refugiados no estado. (SILVA; PEREIRA; SANTOS,
2016). O texto, escrito de forma simples, tem como objetivo apresentar ao
estrangeiro quais seus direitos no Brasil e como ter acesso à serviços básicos,
como saúde, educação, trabalho e documentação. Dividida em eixos temáticos,
a cartilha trata de direitos trabalhistas, entre outros, apresentando conceitos
como empregado e empregador, a legislação brasileira e como acessar o sistema
judiciário para reivindicar direitos. (SILVA; PEREIRA; SANTOS, 2016).

Já no estado do Rio Grande do Sul, Zamberlam et. al (2013) ressaltam
que a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do estado criou um Comitê de
Atenção aos Migrantes, Refugiados, Apátridas, Vítimas de Tráfico de Pessoas,
Estudantes Internacionais e Marítimos. Os autores ainda comentam que, dentre
as demandas da população se incluem questões de saúde, educação, seguridade
e trabalho. Sobre esse último, destaca-se que

é preciso criar vagas e qualificação profissional para refugiados e
imigrantes com visto humanitário (caso dos haitianos, sírios, 

85 Harvard Immigration and Refugee Clinic of Greater Boston Legal Services, Harvard Law
School, Working Group on Human Rights in the Americas of Harvard and Boston College
Law Schools e Centro de Justiça Global. Estas instituições apresentaram manifestações de
forma conjunta.
86 EIRENE/UFSC, CSE/UFSC, CCJ/UFSC, IFSC/SC, Pastoral do Migrante de 
Florianópolis, Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Justiça do Estados de Santa
Catarina, Alexandre Takaschima (Coordenador do Núcleo V da Corregedoria-Geral de
Justiça).
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senegaleses), cursos de português, além de mecanismos de avaliação 
que comprovem experiências profissionais anteriores. 
(ZAMBERLAM et al., 2013, p. 38). 

A dificuldade de comprovação de qualificação profissional pode ser 
exemplificada pelo caso dos migrantes haitianos. Muitos buscam o Brasil como 
um local para reconstruírem suas vidas e se inserem no mercado de trabalho ao 
chegar no país. Ressalte-se que não são migrantes sem qualificação profissional, 
haja vista que muitos possuem curso técnico ou superior e falam diversas 
línguas, em especial francês e espanhol. Ainda assim, esses migrantes muitas 
vezes são explorados no mercado de trabalho brasileiro, especialmente aqueles 
em situação irregular. (MORAES; ANDRADE; MATTOS, 2013). Além disso, 
em decorrência da falta de comprovação de qualificação profissional, não 
conseguem se inserir em sua área de trabalho, recorrendo a empregos que 
exigem menos qualificação. 

Apesar de diversos problemas sociais e dos altos números referentes à 
violência urbana, em especial nos grandes centros, o Brasil é percebido como 
um local onde estrangeiros podem viver em paz e longe de conflitos armados. 
No entendimento de Barreto (2010, p. 142), “há um sentimento de liberdade e 
de paz que é partilhado por muitos estrangeiros que vivem no Brasil”, e que se 
traduz em atrativo para a contínua vinda de migrantes e refugiados para o país. 
No entanto, Martins (2009 apud ZAMBERLAM et al., 2013) afirma que desde 
os processos migratórios do século XIX até a atualidade não há uma política de 
integração desses migrantes na sociedade, inserindo-os apenas em relações de 
trabalho. Medidas para modificar esse cenário passam pela alteração legislativa 
já em andamento e por iniciativas como a do Rio Grande do Sul, buscando a 
inserção social dos migrantes, além do mercado de trabalho tão somente. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A questão dos trabalhadores migrantes indocumentados ou em situação 
irregular tem recebido atenção de diversos órgãos internacionais, bem como da 
academia, em decorrência da vulnerabilidade da situação dessas pessoas. Muitas 
vezes impedidos de regulamentar sua situação pela própria falta de documentos, 
esses migrantes tem seus direitos fundamentais violados pela falta de acesso ou 
acesso precário à educação, saúde, trabalho, entre outros. 

Percebeu-se que parte da dificuldade em tratar de tal temática se inicia 
com a falta de uniformidade já na terminologia empregada pelos diversos 
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senegaleses), cursos de português, além de mecanismos de avaliação
que comprovem experiências profissionais anteriores. 
(ZAMBERLAM et al., 2013, p. 38).

A dificuldade de comprovação de qualificação profissional pode ser
exemplificada pelo caso dos migrantes haitianos. Muitos buscam o Brasil como
um local para reconstruírem suas vidas e se inserem no mercado de trabalho ao
chegar no país. Ressalte-se que não são migrantes sem qualificação profissional,
haja vista que muitos possuem curso técnico ou superior e falam diversas
línguas, em especial francês e espanhol. Ainda assim, esses migrantes muitas
vezes são explorados no mercado de trabalho brasileiro, especialmente aqueles
em situação irregular. (MORAES; ANDRADE; MATTOS, 2013). Além disso,
em decorrência da falta de comprovação de qualificação profissional, não
conseguem se inserir em sua área de trabalho, recorrendo a empregos que
exigem menos qualificação.

Apesar de diversos problemas sociais e dos altos números referentes à
violência urbana, em especial nos grandes centros, o Brasil é percebido como
um local onde estrangeiros podem viver em paz e longe de conflitos armados.
No entendimento de Barreto (2010, p. 142), “há um sentimento de liberdade e
de paz que é partilhado por muitos estrangeiros que vivem no Brasil”, e que se
traduz em atrativo para a contínua vinda de migrantes e refugiados para o país.
No entanto, Martins (2009 apud ZAMBERLAM et al., 2013) afirma que desde
os processos migratórios do século XIX até a atualidade não há uma política de
integração desses migrantes na sociedade, inserindo-os apenas em relações de
trabalho. Medidas para modificar esse cenário passam pela alteração legislativa
já em andamento e por iniciativas como a do Rio Grande do Sul, buscando a
inserção social dos migrantes, além do mercado de trabalho tão somente.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão dos trabalhadores migrantes indocumentados ou em situação
irregular tem recebido atenção de diversos órgãos internacionais, bem como da
academia, em decorrência da vulnerabilidade da situação dessas pessoas. Muitas
vezes impedidos de regulamentar sua situação pela própria falta de documentos,
esses migrantes tem seus direitos fundamentais violados pela falta de acesso ou
acesso precário à educação, saúde, trabalho, entre outros.

Percebeu-se que parte da dificuldade em tratar de tal temática se inicia
com a falta de uniformidade já na terminologia empregada pelos diversos
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organismos, brasileiros e internacionais, que lidam com essa situação. Buscou-
se, então, no Direito Internacional dos Direitos Humanos os fundamentos que 
garantem proteção ao trabalhador migrante, seja ele regular ou não. Ao dar 
continuidade à análise e passar para a situação brasileira, observou-se uma 
crescente preocupação, de forma geral, com o perfil migratório nacional, 
ensejando, inclusive, a discussão de uma nova legislação sobre o tema. 

É fundamental que seja observado de que forma as alterações na 
legislação nacional, trazidas pela Lei de Migração e pela Reforma Trabalhista, 
ambas de 2017, podem afetar os direitos dos trabalhadores migrantes 
indocumentados, em especial o acesso à justiça para pleiteá-los em caso de 
violação. 

Observou-se, assim, que há uma crescente preocupação na regularização 
da situação migratória daqueles que buscam o Brasil, em especial, para trabalhar, 
visando a garantia de seus direitos fundamentais. Esse movimento encontra 
consonância com a busca por uma maior inserção social dos migrantes, prevista 
como um princípio da nova legislação migratória implementada no Brasil. 
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senegaleses), cursos de português, além de mecanismos de avaliação
que comprovem experiências profissionais anteriores. 
(ZAMBERLAM et al., 2013, p. 38).

A dificuldade de comprovação de qualificação profissional pode ser
exemplificada pelo caso dos migrantes haitianos. Muitos buscam o Brasil como
um local para reconstruírem suas vidas e se inserem no mercado de trabalho ao
chegar no país. Ressalte-se que não são migrantes sem qualificação profissional,
haja vista que muitos possuem curso técnico ou superior e falam diversas
línguas, em especial francês e espanhol. Ainda assim, esses migrantes muitas
vezes são explorados no mercado de trabalho brasileiro, especialmente aqueles
em situação irregular. (MORAES; ANDRADE; MATTOS, 2013). Além disso,
em decorrência da falta de comprovação de qualificação profissional, não
conseguem se inserir em sua área de trabalho, recorrendo a empregos que
exigem menos qualificação.

Apesar de diversos problemas sociais e dos altos números referentes à
violência urbana, em especial nos grandes centros, o Brasil é percebido como
um local onde estrangeiros podem viver em paz e longe de conflitos armados.
No entendimento de Barreto (2010, p. 142), “há um sentimento de liberdade e
de paz que é partilhado por muitos estrangeiros que vivem no Brasil”, e que se
traduz em atrativo para a contínua vinda de migrantes e refugiados para o país.
No entanto, Martins (2009 apud ZAMBERLAM et al., 2013) afirma que desde
os processos migratórios do século XIX até a atualidade não há uma política de
integração desses migrantes na sociedade, inserindo-os apenas em relações de
trabalho. Medidas para modificar esse cenário passam pela alteração legislativa
já em andamento e por iniciativas como a do Rio Grande do Sul, buscando a
inserção social dos migrantes, além do mercado de trabalho tão somente.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão dos trabalhadores migrantes indocumentados ou em situação
irregular tem recebido atenção de diversos órgãos internacionais, bem como da
academia, em decorrência da vulnerabilidade da situação dessas pessoas. Muitas
vezes impedidos de regulamentar sua situação pela própria falta de documentos,
esses migrantes tem seus direitos fundamentais violados pela falta de acesso ou
acesso precário à educação, saúde, trabalho, entre outros.

Percebeu-se que parte da dificuldade em tratar de tal temática se inicia
com a falta de uniformidade já na terminologia empregada pelos diversos
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organismos, brasileiros e internacionais, que lidam com essa situação. Buscou-
se, então, no Direito Internacional dos Direitos Humanos os fundamentos que
garantem proteção ao trabalhador migrante, seja ele regular ou não. Ao dar 
continuidade à análise e passar para a situação brasileira, observou-se uma
crescente preocupação, de forma geral, com o perfil migratório nacional,
ensejando, inclusive, a discussão de uma nova legislação sobre o tema.

É fundamental que seja observado de que forma as alterações na
legislação nacional, trazidas pela Lei de Migração e pela Reforma Trabalhista,
ambas de 2017, podem afetar os direitos dos trabalhadores migrantes
indocumentados, em especial o acesso à justiça para pleiteá-los em caso de
violação.

Observou-se, assim, que há uma crescente preocupação na regularização
da situação migratória daqueles que buscam o Brasil, em especial, para trabalhar,
visando a garantia de seus direitos fundamentais. Esse movimento encontra
consonância com a busca por uma maior inserção social dos migrantes, prevista
como um princípio da nova legislação migratória implementada no Brasil.
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1 INTRODUÇÃO 

 presente trabalho analisa os possíveis impactos da Reforma 
Trabalhista (Lei n.o 13.467, de 13.07.2017) em relação ao trabalho 
exercido pelos migrantes.  

Destaca-se que a situação dos trabalhadores migrantes não foi objeto 
específico de alteração normativa, sendo que os possíveis reflexos em relação a 
esses trabalhadores se devem às alterações nas configurações da concorrência 
de mercado de trabalho, incluindo a intensa precarização do trabalho e a 
restrição do acesso formal à Justiça do Trabalho promovidas pela Reforma. 

Para cumprir com essa proposta, apresentamos, em um primeiro tópico, 
o cenário que caracteriza a migração e as principais características do trabalho
desempenhado pelas e pelos migrantes no Brasil.

Em sequência, apresenta-se os principais elementos caracterizados da 
Reforma Trabalhista, acentuando-se a tônica de precarização das relações de 
trabalho e restrição do acesso à Justiça do Trabalho, tópicos que podem trazer 
impacto agudo em relação ao trabalho dos migrantes. 

87 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
88 Professor da UFPR – Universidade Federal do Paraná. Doutor e Mestre em Direitos
Humanos (Universidade de São Paulo). Diretor Científico – Adjunto do IBDP – Instituto
Brasileiro de Direito Previdenciário. Membro da AAJC – Associação Argentina de Justiça
Constitucional.
89 Mestre e doutora em Direito (área de concentração: Direitos Humanos) pela Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo. Atualmente é gestora do Núcleo de Pesquisa do
Museu da Imigração do Estado de São Paulo.
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A Reforma Trabalhista também deve ser ponderada ao lado da nova lei 
de terceirização (Lei n.o 13.429/2017), que forma um quadro mais amplo de 
restrição dos sociais (atrelada também à recorrente proposta de Reforma 
Previdenciária). 

Não se descarta que outros elementos advindos da Reforma Trabalhista 
possam gerar reflexos em relação aos trabalhadores migrantes, mas a pretensão 
deste artigo se limita a indicar os principais apontamentos nesse cenário, na 
visão dos autores. 

A metodologia empregada no artigo é essencialmente analítico-
bibliográfica, não tendo sido efetuado trabalho de campo – em que pese não 
ser possivel afastar, na concepção das ideias aqui debatidas, a prévia experiência 
de campo derivada da atuação profissional dos coautores. 

2 TRABALHADORES MIGRANTES E TRABALHO DOS 
MIGRANTES 

As pessoas se movimentem pelo mundo e experimentem uma nova vida 
em um país diferente daquele em que nasceram pelas mais diversas razões: 
desde intercâmbios para estudos, contratos de trabalho, encontros amorosos, 
tratamento de saúde até perseguições políticas, religiosas, motivadas pela 
orientação sexual etc. Mesmo que a existência de melhores oportunidades de 
trabalho não seja o motivo da saída do país de origem, a experiência de migrar, 
em grande parte das vezes, vem acompanhada da necessidade de buscar meios 
de subsistência no país de destino90.  

No entanto, para exercer um trabalho em um país diferente do seu, são 
muitas as barreiras enfrentadas pelos migrantes. Para além da língua, dos 

90 É interessante observar a centralidade do trabalho no campo da mobilidade humana. O 
principal documento internacional voltado à proteção de direitos de migrantes é a 
Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes 
e dos Membros das suas Famílias (ONU, 1990), adotada pela Resolução n.º 45/158 da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 1990 e em vigor a partir de 1° 
de julho de 2003, após a ratificação ou adesão de vinte Estados. O seu olhar é voltado, 
especialmente, ao migrante como um trabalhador, que é definido como a pessoa que 
exercerá, exerce ou exerceu uma atividade remunerada em um Estado no qual não é nacional 
e não é aplicada, por exemplo, aos investidores, refugiados, apátridas, estudantes ou 
estagiários. Cabe registrar que o Brasil não ratificou a Convenção Internacional sobre a 
Proteção dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas 
Famílias. (ONU, 1990). 
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diferentes costumes e leis, em particular as trabalhistas, muitos deles enfrentam 
os mais diversos entraves como o alcance da documentação migratória, a 
validação do diploma e o difícil acesso ao sistema bancário. Manifestações 
contrárias à presença de trabalhadores migrantes, incluindo discursos racistas e 
xenófobos, têm sido cada vez frequentes, no Brasil e no mundo. 

Como observa Abdelmalek Sayad (1998), em tempos de crise econômica 
e de desemprego em alta91, se evidencia um balanço contábil dos “custos e 
vantagens” da chegada de trabalhadores migrantes. A concepção da migração 
com uma função exclusivamente econômica e técnica, em que o migrante é 
entendido apenas sob o olhar do trabalho – razão de sua presença, entendida 
como provisória, prorrogada até quando for necessária, para aquilo que for 
necessária e onde for necessária – é cotidianamente confrontada com as 
diversas bagagens culturais e sociais trazidas pela circulação de migrantes.  

Sob o ponto de vista da pessoa que migra, esta tem sua experiência 
marcada, muitas vezes, pela incerteza e pelo sentimento de ilegitimidade de sua 
presença, tantas são as provas impostas cotidianamente: da sua identidade, do 
seu contrato de trabalho, da sua renda, da sua residência, da regularidade da sua 
condição migratória etc. (SAYAD, 1998).  

Tais provas, ou fronteiras, não atingem, no entanto, todos da mesma 
forma. Não há uma categoria homogênea das pessoas que migram, apesar da 
tendência de reunir todos elas em uma comunidade integrada. Se, por um lado, 
compartilham da condição de migrantes e de uma série de implicações dela 
decorrentes, por outro, tais pessoas têm origens, formações, condições sociais, 
razões para migrar e trajetórias individuais totalmente distintas (SAYAD, 1998), 
o que faz com que sejam recebidas de forma diferente em um mesmo país de
acolhida.

No Brasil, por exemplo, há uma série de limitações ao ingresso de 
migrantes em seu território. A legislação hoje vigente, o Estatuto do Estrangeiro 
(Lei n.o 6.815/80)92, reafirma a política de proteção ao trabalhador nacional 
iniciada com Getúlio Vargas, e presente em outros textos legais, como a CLT, 

91Cabe observar do mês de outubro de 2015 até o mês de junho de 2016, a movimentação 
dos trabalhadores migrantes no mercado formal no Brasil, em termos de admissão e 
demissão, teve, pela primeira vez, um balanço negativo, com o número de demissões 
superando as admissões. Nesse sentido, há pela primeira vez um sinal de que a crise 
econômica passa a afetar os migrantes com a perda de emprego nos meses iniciais de 2016. 
(OLIVEIRA, 2016).  
92 Uma nova Lei de Migração (Lei n.o 13.445/2017) foi aprovada no Brasil. O documento, 
ainda não vigente, além de estabelecer os direitos e os deveres do migrante e do visitante no 
Brasil, regula o ingresso e a permanência de estrangeiros e traz normas de proteção ao 
brasileiro no exterior.  
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(Lei n.o 6.815/80)92, reafirma a política de proteção ao trabalhador nacional
iniciada com Getúlio Vargas, e presente em outros textos legais, como a CLT,

91Cabe observar do mês de outubro de 2015 até o mês de junho de 2016, a movimentação
dos trabalhadores migrantes no mercado formal no Brasil, em termos de admissão e
demissão, teve, pela primeira vez, um balanço negativo, com o número de demissões 
superando as admissões. Nesse sentido, há pela primeira vez um sinal de que a crise
econômica passa a afetar os migrantes com a perda de emprego nos meses iniciais de 2016.
(OLIVEIRA, 2016). 
92 Uma nova Lei de Migração (Lei n.o 13.445/2017) foi aprovada no Brasil. O documento, 
ainda não vigente, além de estabelecer os direitos e os deveres do migrante e do visitante no
Brasil, regula o ingresso e a permanência de estrangeiros e traz normas de proteção ao
brasileiro no exterior. 
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impondo inúmeras restrições e proporcionando escassas oportunidades para a 
entrada e permanência de forma documentada – todas condicionadas ao 
cumprimento excessiva burocracia e com a exigência de se tratar de mão de 
obra especializada.  

O visto de trabalho, por iniciativa de uma empresa instalada no país ou 
de uma pessoa física, desde que comprovado o conhecimento especializado 
técnico, acadêmico e a experiência profissional do trabalhador migrante 
chamado e a verificação de que ele não substituirá um trabalhador nacional, é 
uma das poucas formas de entrar e permanecer no Brasil de forma 
documentada. (LACERDA, 2014).  

No entanto, Luciana Coentro (2011), ao refletir sobre as políticas 
públicas e a gestão das migrações no Brasil, sob a perspectiva dos migrantes 
qualificados, observa que a migração de profissionais qualificados é uma 
questão secundária na gestão das migrações internacionais no Brasil e que é 
observada especialmente na análise da contratação de estrangeiros qualificados, 
em que o Conselho Nacional de Imigração atua de forma reativa, a partir das 
solicitações das empresas, respondendo geralmente de forma favorável à 
concessão de autorização de trabalho.  

Dados do Relatório anual de 2016 sobre a inserção dos migrantes no 
mercado de trabalho brasileiro trazem como principais países de origem das 
autorizações de trabalho concedidas em 2015, Estados Unidos, Filipinas e 
Reino Unido. Entre os anos de 2011 e 2015, foram 280.964 as autorizações 
concedidas, sendo 89,52% de trabalhadores homens. Quase metade das 
autorizações, 43,25%, possuíam um perfil formalmente escolarizado com nível 
superior completo e em sua maioria direcionados a ocupações profissionais das 
ciências e das artes. (ARAÚJO et al., 2016).  

Sob a justificativa do resguardo dos interesses nacionais, uma pessoa não 
classificada como mão de obra especializada, terá reduzidas possibilidades de 
permanecer sob a condição migratória documentada a partir do Estatuto do 
Estrangeiro. Dentre outras possibilidades de documentação, cabe observar o 
Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercado 
Comum do Sul – MERCOSUL, Bolívia e Chile (Decreto n.º 6.975/2009). Em 
razão dele, cidadãos da Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Peru, 
Colômbia e Equador podem alcançar a residência temporária de até dois anos 
no Brasil, podendo trabalhar, entrar, sair, circular e permanecer livremente no 
país.  

E, desde 2012, aos haitianos têm alcançado a possibilidade de residir no 
Brasil por meio de uma Resolução Normativa do Conselho Nacional de 
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Imigração (CNIg), que concedeu o que denominou como visto por razões 
humanitárias, levando em consideração o agravamento das más condições de 
vida da população haitiana em decorrência do terremoto ocorrido no país em 
janeiro de 201093. Sob esse cenário, em 2015 os haitianos foram os que mais 
receberam carteiras de trabalho (42% das 39.105 carteiras emitidas, seguidos 
senegaleses – 6% –, paraguaios e argentinos – 5%) e com o maior número de 
admissões no mercado de trabalho formal, seguida pelo Senegal, Argentina, 
Paraguai e Bolívia. Nesse mesmo ano, foram 28.920 admissões contra 21.918 
desligamentos de trabalhadores haitianos. O perfil desses trabalhadores traz que 
41% tinham o ensino médio completo, 25%, possuía apenas o ensino 
fundamental incompleto e cerca de 1% tinha o superior completo. 
(CAVALCANTI; BRASIL; DUTRA, 2016). 

É, portanto, possível observar que dentre os trabalhadores migrantes há 
desde aquele que exerce atividades altamente qualificadas para empresas 
privadas ou para o setor público – em programas como o Ciências sem 
Fronteiras e o Mais Médicos –, como trabalhadores migrantes em trabalhos 
mais duros e que exigem pouca qualificação, como nos abatedores de carne e 
de frango e na construção civil. (CAVALCANTI; OLIVEIRA, 2016).  

Trabalhadores de países do norte global, como Japão, Coréia do Sul, 
França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, são os melhores 
remunerados, apresentando as maiores medianas salariais (em 2015, os 
japoneses tinham como valor mediano salarial: R$10.329,00). Já os países com 
as menores medianas salariais (em torno de R$ 1.076,00) pertencem ao sul 
global: Cuba, Guiné, Senegal, Paquistão, República Democrática do Congo e 
República do Haiti. (CAVALCANTI; BRASIL; DUTRA, 2016).  

O mercado de trabalho formal de trabalhadores migrantes no Brasil é 
predominantemente masculino, composto de 79% trabalhadores e 21% de 
trabalhadoras. (CAVALCANTI; BRASIL; DUTRA, 2016). Em questão 
geográfica, a chegada de novos trabalhadores e a ocupação de novos mercados, 
fez com que São Paulo, município e estado, e Rio de Janeiro, dividissem espaço 
com outros estados que tiveram uma crescente presença de trabalhadores 
migrantes, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. (OLIVEIRA, 
2016). 

93 Segundo Relatório anual de 2016 sobre a inserção dos migrantes no mercado de trabalho 
brasileiro, o Brasil concedeu 48.361 vistos para haitianos e 51.124 autorizações de residência. 
(CAVALCANTI; OLIVEIRA, 2016). 
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Imigração (CNIg), que concedeu o que denominou como visto por razões
humanitárias, levando em consideração o agravamento das más condições de
vida da população haitiana em decorrência do terremoto ocorrido no país em
janeiro de 201093. Sob esse cenário, em 2015 os haitianos foram os que mais
receberam carteiras de trabalho (42% das 39.105 carteiras emitidas, seguidos
senegaleses – 6% –, paraguaios e argentinos – 5%) e com o maior número de
admissões no mercado de trabalho formal, seguida pelo Senegal, Argentina,
Paraguai e Bolívia. Nesse mesmo ano, foram 28.920 admissões contra 21.918
desligamentos de trabalhadores haitianos. O perfil desses trabalhadores traz que
41% tinham o ensino médio completo, 25%, possuía apenas o ensino
fundamental incompleto e cerca de 1% tinha o superior completo.
(CAVALCANTI; BRASIL; DUTRA, 2016).

É, portanto, possível observar que dentre os trabalhadores migrantes há
desde aquele que exerce atividades altamente qualificadas para empresas
privadas ou para o setor público – em programas como o Ciências sem
Fronteiras e o Mais Médicos –, como trabalhadores migrantes em trabalhos
mais duros e que exigem pouca qualificação, como nos abatedores de carne e
de frango e na construção civil. (CAVALCANTI; OLIVEIRA, 2016). 

Trabalhadores de países do norte global, como Japão, Coréia do Sul,
França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, são os melhores
remunerados, apresentando as maiores medianas salariais (em 2015, os
japoneses tinham como valor mediano salarial: R$10.329,00). Já os países com
as menores medianas salariais (em torno de R$ 1.076,00) pertencem ao sul
global: Cuba, Guiné, Senegal, Paquistão, República Democrática do Congo e
República do Haiti. (CAVALCANTI; BRASIL; DUTRA, 2016).

O mercado de trabalho formal de trabalhadores migrantes no Brasil é
predominantemente masculino, composto de 79% trabalhadores e 21% de
trabalhadoras. (CAVALCANTI; BRASIL; DUTRA, 2016). Em questão
geográfica, a chegada de novos trabalhadores e a ocupação de novos mercados,
fez com que São Paulo, município e estado, e Rio de Janeiro, dividissem espaço
com outros estados que tiveram uma crescente presença de trabalhadores
migrantes, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. (OLIVEIRA,
2016).

93 Segundo Relatório anual de 2016 sobre a inserção dos migrantes no mercado de trabalho 
brasileiro, o Brasil concedeu 48.361 vistos para haitianos e 51.124 autorizações de residência.
(CAVALCANTI; OLIVEIRA, 2016).
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O abate de aves, construção de edifícios, restaurantes e similares e 
frigorífico – abate de suínos, foram as atividades econômicas com maior 
quantidade de admissões. (CAVALCANTI; BRASIL; DUTRA, 2016). 

3 PRINCIPAIS ASPECTOS DA REFORMA TRABALHISTA 

Anunciada há tempos, a Reforma Trabalhista fortaleceu com a edição da 
Lei n.o  13.467, de 13.07.2017, imprimindo ao Direito do Trabalho uma drástica 
mudança, cuja tentativa é de alteração paradigmática das próprias bases e 
premissas desse segmento do Direito. 

Propõe-se, por meio da mencionada inovação legislativa, o abandono do 
princípio protetivo que caracteriza historicamente o Direito do Trabalho e se 
busca uma espécie de recontratualização (ou retorno ao Direito Civil) desse 
segmento do Direito. 

A Reforma Trabalhista não trata especificamente da condição de 
trabalho dos migrantes, mas muitos de seus novos institutos ou alterações 
promovidas podem refletir nesse cenário laboral específico, bem caracterizado 
no tópico anterior. 

Transcreveremos, nos subtópicos seguintes, alguns desses dispositivos 
introduzidos pela Lei n.o 13.467/17, para comentá-los em sequência. Optamos 
por essa estratégia metodológico em virtude da novidade do texto legal e 
também pelo fato deste artigo se inserir em coletânea de abordagem mais ampla, 
ligada aos direitos dos migrantes, e não especificamente à questão laboral. 

3.1  Alterações nas normas aplicáveis às relações de emprego e impacto 
no trabalho dos migrantes. 

O Direito Material do Trabalho, pautado historicamente pelo princípio 
da proteção à classe trabalhadora (mais recentemente influenciado também pela 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



189

O abate de aves, construção de edifícios, restaurantes e similares e
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concepção de Direitos Humanos94), sofre profundo revés impingido pela 
Reforma Trabalhista. 

A Reforma Trabalhista configura evidente retrocesso social e grande 
impulso à precarização95 do trabalho. 

Nesse movimento destaca-se a ampliação do contrato de trabalho de 
tempo parcial e também do contrato de trabalho intermitente: 

Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele 
cuja duração não exceda a trinta horas semanais, sem a possibilidade 
de horas suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja duração não 
exceda a vinte e seis horas semanais, com a possibilidade de 
acréscimo de até seis horas suplementares semanais. 
§ 3o  As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal
serão pagas com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o
salário-hora normal.
§ 4o  Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo
parcial ser estabelecido em número inferior a vinte e seis horas
semanais, as horas suplementares a este quantitativo serão
consideradas horas extras para fins do  pagamento  estipulado  no §
3o, estando também limitadas a seis horas suplementares semanais.
§ 5o  As horas suplementares da jornada de trabalho normal
poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente
posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha
de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas.

94 Veja-se, por exemplo, o magistério de Daniela Muradas Reis: “Com o surgimento dos 
direitos humanos no pós-guerra, as garantias mínimas pertinentes ao trabalho passaram a 
compor o quadro das exigências ético-jurídicas próprias da pessoa humana, força da sua 
excelência, reconhecidas por diversos diplomas internacionais. Sendo peculiar aos direitos 
humanos em sua dimensão econômica, social e cultural a progressividade, afiançou-se o 
compromisso internacional de os Estados, em caráter ininterrupto e sem recuos, promover 
a implementação destes direitos, mediante consistentes políticas normativas”. (2010, p. 23). 
95 Valemo-nos sobretudo da noção de precarização desenvolvida por STANDING (2015). 
Segundo esse autor, o precariado tem características de classe. Consiste em pessoas que têm 
relações de confiança mínima com o capital e o Estado, o que as torna completamente 
diferentes do assalariado. E ela não tem nenhuma das relações de contrato social do 
proletariado, por meio das quais as garantias de trabalho são fornecidas em troca de 
subordinação e eventual lealdade, o acordo tácito que serve de base para os Estados de bem-
estar social. Sem um poder de barganha baseado em relações de confiança e sem poder 
usufruir de garantias em troca de subordinação, o precariado é sui generis em termos de 
classe. Ele também tem uma posição de status peculiar, não se encaixando em alto status 
profissional ou em atividades artesanais de médio status. Uma forma de explicar isso é 
dizendo que o precariado tem ‘status truncado’. E, como veremos, a sua estrutura de ‘renda 
social’ não se mapeia perfeitamente conforme velhas noções de classe ou ocupação 
(STANDING, 2015, p. 25-26). 

DANIELLE ANNONI ( COORD).



189

O abate de aves, construção de edifícios, restaurantes e similares e
frigorífico – abate de suínos, foram as atividades econômicas com maior
quantidade de admissões. (CAVALCANTI; BRASIL; DUTRA, 2016).

3 PRINCIPAIS ASPECTOS DA REFORMA TRABALHISTA

Anunciada há tempos, a Reforma Trabalhista fortaleceu com a edição da
Lei n.o 13.467, de 13.07.2017, imprimindo ao Direito do Trabalho uma drástica
mudança, cuja tentativa é de alteração paradigmática das próprias bases e
premissas desse segmento do Direito.

Propõe-se, por meio da mencionada inovação legislativa, o abandono do
princípio protetivo que caracteriza historicamente o Direito do Trabalho e se
busca uma espécie de recontratualização (ou retorno ao Direito Civil) desse
segmento do Direito.

A Reforma Trabalhista não trata especificamente da condição de
trabalho dos migrantes, mas muitos de seus novos institutos ou alterações
promovidas podem refletir nesse cenário laboral específico, bem caracterizado
no tópico anterior.

Transcreveremos, nos subtópicos seguintes, alguns desses dispositivos
introduzidos pela Lei n.o 13.467/17, para comentá-los em sequência. Optamos
por essa estratégia metodológico em virtude da novidade do texto legal e
também pelo fato deste artigo se inserir em coletânea de abordagem mais ampla,
ligada aos direitos dos migrantes, e não especificamente à questão laboral.

3.1 Alterações nas normas aplicáveis às relações de emprego e impacto
no trabalho dos migrantes.

O Direito Material do Trabalho, pautado historicamente pelo princípio
da proteção à classe trabalhadora (mais recentemente influenciado também pela

190

concepção de Direitos Humanos94), sofre profundo revés impingido pela
Reforma Trabalhista.

A Reforma Trabalhista configura evidente retrocesso social e grande
impulso à precarização95 do trabalho.

Nesse movimento destaca-se a ampliação do contrato de trabalho de
tempo parcial e também do contrato de trabalho intermitente:

Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele
cuja duração não exceda a trinta horas semanais, sem a possibilidade
de horas suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja duração não
exceda a vinte e seis horas semanais, com a possibilidade de
acréscimo de até seis horas suplementares semanais.
§ 3o  As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal
serão pagas com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o 
salário-hora normal.  
§ 4o  Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo
parcial ser estabelecido em número inferior a vinte e seis horas
semanais, as horas suplementares a este quantitativo serão
consideradas horas extras para fins do  pagamento  estipulado  no §
3o, estando também limitadas a seis horas suplementares semanais.  
§ 5o  As horas suplementares da jornada de trabalho normal
poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente
posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha
de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. 

94 Veja-se, por exemplo, o magistério de Daniela Muradas Reis: “Com o surgimento dos
direitos humanos no pós-guerra, as garantias mínimas pertinentes ao trabalho passaram a
compor o quadro das exigências ético-jurídicas próprias da pessoa humana, força da sua
excelência, reconhecidas por diversos diplomas internacionais. Sendo peculiar aos direitos 
humanos em sua dimensão econômica, social e cultural a progressividade, afiançou-se o 
compromisso internacional de os Estados, em caráter ininterrupto e sem recuos, promover
a implementação destes direitos, mediante consistentes políticas normativas”. (2010, p. 23).
95 Valemo-nos sobretudo da noção de precarização desenvolvida por STANDING (2015). 
Segundo esse autor, o precariado tem características de classe. Consiste em pessoas que têm
relações de confiança mínima com o capital e o Estado, o que as torna completamente
diferentes do assalariado. E ela não tem nenhuma das relações de contrato social do
proletariado, por meio das quais as garantias de trabalho são fornecidas em troca de
subordinação e eventual lealdade, o acordo tácito que serve de base para os Estados de bem-
estar social. Sem um poder de barganha baseado em relações de confiança e sem poder
usufruir de garantias em troca de subordinação, o precariado é sui generis em termos de
classe. Ele também tem uma posição de status peculiar, não se encaixando em alto status
profissional ou em atividades artesanais de médio status. Uma forma de explicar isso é 
dizendo que o precariado tem ‘status truncado’. E, como veremos, a sua estrutura de ‘renda
social’ não se mapeia perfeitamente conforme velhas noções de classe ou ocupação
(STANDING, 2015, p. 25-26).

DANIELLE ANNONI ( COORD). 201 

§ 6o  É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo
parcial converter um terço do período de férias a que tiver direito
em abono pecuniário.
§ 7o  As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto
no art. 130 desta Consolidação.
[...]
Art. 443.  O contrato individual de trabalho poderá ser acordado
tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo
determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho
intermitente.
[...]
§ 3o  Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual
a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua,
ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e
de inatividade, determinados em horas, dias ou meses,
independentemente do tipo de atividade do empregado e do
empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação
própria.96 (BRASIL, 2017).

Tanto o contrato de trabalho de tempo parcial como o contrato de 
trabalho intermitente constituem formas de acentuada precarização das relações de 

96 A regulação minuciosa do contrato de trabalho intermitente segue no art. 452-A, da 
CLT:“Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve 
conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário 
do salário mínimo ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam 
a mesma função em contrato intermitente ou não. § 1º  O empregador convocará, por 
qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando qual será a 
jornada, com, pelo menos, três dias corridos de antecedência. § 2o  Recebida a convocação, 
o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, no
silêncio, a recusa. § 3o  A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do
contrato de trabalho intermitente.  § 4o  Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho,
a parte que descumprir, sem justo motivo, pagará à outra parte, no prazo de trinta dias, multa
de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que seria devida, permitida a compensação
em igual prazo.  (BRASIL, 1997).
§ 5o O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador,
podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes.  § 6o  Ao final de cada período
de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas:
I - remuneração; II - férias proporcionais com acréscimo de um terço;  III - décimo terceiro
salário proporcional; IV - repouso semanal remunerado; e V - adicionais legais. § 7o  O recibo
de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das
parcelas referidas no § 6o deste artigo. § 8o  O empregador efetuará o recolhimento da
contribuição previdenciária e o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na
forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado
comprovante do cumprimento dessas obrigações. § 9o  A cada doze meses, o empregado
adquire direito a usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês de férias, período no qual
não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador.” (BRASIL, 1997).
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§ 6o  É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo
parcial converter um terço do período de férias a que tiver direito
em abono pecuniário. 
§ 7o  As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto
no art. 130 desta Consolidação.
[...]
Art. 443.  O contrato individual de trabalho poderá ser acordado
tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo 
determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho
intermitente.
[...]
§ 3o  Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual 
a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, 
ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e
de inatividade, determinados em horas, dias ou meses,
independentemente do tipo de atividade do empregado e do
empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação
própria.96 (BRASIL, 2017).

Tanto o contrato de trabalho de tempo parcial como o contrato de
trabalho intermitente constituem formas de acentuada precarização das relações de

96 A regulação minuciosa do contrato de trabalho intermitente segue no art. 452-A, da
CLT:“Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve
conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário 
do salário mínimo ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam
a mesma função em contrato intermitente ou não. § 1º  O empregador convocará, por 
qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando qual será a
jornada, com, pelo menos, três dias corridos de antecedência. § 2o Recebida a convocação,
o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, no 
silêncio, a recusa. § 3o  A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do
contrato de trabalho intermitente.  § 4o Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho,
a parte que descumprir, sem justo motivo, pagará à outra parte, no prazo de trinta dias, multa 
de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que seria devida, permitida a compensação
em igual prazo.  (BRASIL, 1997).
§ 5o O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, 
podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes.  § 6o  Ao final de cada período
de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas:
I - remuneração; II - férias proporcionais com acréscimo de um terço;  III - décimo terceiro
salário proporcional; IV - repouso semanal remunerado; e V - adicionais legais. § 7o  O recibo 
de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das
parcelas referidas no § 6o deste artigo. § 8o  O empregador efetuará o recolhimento da
contribuição previdenciária e o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na
forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado
comprovante do cumprimento dessas obrigações. § 9o  A cada doze meses, o empregado 
adquire direito a usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês de férias, período no qual
não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador.” (BRASIL, 1997).
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trabalho, diminuindo sensivelmente o nível geral de proteção trabalhista e 
permitindo, em paralelo, o aumento da exploração do trabalhador. 

O contrato de trabalho de tempo parcial, embora tenha uma previsão de 
jornada um pouco inferior àquela prevista na Constituição Federal como a 
jornada regular (8 horas diárias e 44 semanais), possui diferenças remuneratórias 
importantes (a menor), e enseja menor número de dias de férias, duas 
características que remetem à precarização. 

O contrato de trabalho intermitente, por sua vez, é inovação legislativa 
sem paralelo no Direito do Trabalho brasileiro, correspondendo ao contrato de 
trabalho zero-hora, previsto em algumas legislações estrangeiras, e equivale à 
legalização do “bico”.  

Em outras palavras: passa-se a considerar como empregado, nos termos 
do art. 3º, da CLT, uma pessoa que preste seus serviços apenas por algumas 
horas, que não seja remunerado também pelo tempo à disposição do 
empregador, conforme o art. 4º, da CLT, (BRASIL, 1997), e a quitação do 
pagamento se dá de modo imediato à prestação do serviço, impedindo a 
construção de um vínculo jurídico mais sólido com o empregador e com aqueles 
que se encontrem na mesma situação (obstruindo o processo de construção da 
identidade de classe). (BRASIL, 1997). 

Ora, é notório que grande parcela dos trabalhadores migrantes pode ser 
(e já vem sendo) contratado em relações de trabalho precarizadas, as quais são 
nitidamente ampliadas pela modalidade de reforma trabalhista então aprovada. 

Também ensejam acentuada precarização das relações de trabalho a 
possibilidade de negociação coletiva ou acordo individual que fixem jornada de 
trabalho diária de 12 horas com intervalo interjornadas de 36 horas (art. 59-A), 
bem como a ampliação extrema da prevalência do negociado sobre o legislado 
(art. 611-A), hipóteses em que a vulnerabilidade do migrante pode prejudicar-
lhe ainda mais gravemente do que a assimetria típica das relações de trabalho 
em relação a um trabalhador nacional. 

Outro item a preocupar é a alteração promovida no conceito de jornada 
e, em particular, de “tempo à disposição do empregador”. Muda-se o art. 4º, da 
CLT, com a introdução do § 2º, em cujos incisos prevê-se uma série de 
circunstâncias que não mais configuram “tempo à disposição do empregador”, 
ainda que sejam realizadas dentro das dependências do empregador e, portanto, 
não serão remuneradas. 

Destaca-se o art. 4º, § 2º, I, referente às práticas religiosas, e a 
preocupação reside nos diversos migrantes que possuem religiões diversas das 
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§ 6o  É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo
parcial converter um terço do período de férias a que tiver direito
em abono pecuniário. 
§ 7o  As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto
no art. 130 desta Consolidação.
[...]
Art. 443.  O contrato individual de trabalho poderá ser acordado
tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo 
determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho
intermitente.
[...]
§ 3o  Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual 
a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, 
ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e
de inatividade, determinados em horas, dias ou meses,
independentemente do tipo de atividade do empregado e do
empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação
própria.96 (BRASIL, 2017).

Tanto o contrato de trabalho de tempo parcial como o contrato de
trabalho intermitente constituem formas de acentuada precarização das relações de

96 A regulação minuciosa do contrato de trabalho intermitente segue no art. 452-A, da
CLT:“Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve
conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário 
do salário mínimo ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam
a mesma função em contrato intermitente ou não. § 1º  O empregador convocará, por 
qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando qual será a
jornada, com, pelo menos, três dias corridos de antecedência. § 2o Recebida a convocação,
o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, no 
silêncio, a recusa. § 3o  A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do
contrato de trabalho intermitente.  § 4o Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho,
a parte que descumprir, sem justo motivo, pagará à outra parte, no prazo de trinta dias, multa 
de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que seria devida, permitida a compensação
em igual prazo.  (BRASIL, 1997).
§ 5o O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, 
podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes.  § 6o  Ao final de cada período
de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas:
I - remuneração; II - férias proporcionais com acréscimo de um terço;  III - décimo terceiro
salário proporcional; IV - repouso semanal remunerado; e V - adicionais legais. § 7o  O recibo 
de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das
parcelas referidas no § 6o deste artigo. § 8o  O empregador efetuará o recolhimento da
contribuição previdenciária e o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na
forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado
comprovante do cumprimento dessas obrigações. § 9o  A cada doze meses, o empregado 
adquire direito a usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês de férias, período no qual
não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador.” (BRASIL, 1997).
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trabalho, diminuindo sensivelmente o nível geral de proteção trabalhista e
permitindo, em paralelo, o aumento da exploração do trabalhador.

O contrato de trabalho de tempo parcial, embora tenha uma previsão de
jornada um pouco inferior àquela prevista na Constituição Federal como a
jornada regular (8 horas diárias e 44 semanais), possui diferenças remuneratórias
importantes (a menor), e enseja menor número de dias de férias, duas
características que remetem à precarização.

O contrato de trabalho intermitente, por sua vez, é inovação legislativa
sem paralelo no Direito do Trabalho brasileiro, correspondendo ao contrato de
trabalho zero-hora, previsto em algumas legislações estrangeiras, e equivale à
legalização do “bico”.

Em outras palavras: passa-se a considerar como empregado, nos termos
do art. 3º, da CLT, uma pessoa que preste seus serviços apenas por algumas
horas, que não seja remunerado também pelo tempo à disposição do
empregador, conforme o art. 4º, da CLT, (BRASIL, 1997), e a quitação do 
pagamento se dá de modo imediato à prestação do serviço, impedindo a
construção de um vínculo jurídico mais sólido com o empregador e com aqueles
que se encontrem na mesma situação (obstruindo o processo de construção da
identidade de classe). (BRASIL, 1997).

Ora, é notório que grande parcela dos trabalhadores migrantes pode ser
(e já vem sendo) contratado em relações de trabalho precarizadas, as quais são
nitidamente ampliadas pela modalidade de reforma trabalhista então aprovada.

Também ensejam acentuada precarização das relações de trabalho a
possibilidade de negociação coletiva ou acordo individual que fixem jornada de
trabalho diária de 12 horas com intervalo interjornadas de 36 horas (art. 59-A),
bem como a ampliação extrema da prevalência do negociado sobre o legislado
(art. 611-A), hipóteses em que a vulnerabilidade do migrante pode prejudicar-
lhe ainda mais gravemente do que a assimetria típica das relações de trabalho
em relação a um trabalhador nacional.

Outro item a preocupar é a alteração promovida no conceito de jornada
e, em particular, de “tempo à disposição do empregador”. Muda-se o art. 4º, da
CLT, com a introdução do § 2º, em cujos incisos prevê-se uma série de
circunstâncias que não mais configuram “tempo à disposição do empregador”,
ainda que sejam realizadas dentro das dependências do empregador e, portanto, 
não serão remuneradas.

Destaca-se o art. 4º, § 2º, I, referente às práticas religiosas, e a
preocupação reside nos diversos migrantes que possuem religiões diversas das
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cristãs (sobretudo o islamismo), as quais exigem práticas religiosas ao longo do 
dia (ficando no exemplo, tem-se as cinco preces diárias voltadas para Meca). 

Art. 4º.  [...] 
§ 2o  Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não
será computado como período extraordinário o que exceder a
jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos
previsto no § 1o do art. 58 desta Consolidação, quando o
empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso
de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem
como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para
exercer atividades particulares, entre outras:
I - práticas religiosas; [...]. (BRASIL, 2017).

Essa hipótese, que já é motivo para discriminação de fundo religioso, 
poderá ensejar também, doravante, diferenças remuneratórias relevantes entre 
brasileiros e estrangeiros, sob o argumento de que certas pausas no trabalho, 
para fins religiosos, não serão toleradas e descaracterizadas como “tempo à 
disposição do empregador”. 

De outra parte, deve ser observada com cautela a disposição lançada no 
art. 461, § 6º, da CLT (introduzido pela Reforma Trabalhista): 

Art. 461. [...] 
§ 6º No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou
etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças
salariais devidas, multa, em favor do empregado discriminado, no
valor de 50% (cinquenta por cento) do limite máximo dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social. (BRASIL, 2017).

Esse dispositivo, a primeira vista, parece ser positivo em termos de 
proteção ao trabalho dos migrantes, pois prevê uma multa por discriminação 
salarial praticada em razão de “etnia”, o que pode ser utilizado em defesa de 
certas parcelas de migrantes97. 

97 É importante frisar que a CLT, do ponto de vista formal, ainda apresenta um Título sobre 
a nacionalização do trabalho (Capítulo II do Título III, artigos 352 a 371), os quais, todavia, não 
foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Conforme Delgado (2016, p. 917): 
“Três grupos indicam claros exemples desta incompatibilidade: as regras que proíbem ao 
estrangeiro ser contratado, caso excedido determinado limite numérico de empregados não 
nacionais na empresa (arts. 352 e 354); as regras que determinam que o estrangeiro seja 
preferencialmente dispensado, em favor de brasileiro que exerça função análoga (parágrafo 
único do art. 358 da CLT); as regras que vedam ao estrangeiro o exercício de certas funções 
(art. 368, CLT, por exemplo)”. 
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cristãs (sobretudo o islamismo), as quais exigem práticas religiosas ao longo do
dia (ficando no exemplo, tem-se as cinco preces diárias voltadas para Meca).

Art. 4º.  [...]
§ 2o  Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não
será computado como período extraordinário o que exceder a
jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos
previsto no § 1o do art. 58 desta Consolidação, quando o
empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso
de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem
como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para
exercer atividades particulares, entre outras:  
I - práticas religiosas; [...]. (BRASIL, 2017).

Essa hipótese, que já é motivo para discriminação de fundo religioso, 
poderá ensejar também, doravante, diferenças remuneratórias relevantes entre
brasileiros e estrangeiros, sob o argumento de que certas pausas no trabalho,
para fins religiosos, não serão toleradas e descaracterizadas como “tempo à
disposição do empregador”.

De outra parte, deve ser observada com cautela a disposição lançada no
art. 461, § 6º, da CLT (introduzido pela Reforma Trabalhista):

Art. 461. [...]
§ 6º No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou 
etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças
salariais devidas, multa, em favor do empregado discriminado, no 
valor de 50% (cinquenta por cento) do limite máximo dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social. (BRASIL, 2017).

Esse dispositivo, a primeira vista, parece ser positivo em termos de
proteção ao trabalho dos migrantes, pois prevê uma multa por discriminação
salarial praticada em razão de “etnia”, o que pode ser utilizado em defesa de
certas parcelas de migrantes97.

97 É importante frisar que a CLT, do ponto de vista formal, ainda apresenta um Título sobre
a nacionalização do trabalho (Capítulo II do Título III, artigos 352 a 371), os quais, todavia, não
foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Conforme Delgado (2016, p. 917):
“Três grupos indicam claros exemples desta incompatibilidade: as regras que proíbem ao
estrangeiro ser contratado, caso excedido determinado limite numérico de empregados não
nacionais na empresa (arts. 352 e 354); as regras que determinam que o estrangeiro seja
preferencialmente dispensado, em favor de brasileiro que exerça função análoga (parágrafo
único do art. 358 da CLT); as regras que vedam ao estrangeiro o exercício de certas funções
(art. 368, CLT, por exemplo)”.
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De fato, isso é possível, a despeito das dificuldades conceituais em torno 
da expressão “etnia” e da dificuldade de utilizá-la em relação às populações 
migrantes. 

Entretanto, esse dispositivo possui um outro caráter, mais sutil e 
perverso. Acaso aplicada a multa, esta se vê limitada financeiramente a um 
patamar muito baixo, de metade do valor pago pelo INSS como teto dos 
benefícios do RGPS, atualmente algo pouco acima de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais). 

As condenações judiciais e indenizações referentes a esse tema, 
atualmente praticadas pela Justiça do Trabalho, são notoriamente mais altas, e 
esse novo dispositivo legal possui, portanto, efeito contrário ao da efetiva tutela 
dos direitos trabalhistas dos migrantes. 

Outro ponto a ser analisado com atenção reside no tabelamento dos 
critérios de indenização do dano material e moral trabalhista (tratado nos artigos 
223-A a 223-E, da CLT reformada).

Essa estrutura normativa é drástica em relação a qualquer trabalhador, 
inclusive os nacionais. Mas é mais contundente quando se pensam nos 
esdrúxulos critérios de indenização trazidos pela Reforma Trabalhista (a partir 
do salário do trabalhador vítima de um determinado infortúnio a ser 
indenizado) a serem aplicados, eventualmente, em um acidente envolvendo um 
trabalhador estrangeiro empregado na construção civil ou em atividades de 
frigoríficos, ambas altamente insalubres e perigosas. 

Um último ponto a ser tratado reside nas normas trabalhistas aplicáveis 
aos chamados “hiperssuficientes”. 

Estabelecem os artigos 444, p. único, e 507-A, da CLT reformada, 
respectivamente, que o acordo individual sobrepuja as disposições legais e, para 
tais empregados, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, 
nos seguintes termos: 

Art. 444. [...] 
Parágrafo único.  A livre estipulação a que se refere o caput deste 
artigo aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A desta 
Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre 
os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de 
diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou 
superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social. 
[...] 
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cristãs (sobretudo o islamismo), as quais exigem práticas religiosas ao longo do
dia (ficando no exemplo, tem-se as cinco preces diárias voltadas para Meca).

Art. 4º.  [...]
§ 2o  Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não
será computado como período extraordinário o que exceder a
jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos
previsto no § 1o do art. 58 desta Consolidação, quando o
empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso
de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem
como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para
exercer atividades particulares, entre outras:  
I - práticas religiosas; [...]. (BRASIL, 2017).

Essa hipótese, que já é motivo para discriminação de fundo religioso, 
poderá ensejar também, doravante, diferenças remuneratórias relevantes entre
brasileiros e estrangeiros, sob o argumento de que certas pausas no trabalho,
para fins religiosos, não serão toleradas e descaracterizadas como “tempo à
disposição do empregador”.

De outra parte, deve ser observada com cautela a disposição lançada no
art. 461, § 6º, da CLT (introduzido pela Reforma Trabalhista):

Art. 461. [...]
§ 6º No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou 
etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças
salariais devidas, multa, em favor do empregado discriminado, no 
valor de 50% (cinquenta por cento) do limite máximo dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social. (BRASIL, 2017).

Esse dispositivo, a primeira vista, parece ser positivo em termos de
proteção ao trabalho dos migrantes, pois prevê uma multa por discriminação
salarial praticada em razão de “etnia”, o que pode ser utilizado em defesa de
certas parcelas de migrantes97.

97 É importante frisar que a CLT, do ponto de vista formal, ainda apresenta um Título sobre
a nacionalização do trabalho (Capítulo II do Título III, artigos 352 a 371), os quais, todavia, não
foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Conforme Delgado (2016, p. 917):
“Três grupos indicam claros exemples desta incompatibilidade: as regras que proíbem ao
estrangeiro ser contratado, caso excedido determinado limite numérico de empregados não
nacionais na empresa (arts. 352 e 354); as regras que determinam que o estrangeiro seja
preferencialmente dispensado, em favor de brasileiro que exerça função análoga (parágrafo
único do art. 358 da CLT); as regras que vedam ao estrangeiro o exercício de certas funções
(art. 368, CLT, por exemplo)”.
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De fato, isso é possível, a despeito das dificuldades conceituais em torno
da expressão “etnia” e da dificuldade de utilizá-la em relação às populações
migrantes.

Entretanto, esse dispositivo possui um outro caráter, mais sutil e
perverso. Acaso aplicada a multa, esta se vê limitada financeiramente a um
patamar muito baixo, de metade do valor pago pelo INSS como teto dos
benefícios do RGPS, atualmente algo pouco acima de R$ 2.000,00 (dois mil
reais).

As condenações judiciais e indenizações referentes a esse tema,
atualmente praticadas pela Justiça do Trabalho, são notoriamente mais altas, e
esse novo dispositivo legal possui, portanto, efeito contrário ao da efetiva tutela
dos direitos trabalhistas dos migrantes.

Outro ponto a ser analisado com atenção reside no tabelamento dos 
critérios de indenização do dano material e moral trabalhista (tratado nos artigos
223-A a 223-E, da CLT reformada).

Essa estrutura normativa é drástica em relação a qualquer trabalhador,
inclusive os nacionais. Mas é mais contundente quando se pensam nos
esdrúxulos critérios de indenização trazidos pela Reforma Trabalhista (a partir
do salário do trabalhador vítima de um determinado infortúnio a ser
indenizado) a serem aplicados, eventualmente, em um acidente envolvendo um
trabalhador estrangeiro empregado na construção civil ou em atividades de
frigoríficos, ambas altamente insalubres e perigosas.

Um último ponto a ser tratado reside nas normas trabalhistas aplicáveis
aos chamados “hiperssuficientes”.

Estabelecem os artigos 444, p. único, e 507-A, da CLT reformada, 
respectivamente, que o acordo individual sobrepuja as disposições legais e, para
tais empregados, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem,
nos seguintes termos:

Art. 444. [...]
Parágrafo único.  A livre estipulação a que se refere o caput deste
artigo aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A desta
Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre
os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de 
diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou
superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime
Geral de Previdência Social.
[...]
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Art. 507-A.  Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração 
seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, poderá ser 
pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por 
iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, 
nos termos previstos na Lei n.o 9.307, de 23 de setembro de 1996. 
(BRASIL, 1997). 

Já se referiu, no primeiro tópico, que a migração não é um processo 
homogêneo, mesmo aquela que tem como centralidade a questão do trabalho. 
Assim, se a tônica dos trabalhadores migrantes é da vulnerabilidade, também 
existem aqueles trabalhadores migrantes altamente qualificados. 

Esses, se não se expõem às vulnerabilidades econômicas que os 
trabalhadores migrantes menos qualificados, sujeitam-se, tal qual qualquer 
trabalhador, às assimetrias que compõem a relação de trabalho, essencialmente 
desigual. 

Com isso, também para estes trabalhadores, embora mais qualificados, 
poderá ser vislumbrada a problemática da arbitragem ou dos acordos 
individuais em desvantagem para os empregados, ao que se acrescem as 
barreiras culturais, linguísticas entre outras, típicas da relação com os 
trabalhadores migrantes, conforme visto acima. 

3.2 Restrições ao acesso à Justiça do Trabalho e impacto no trabalho 
dos migrantes 

Profundas alterações no Processo do Trabalho foram introduzidas pela 
Reforma Trabalhista, com acentuado risco de restrição ao acesso à Justiça do 
Trabalho. 

Art. 790. [...] 
§ 3º É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos
tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a
requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive
quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário
igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
§ 4º O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que
comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas
do processo. (BRASIL, 1997).

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



195

Art. 507-A.  Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração
seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, poderá ser
pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por 
iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa,
nos termos previstos na Lei n.o 9.307, de 23 de setembro de 1996.
(BRASIL, 1997).

Já se referiu, no primeiro tópico, que a migração não é um processo
homogêneo, mesmo aquela que tem como centralidade a questão do trabalho.
Assim, se a tônica dos trabalhadores migrantes é da vulnerabilidade, também
existem aqueles trabalhadores migrantes altamente qualificados.

Esses, se não se expõem às vulnerabilidades econômicas que os
trabalhadores migrantes menos qualificados, sujeitam-se, tal qual qualquer
trabalhador, às assimetrias que compõem a relação de trabalho, essencialmente
desigual.

Com isso, também para estes trabalhadores, embora mais qualificados,
poderá ser vislumbrada a problemática da arbitragem ou dos acordos
individuais em desvantagem para os empregados, ao que se acrescem as 
barreiras culturais, linguísticas entre outras, típicas da relação com os
trabalhadores migrantes, conforme visto acima.

3.2 Restrições ao acesso à Justiça do Trabalho e impacto no trabalho
dos migrantes

Profundas alterações no Processo do Trabalho foram introduzidas pela
Reforma Trabalhista, com acentuado risco de restrição ao acesso à Justiça do
Trabalho.

Art. 790. [...]
§ 3º É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos
tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a
requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive
quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário
igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 
§ 4º O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que 
comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas
do processo. (BRASIL, 1997).
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Nessa redação dada ao art. 790 da CLT, observa-se que a concessão do 
benefício da justiça gratuita passa a ser condicionado por um critério 
econômico, limitado àqueles que “perceberem salário igual ou inferior a 40% 
(quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social”, hoje pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que 
o teto do RGPS para 2017 é de R$ 5.531,17.

O modelo constitucional brasileiro prevê o amplo acesso à justiça, onde 
é descabida a adoção de uma barreira econômica à concessão da justiça gratuita. 

Essa alteração pode acentuar a dificuldade dos trabalhadores e 
trabalhadoras migrantes na defesa judicial de seus direitos trabalhistas, 
constantemente violados. 

Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários 
periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda 
que beneficiária da justiça gratuita. 
[...] 
§ 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não
tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa
referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá
pelo encargo. (BRASIL, 1997).

Além da restrição de natureza pecuniária à concessão da justiça gratuita, 
vista acima, a redação dada ao art. 790-B, na prática, anula esse benefício 
processual, pois permite a cobrança dos honorários periciais daqueles assistidos 
pela justiça gratuita, quando sucumbentes no objeto da perícia, o que pode 
ocorrer quando não for constatado grau de insalubridade na empresa, por 
exemplo, ou não atestada uma determinada ocupacional pela perícia levada a 
cabo no processo judicial. 

Pensando-se nos trabalhadores migrantes que atuam no segmento 
econômico de frigoríficos, acima mencionado, não se pode esquecer o intenso 
grau de insalubridade de tais atividades, para ficarmos em um exemplo 
importante, e os prejuízos processuais são notórios. 

Art. 793-D. Aplica-se a multa prevista no art. 793-C desta 
Consolidação à testemunha que intencionalmente alterar a verdade 
dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. 
Parágrafo único.  A execução da multa prevista neste artigo dar-se-
á nos mesmos autos. (BRASIL, 1997). 

No art. 793-D, com a redação trazida pela Reforma Trabalhista, temos a 
possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé (prevista no art. 793-
C) não somente às partes do processo, mas também as testemunhas.
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Art. 507-A.  Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração
seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, poderá ser
pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por 
iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa,
nos termos previstos na Lei n.o 9.307, de 23 de setembro de 1996.
(BRASIL, 1997).

Já se referiu, no primeiro tópico, que a migração não é um processo
homogêneo, mesmo aquela que tem como centralidade a questão do trabalho.
Assim, se a tônica dos trabalhadores migrantes é da vulnerabilidade, também
existem aqueles trabalhadores migrantes altamente qualificados.

Esses, se não se expõem às vulnerabilidades econômicas que os
trabalhadores migrantes menos qualificados, sujeitam-se, tal qual qualquer
trabalhador, às assimetrias que compõem a relação de trabalho, essencialmente
desigual.

Com isso, também para estes trabalhadores, embora mais qualificados,
poderá ser vislumbrada a problemática da arbitragem ou dos acordos
individuais em desvantagem para os empregados, ao que se acrescem as 
barreiras culturais, linguísticas entre outras, típicas da relação com os
trabalhadores migrantes, conforme visto acima.

3.2 Restrições ao acesso à Justiça do Trabalho e impacto no trabalho
dos migrantes

Profundas alterações no Processo do Trabalho foram introduzidas pela
Reforma Trabalhista, com acentuado risco de restrição ao acesso à Justiça do
Trabalho.

Art. 790. [...]
§ 3º É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos
tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a
requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive
quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário
igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 
§ 4º O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que 
comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas
do processo. (BRASIL, 1997).

196

Nessa redação dada ao art. 790 da CLT, observa-se que a concessão do
benefício da justiça gratuita passa a ser condicionado por um critério
econômico, limitado àqueles que “perceberem salário igual ou inferior a 40%
(quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social”, hoje pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que
o teto do RGPS para 2017 é de R$ 5.531,17.

O modelo constitucional brasileiro prevê o amplo acesso à justiça, onde
é descabida a adoção de uma barreira econômica à concessão da justiça gratuita.

Essa alteração pode acentuar a dificuldade dos trabalhadores e
trabalhadoras migrantes na defesa judicial de seus direitos trabalhistas,
constantemente violados.

Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários
periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda
que beneficiária da justiça gratuita.
[...]
§ 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não
tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa
referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá
pelo encargo. (BRASIL, 1997).

Além da restrição de natureza pecuniária à concessão da justiça gratuita,
vista acima, a redação dada ao art. 790-B, na prática, anula esse benefício
processual, pois permite a cobrança dos honorários periciais daqueles assistidos
pela justiça gratuita, quando sucumbentes no objeto da perícia, o que pode
ocorrer quando não for constatado grau de insalubridade na empresa, por
exemplo, ou não atestada uma determinada ocupacional pela perícia levada a
cabo no processo judicial.

Pensando-se nos trabalhadores migrantes que atuam no segmento 
econômico de frigoríficos, acima mencionado, não se pode esquecer o intenso
grau de insalubridade de tais atividades, para ficarmos em um exemplo
importante, e os prejuízos processuais são notórios.

Art. 793-D. Aplica-se a multa prevista no art. 793-C desta
Consolidação à testemunha que intencionalmente alterar a verdade
dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa.
Parágrafo único. A execução da multa prevista neste artigo dar-se-
á nos mesmos autos. (BRASIL, 1997).

No art. 793-D, com a redação trazida pela Reforma Trabalhista, temos a
possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé (prevista no art. 793-
C) não somente às partes do processo, mas também as testemunhas.
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Não é desconhecido daqueles que atuam no Processo do Trabalho o grau 
de imprecisão, esquecimento ou pouco nível informacional de muitas 
testemunhas que são chamadas a colaborar no processo, sobretudo na instrução 
probatória a favor dos trabalhadores.  

Essa imprecisão ou dificuldade fica mais acentuada em se tratando de 
trabalhadores migrantes, face as barreiras linguísticas e diversidade cultural 
inerentes a esse segmento da classe trabalhadora. 

Por fim, é muito relevante dar atenção especial à introdução de um 
capítulo específico sobre homologação de acordo extrajudicial: 

CAPÍTULO III-A 
DO PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA PARA 
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 
Art. 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá 
início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das 
partes por advogado.  
§ 1º As partes não poderão ser representadas por advogado comum.
§ 2º Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do
sindicato de sua categoria.
Art. 855-C. O disposto neste Capítulo não prejudica o prazo
estabelecido no § 6º do art. 477 desta Consolidação e não afasta a
aplicação da multa prevista no § 8º art. 477 desta Consolidação.
Art. 855-D. No prazo de quinze dias a contar da distribuição da
petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência se entender
necessário e proferirá sentença.
Art. 855-E.  A petição de homologação de acordo extrajudicial
suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela
especificados.
Parágrafo único.  O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil
seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a
homologação do acordo. (BRASIL, 2017).

A prática das formas autocompositivas de resolução do conflito 
trabalhista não é propriamente nova no âmbito do Processo do Trabalho. De 
fato, está longe de ser inédita a realização de inúmeros e cotidianos “acordos 
trabalhistas”, conforme a expressão coloquial. 

Contudo, é notável que a Reforma Trabalhista promove, com a inserção 
dos artigos 855-B a 855-E na CLT, uma guinada que é verdadeiro incentivo à 
adoção das práticas de solução extrajudicial e inegável desincentivo à jurisdição. 

A realização dos acordos extrajudiciais em torno dos direitos trabalhistas 
é desaconselhada, tendo em vista as relações sócioeconômicas assimétricas que 
se caracterizam entre empregadores e empregados (representando a diferença 
estrutural entre capital e trabalho). A Justiça do Trabalho é esquecida em seu 
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Não é desconhecido daqueles que atuam no Processo do Trabalho o grau
de imprecisão, esquecimento ou pouco nível informacional de muitas
testemunhas que são chamadas a colaborar no processo, sobretudo na instrução
probatória a favor dos trabalhadores.

Essa imprecisão ou dificuldade fica mais acentuada em se tratando de
trabalhadores migrantes, face as barreiras linguísticas e diversidade cultural
inerentes a esse segmento da classe trabalhadora.

Por fim, é muito relevante dar atenção especial à introdução de um
capítulo específico sobre homologação de acordo extrajudicial:

CAPÍTULO III-A
DO PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA PARA
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL
Art. 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá
início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das
partes por advogado. 
§ 1º As partes não poderão ser representadas por advogado comum.
§ 2º Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do
sindicato de sua categoria.
Art. 855-C. O disposto neste Capítulo não prejudica o prazo
estabelecido no § 6º do art. 477 desta Consolidação e não afasta a
aplicação da multa prevista no § 8º art. 477 desta Consolidação.
Art. 855-D. No prazo de quinze dias a contar da distribuição da
petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência se entender 
necessário e proferirá sentença.
Art. 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial
suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela
especificados. 
Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil 
seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a
homologação do acordo. (BRASIL, 2017).

A prática das formas autocompositivas de resolução do conflito
trabalhista não é propriamente nova no âmbito do Processo do Trabalho. De
fato, está longe de ser inédita a realização de inúmeros e cotidianos “acordos
trabalhistas”, conforme a expressão coloquial.

Contudo, é notável que a Reforma Trabalhista promove, com a inserção
dos artigos 855-B a 855-E na CLT, uma guinada que é verdadeiro incentivo à
adoção das práticas de solução extrajudicial e inegável desincentivo à jurisdição.

A realização dos acordos extrajudiciais em torno dos direitos trabalhistas
é desaconselhada, tendo em vista as relações sócioeconômicas assimétricas que
se caracterizam entre empregadores e empregados (representando a diferença
estrutural entre capital e trabalho). A Justiça do Trabalho é esquecida em seu

208 

papel de proteção aos direitos trabalhistas, muitos de fundo constitucional e 
altamente vinculados à dignidade da pessoa humana. 

Tudo isso fica agravado em se tratando de trabalhadores migrantes, ainda 
mais vulneráveis socialmente.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Reforma Trabalhista (Lei n.o 13.467/2017), imprimiu drástica mudança 
ao Direito do Trabalho, com a pretensão de abalar as próprias bases e 
postulados desse segmento do Direito, propondo o abandono do princípio 
protetivo e se busca uma espécie de recontratualização (ou retorno ao Direito 
Civil) do Direito do Trabalho.  

Outra característica marcante da Reforma Trabalhista é a intensa 
precarização das relações de trabalho, o que se vislumbra da prevalência do 
negociado sobre o legislado, sem muitos limites; do estabelecimento dos 
contratos de trabalho intermitentes ou da ampliação da possibilidade de 
contratos de tempo parcial, dentre outras alterações legislativas. 

A Reforma Trabalhista, portanto, e em particular no cenário do trabalho 
dos migrantes, constitui evidente retrocesso social. 

Além do retrocesso social, que é elemento mais ligado ao campo do 
Direito, do ponto de vista econômico98, pode-se cogitar de um certo 
“nivelamento por baixo” em relação ao emprego de mão de obra estrangeira, 
em comparação com a mão de obra nacional. 

Tememos, ainda, que seja resgatada uma já ultrapassada cultura jurídica 
de nacionalização do trabalho, prevista em artigos da CLT que foram elaborados 
em outro momento histórico nacional, mas não recepcionados pela 
Constituição Federal de 1988 (Capítulo II do Título III, artigos 352 a 371, da 
CLT). 

Em todos os casos, pelo viés econômico ou pelo paradigma mais 
tradicional da vedação do retrocesso social, tem-se um cenário preocupante e 
muito contrário à principiologia de direitos fundamentais que informa as 
temáticas do Direito do Trabalho e da proteção aos migrantes. 

98 A esse respeito, veja-se: SERAU JR., 2014.
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Não é desconhecido daqueles que atuam no Processo do Trabalho o grau
de imprecisão, esquecimento ou pouco nível informacional de muitas
testemunhas que são chamadas a colaborar no processo, sobretudo na instrução
probatória a favor dos trabalhadores.

Essa imprecisão ou dificuldade fica mais acentuada em se tratando de
trabalhadores migrantes, face as barreiras linguísticas e diversidade cultural
inerentes a esse segmento da classe trabalhadora.

Por fim, é muito relevante dar atenção especial à introdução de um
capítulo específico sobre homologação de acordo extrajudicial:

CAPÍTULO III-A
DO PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA PARA
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL
Art. 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá
início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das
partes por advogado. 
§ 1º As partes não poderão ser representadas por advogado comum.
§ 2º Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do
sindicato de sua categoria.
Art. 855-C. O disposto neste Capítulo não prejudica o prazo
estabelecido no § 6º do art. 477 desta Consolidação e não afasta a
aplicação da multa prevista no § 8º art. 477 desta Consolidação.
Art. 855-D. No prazo de quinze dias a contar da distribuição da
petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência se entender 
necessário e proferirá sentença.
Art. 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial
suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela
especificados. 
Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil 
seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a
homologação do acordo. (BRASIL, 2017).

A prática das formas autocompositivas de resolução do conflito
trabalhista não é propriamente nova no âmbito do Processo do Trabalho. De
fato, está longe de ser inédita a realização de inúmeros e cotidianos “acordos
trabalhistas”, conforme a expressão coloquial.

Contudo, é notável que a Reforma Trabalhista promove, com a inserção
dos artigos 855-B a 855-E na CLT, uma guinada que é verdadeiro incentivo à
adoção das práticas de solução extrajudicial e inegável desincentivo à jurisdição.

A realização dos acordos extrajudiciais em torno dos direitos trabalhistas
é desaconselhada, tendo em vista as relações sócioeconômicas assimétricas que
se caracterizam entre empregadores e empregados (representando a diferença
estrutural entre capital e trabalho). A Justiça do Trabalho é esquecida em seu
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papel de proteção aos direitos trabalhistas, muitos de fundo constitucional e
altamente vinculados à dignidade da pessoa humana.

Tudo isso fica agravado em se tratando de trabalhadores migrantes, ainda
mais vulneráveis socialmente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Reforma Trabalhista (Lei n.o 13.467/2017), imprimiu drástica mudança
ao Direito do Trabalho, com a pretensão de abalar as próprias bases e
postulados desse segmento do Direito, propondo o abandono do princípio
protetivo e se busca uma espécie de recontratualização (ou retorno ao Direito
Civil) do Direito do Trabalho.

Outra característica marcante da Reforma Trabalhista é a intensa
precarização das relações de trabalho, o que se vislumbra da prevalência do
negociado sobre o legislado, sem muitos limites; do estabelecimento dos
contratos de trabalho intermitentes ou da ampliação da possibilidade de
contratos de tempo parcial, dentre outras alterações legislativas.

A Reforma Trabalhista, portanto, e em particular no cenário do trabalho
dos migrantes, constitui evidente retrocesso social.

Além do retrocesso social, que é elemento mais ligado ao campo do
Direito, do ponto de vista econômico98, pode-se cogitar de um certo
“nivelamento por baixo” em relação ao emprego de mão de obra estrangeira,
em comparação com a mão de obra nacional.

Tememos, ainda, que seja resgatada uma já ultrapassada cultura jurídica
de nacionalização do trabalho, prevista em artigos da CLT que foram elaborados
em outro momento histórico nacional, mas não recepcionados pela
Constituição Federal de 1988 (Capítulo II do Título III, artigos 352 a 371, da
CLT).

Em todos os casos, pelo viés econômico ou pelo paradigma mais
tradicional da vedação do retrocesso social, tem-se um cenário preocupante e
muito contrário à principiologia de direitos fundamentais que informa as
temáticas do Direito do Trabalho e da proteção aos migrantes.

98 A esse respeito, veja-se: SERAU JR. (2014).
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NOVOS FLUXOS MIGRATÓRIOS NO BRASIL: ANÁLISE 
DA SITUAÇÃO DOS TRABALHADORES REFUGIADOS 

NA REGIÃO SUL DO BRASIL E SUAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS99 

Marina Silva Vilas Boas100 
Rafael de Miranda Santos101

1 INTRODUÇÃO 

em se observado uma grande alteração no quadro dos principais 
países que fazem solicitação de refúgio no Brasil num pequeno 
lapso temporal, o que requer, consequentemente, a estruturação 

de (novas) políticas de refúgio, além de medidas especiais humanitárias de 
urgência capazes de colocar em prática a teoria dos direitos humanos . Direitos 
estes positivados em declarações internacionais e reafirmados em nossa carta 
constitucional, além de plasmada de direitos fundamentais como a  dignidade 
da pessoa humana e a reserva de justiça. 

O crescente número de solicitações de refúgio concedidos no Brasil102 é 
consequência de algumas medidas especiais humanitárias. Destacam-se as 
Resolução Normativa aprovadas pelo Conselho Nacional de Imigração (CNIg) 

99 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
100 Acadêmica de Direito na Universidade Federal do Paraná (UFPR); Integrante do Projeto
de extensão Refúgio, Migração e Hospitalidade.
101 Graduado em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto. Mestre em Direito e
Relações Internacionais e Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). Professor de Direito Internacional dos cursos de Direito e Relações Internacionais
da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Pesquisador no Projeto de Pesquisa
Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo
Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à Justiça em caso de Violação, financiado pelo
CNPQ - MCTI/CNPQ/Universal 14/2014.
102 12% de aumento do número de pedidos concedidos em 2016 em relação ao número total.
Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública fornecidos pelo CONARE.
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de n.º 97, de 12 de janeiro de 2012 referente ao visto humanitário e a Resolução 
Normativa n.° 126, de 02 de março de 2017, que concedendo residência 
temporária a nacional de país fronteiriço,englobando nesse mesmo instituto de 
refúgio os haitianos e venezuelanos103 nacionais de países fronteiriços e demais 
estrangeiros. 

Tais medidas, por óbvio, não são capazes de garantir, por si só, a 
concretização destes direitos positivados, sendo necessária a atuação estatal, por 
meio de mecanismo, “instituições e normas que promovam a igualdade 
factual, isto é, políticas sociais de igualação ou equiparação” (VELASCOS, 
2009, p. 91), uma vez que “há na reserva de justice plasmada  na 
Constituição um núcleo duro que aponta para a igualdade, inclusive fática, 
simultaneamente direito, princípio e objetivo, enquanto critério para o 
escrutínio  da justiça das posições sociais”. (CLÈVE, 2003, p. 3).  

Assim, frente aos desafios da exclusão pela qual o refugiado enfrentou e, 
considerando, ainda, as abdicações impostas pelas circunstâncias, o trabalho 
representa um dos meios mais adequados de sua inserção, de forma digna, 
como cidadãos à nova sociedade. Ora, Tudo isso significa que a ideia de 
dignidade não se reduz, hoje, a uma dimensão estritamente particular, atada a 
valores imanentes à personalidade e que não se projetam socialmente. Ao 
contrário, o que se concebe inerente à dignidade da pessoa humana é também, 
ao lado dessa dimensão estritamente privada de valores, a afirmação social do 
ser humano. A dignidade da pessoa física, pois, lesada, caso ela se encontre em 
uma situação de completa privação de instrumentos de mínima afirmação 
social. Na medida dessa afirmação social é que desponta o trabalho, 
notadamente o trabalho regulado, em sua modalidade mais elaborada, o 
emprego. (GODINHO, 2007, p. 26). 

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), 
a fim de promover tais direitos e garantias aos refugiados, recomenda fortalecer 
os mecanismos nacionais de proteção,por meio da efetiva aplicação da 
Convenção de 1951 e do uso dos instrumentos regionais como a Declaração e 
o Plano de Ação do Brasil104, para que se torne concreta a igualdade condições

103 Em 2016, 3.375 venezuelanos solicitarem refúgio no Brasil e, até aquele momento, havia 
um acúmulo de 4.477 solicitações de refúgio de venezuelanos no país. 
104 Cartagena+30, para dar proteção a quem a requerer, por meio de: 
a.uma aplicação, coerente e consistente, da definição de refugiado, proposta pela Declaração
de Cartagena de 1984;
b.aos países, que  não incorporaram a definição de refugiado de Cartagena em sua legislação
ou que não a aplicam na prática, recomenda-se que ofereçam proteção a quem requerer,
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b.aos países, que não incorporaram a definição de refugiado de Cartagena em sua legislação
ou que não a aplicam na prática, recomenda-se que ofereçam proteção a quem requerer,
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entre nacionais de adentrar o mercado de trabalho, além de buscar garantir a 
concretização  dos direitos trabalhistas dispostos na CLT. 

Tais objetivos relacionam-se com o tema central do presente artigo, 
assim, em primeiro momento,para uma compreensão fática do cenário que se 
insere o trabalhador refugiado, analisando dados estatísticos de sua 
empregabilidade na região Sul do país (setores que mais ocupam, salários, 
tempo de emprego e etc). 

Na segunda parte, será analisada as ações e políticas públicas105 voltadas 
à promoção dos direitos dos migrantes e refugiados caps de garantir o 
provimento e  acesso de trabalho digno, a fim de gerar a inserção do refugiado 
na sociedade como um todo e,em consequência acesso a assistência jurídica e 
aos tribunais trabalhistas em cada estado da região Sul. 

Buscando demonstrar assim,através de dados sobre a realidade laboral 
dessas pessoas, a importância do comprometimento dos Poderes estatais e seus 
respectivos órgãos para com os refugiados e o devido cumprimento das ações 
e políticas públicas, pois, como defendido por Ledur, embora o trabalho não 
seja o único meio, é, contudo, é um meio de elevada eficácia para a efetivação 
da dignidade da pessoa humana como materializado no Estado Democrático 
de Direito eleito pela Constituição brasileira. (DELGADO, 2007). 

mediante formas complementares de proteção, em particular, para quem foge de situações 
de violência  generalizada, de conflito armado ou de violação massiva dos direitos humanos 
e não se incluem nos motivos estabelecidos na Convenção de 1951 e em seu Protocolo de 
1967; 
c.a adoção de procedimentos justos e eficientes de determinação, que minimizem os efeitos
negativos dos controles migratórios, cada vez mais restritivos, que estão sendo aplicados, em
conformidade com os padrões internacionais e regionais, em matéria de refugiados e direitos
humanos;
d.o estabelecimento de procedimentos regionais comuns e harmonizados que ajudem os
Estados a alcançar um adequado equilíbrio entre as legítimas necessidades de quem requer
proteção e   a  recusa das solicitações daquelas pessoas que não a merecem. (GEDIEL;
GODOY, 2016).
105 Dignidade da pessoa humana se consolida se ela (pessoa) é livre e possui meios materiais
para prover à sua existência. Ao Estado, por sua vez, cabe essa garantia de prover um trabalho
digno, a fim de gerar a inserção do homem na sociedade capitalista. (LEDUR, 1998, p. 86).

DANIELLE ANNONI ( COORD).



203

de n.º 97, de 12 de janeiro de 2012 referente ao visto humanitário e a Resolução
Normativa n.° 126, de 02 de março de 2017, que concedendo residência
temporária a nacional de país fronteiriço,englobando nesse mesmo instituto de
refúgio os haitianos e venezuelanos103 nacionais de países fronteiriços e demais
estrangeiros.

Tais medidas, por óbvio, não são capazes de garantir, por si só, a
concretização destes direitos positivados, sendo necessária a atuação estatal, por
meio de mecanismo, “instituições e normas que promovam a igualdade factual,
isto é, políticas sociais de igualação ou equiparação” (VELASCOS, 2009, p.91),
uma vez que “há na reserva de justice plasmada  na Constituição um núcleo
duro que aponta para a igualdade, inclusive fática, simultaneamente direito,
princípio e objetivo, enquanto critério para o escrutínio  da justiça das posições
sociais”. (CLÈVE, 2003, p.3).

Assim, frente aos desafios da exclusão pela qual o refugiado enfrentou e,
considerando, ainda, as abdicações impostas pelas circunstâncias, o trabalho
representa um dos meios mais adequados de sua inserção, de forma digna,
como cidadãos à nova sociedade. Ora, Tudo isso significa que a ideia de
dignidade não se reduz, hoje, a uma dimensão estritamente particular, atada a
valores imanentes à personalidade e que não se projetam socialmente. Ao
contrário, o que se concebe inerente à dignidade da pessoa humana é também,
ao lado dessa dimensão estritamente privada de valores, a afirmação social do
ser humano. A dignidade da pessoa física, pois, lesada, caso ela se encontre em
uma situação de completa privação de instrumentos de mínima afirmação
social. Na medida dessa afirmação social é que desponta o trabalho,
notadamente o trabalho regulado, em sua modalidade mais elaborada, o
emprego. (GODINHO, 2007, p. 26).

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR),
a fim de promover tais direitos e garantias aos refugiados, recomenda fortalecer
os mecanismos nacionais de proteção,por meio da efetiva aplicação da
Convenção de 1951 e do uso dos instrumentos regionais como a Declaração e
o Plano de Ação do Brasil104, para que se torne concreta a igualdade condições

103 Em 2016, 3.375 venezuelanos solicitarem refúgio no Brasil e, até aquele momento, havia
um acúmulo de 4.477 solicitações de refúgio de venezuelanos no país.
104 Cartagena+30, para dar proteção a quem a requerer, por meio de:
a.uma aplicação, coerente e consistente, da definição de refugiado, proposta pela Declaração
de Cartagena de 1984;
b.aos países, que não incorporaram a definição de refugiado de Cartagena em sua legislação
ou que não a aplicam na prática, recomenda-se que ofereçam proteção a quem requerer,
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entre nacionais de adentrar o mercado de trabalho, além de buscar garantir a
concretização  dos direitos trabalhistas dispostos na CLT.

Tais objetivos relacionam-se com o tema central do presente artigo,
assim, em primeiro momento,para uma compreensão fática do cenário que se
insere o trabalhador refugiado, analisando dados estatísticos de sua
empregabilidade na região Sul do país (setores que mais ocupam, salários,
tempo de emprego e etc).

Na segunda parte, será analisada as ações e políticas públicas105 voltadas
à promoção dos direitos dos migrantes e refugiados caps de garantir o
provimento e  acesso de trabalho digno, a fim de gerar a inserção do refugiado
na sociedade como um todo e,em consequência acesso a assistência jurídica e
aos tribunais trabalhistas em cada estado da região Sul.

Buscando demonstrar assim,através de dados sobre a realidade laboral
dessas pessoas, a importância do comprometimento dos Poderes estatais e seus
respectivos órgãos para com os refugiados e o devido cumprimento das ações
e políticas públicas, pois, como defendido por Ledur, embora o trabalho não 
seja o único meio, é, contudo, é um meio de elevada eficácia para a efetivação
da dignidade da pessoa humana como materializado no Estado Democrático
de Direito eleito pela Constituição brasileira. (DELGADO, 2007).

mediante formas complementares de proteção, em particular, para quem foge de situações
de violência  generalizada, de conflito armado ou de violação massiva dos direitos humanos
e não se incluem nos motivos estabelecidos na Convenção de 1951 e em seu Protocolo de
1967;
c.a adoção de procedimentos justos e eficientes de determinação, que minimizem os efeitos 
negativos dos controles migratórios, cada vez mais restritivos, que estão sendo aplicados, em 
conformidade com os padrões internacionais e regionais, em matéria de refugiados e direitos
humanos; 
d.o estabelecimento de procedimentos regionais comuns e harmonizados que ajudem os
Estados a alcançar um adequado equilíbrio entre as legítimas necessidades de quem requer
proteção e   a recusa das solicitações daquelas pessoas que não a merecem. (GEDIEL; 
GODOY, 2016).
105 Dignidade da pessoa humana se consolida se ela (pessoa) é livre e possui meios materiais
para prover à sua existência. Ao Estado, por sua vez, cabe essa garantia de prover um trabalho
digno, a fim de gerar a inserção do homem na sociedade capitalista. (LEDUR, 1998, p. 86).
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2 SITUAÇÃO DO MIGRANTE EMPREGADO DA REGIÃO SUL 
DO BRASIL 

O fluxo migratório, reflexo da dinamicidade das relações internacionais 
e condições socioeconomicas específicas dos países, tem feito com que o 
quadro de migrantes à procura de refúgio no Brasil sofra significativas 
alterações de um ano para outro e, consequentemente, quais refugiados 
tentaram entrar no mercado de trabalho,consequentemente alterando as ações 
governamentais frente as especificidades das demandas. 

Apesar do maior número de pedidos de refúgio concedidos seja, 
atualmente, para sírios (35%) (BRASIL, 2017?), os venezualanos são principal 
solicitante, representando 33% em 2016. Tal situação reflete a tentativa de 
inserção desses refugiados no mercado de trabalho formal, como demonstrado 
o número de CTPS emitidas na tabela que segue.

Tabela 2.1 – Solicitações de Refúgio: por país de origem 

Fonte: Comitê Nacional para os Refugiados, 2016. 
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2 SITUAÇÃO DO MIGRANTE EMPREGADO DA REGIÃO SUL
DO BRASIL

O fluxo migratório, reflexo da dinamicidade das relações internacionais
e condições socioeconomicas específicas dos países, tem feito com que o
quadro de migrantes à procura de refúgio no Brasil sofra significativas 
alterações de um ano para outro e, consequentemente, quais refugiados
tentaram entrar no mercado de trabalho,consequentemente alterando as ações
governamentais frente as especificidades das demandas.

Apesar do maior número de pedidos de refúgio concedidos seja,
atualmente, para sírios (35%) (BRASIL, 2017?), os venezualanos são principal
solicitante, representando 33% em 2016. Tal situação reflete a tentativa de
inserção desses refugiados no mercado de trabalho formal, como demonstrado
o número de CTPS emitidas na tabela que segue.

Tabela 2.1 – Solicitações de Refúgio: por país de origem (2016)

Fonte: Comitê Nacional para os Refugiados.
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Tabela 2.2 – Número de carteiras de trabalho e previdência social emitidas no 
1º trimestre, segundo principais países – 2016/2017 

Fonte: Ministério do Trabalho, 2017.

A tabela acima diz muito sobre a escolha da atividade autônoma perante 
a atividade  formal dos sírios, uma vez que estes não aparecem nas tabelas. 

A escolha da da atividade laboral tem importante impacto no número de 
ações trabalhista. Ademais, outra possível conclusão é o impacto nos salários 
entre os refugiados de diferentes nacionalidades. 

Tabela 2.3 – Movimentação de trabalhadores estrangeiros no mercado de 
trabalho formal, segundo principais países – 2015/2016 

Fonte: Ministério do Trabalho, 2016. 
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2 SITUAÇÃO DO MIGRANTE EMPREGADO DA REGIÃO SUL
DO BRASIL

O fluxo migratório, reflexo da dinamicidade das relações internacionais
e condições socioeconomicas específicas dos países, tem feito com que o
quadro de migrantes à procura de refúgio no Brasil sofra significativas 
alterações de um ano para outro e, consequentemente, quais refugiados
tentaram entrar no mercado de trabalho,consequentemente alterando as ações
governamentais frente as especificidades das demandas.

Apesar do maior número de pedidos de refúgio concedidos seja,
atualmente, para sírios (35%) (BRASIL, 2017?), os venezualanos são principal
solicitante, representando 33% em 2016. Tal situação reflete a tentativa de
inserção desses refugiados no mercado de trabalho formal, como demonstrado
o número de CTPS emitidas na tabela que segue.

Tabela 2.1 – Solicitações de Refúgio: por país de origem (2016)

Fonte: Comitê Nacional para os Refugiados.
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Tabela 2.2 – Número de carteiras de trabalho e previdência social emitidas no
1º trimestre, segundo principais países – 2016/2017

Fonte: Ministério do Trabalho, CTPS, jan-mar de 2016/2017

A tabela acima diz muito sobre a escolha da atividade autônoma perante
a atividade  formal dos sírios, uma vez que estes não aparecem nas tabelas.

A escolha da da atividade laboral tem importante impacto no número de
ações trabalhista. Ademais, outra possível conclusão é o impacto nos salários
entre os refugiados de diferentes nacionalidades.

Tabela 2.3 – Movimentação de trabalhadores estrangeiros no mercado de
trabalho formal, segundo principais países – 2015/2016

Fonte: Ministério do Trabalho, CTPS, jan-mar de 2015-2016.
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Tabela 2.4 Distribuição de trabalhadores estrangeiros segundo a faixa 
salarial, PR - 2015

Fonte:MTE- RAIS.Elaboração: Observatório do Trabalho, 2015.106 

Como demonstrado, com base em de informações do Estado do Paraná, 
apesar da não especificação e diferenciação entre outros estrangeiros, é díspare 
a porcentagem de haitianos que recebem até 2 (dois) salários mínimos, o 
correspondente a cerca de R$ 1,874, em relação aos demais migrantes. Cabe 
ressaltar ainda, a ínfima porcentagem que se enquadra em acima 3 (três) salários 
mínimos, algo a se estranhar uma vez que as dificuldades da língua, justificativa 
recorrente entre as empresas para a não contratação, é a mesma para a maior 
parte dos migrantes. 

106 Fonte: MTE-RAIS elaboração: Observatório do Trabalho.IMIGRAÇÃO. Levantamento 
estatístico da imigração no mercado de trabalho brasileiro e paranaense. GLINSKI. Suelen. Secretaria 
da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. 
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Tabela 2.4 Distribuição de trabalhadores estrangeiros segundo a faixa salarial,
PR - 2015

Fonte:MTE- RAIS.Elaboração: Observatório do Trabalho.106

Como demonstrado, com base em de informações do Estado do Paraná,
apesar da não especificação e diferenciação entre outros estrangeiros, é díspare
a porcentagem de haitianos que recebem até 2 (dois) salários mínimos, o
correspondente a cerca de R$ 1,874, em relação aos demais migrantes. Cabe
ressaltar ainda, a ínfima porcentagem que se enquadra em acima 3 (três) salários
mínimos, algo a se estranhar uma vez que as dificuldades da língua, justificativa
recorrente entre as empresas para a não contratação, é a mesma para a maior
parte dos migrantes.

106 Fonte: MTE-RAIS elaboração: Observatório do Trabalho.IMIGRAÇÃO. Levantamento 
estatístico da imigração no mercado de trabalho brasileiro e paranaense. GLINSKI. Suelen. Secretaria
da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

218 

Tabela 2.4 – Movimentação de trabalhadores estrangeiros no mercado de 
trabalho formal, segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação – 
2015/2016 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2016.

A região sul é a região que mais empregou migrantes, 
representando aproximadamente 56% da contratações; mais que o dobro de 
contratações da região sudeste. Ainda conforme esta tabela, ainda é possível 
observar o saldo negativo das contratações no ano de 2016 em virtude da 
crise econômica que havia se iniciado em 2015 no país, sendo os imigrantes o 
que mais sentiram seus efeitos. Isso é apreendido também através do cadastro 
realizado pelo SINE/PR (site nacional de empregos) com agência do 
trabalhador especializada para migrantes situada no CEIM, que  a maioria 
dos refugiados foram os primeiros a serem demitidos com a crise, apesar  de 
já estarem trabalhando, em média, por 2 anos. Assim, a maior parte dos 
migrantes que procuram o SINE é para o reemprego. (MAZORCA, 2017). 

Não obstante, em virtude desse desemprego, ano de 2016 muitos 
refugiados, principalmente haitianos, deixaram a cidade de Curitiba à procura 
de empregos no Chile deixando mulheres e filhos no Brasil, conforme 
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Tabela 2.4 Distribuição de trabalhadores estrangeiros segundo a faixa salarial,
PR - 2015

Fonte:MTE- RAIS.Elaboração: Observatório do Trabalho.106

Como demonstrado, com base em de informações do Estado do Paraná,
apesar da não especificação e diferenciação entre outros estrangeiros, é díspare
a porcentagem de haitianos que recebem até 2 (dois) salários mínimos, o
correspondente a cerca de R$ 1,874, em relação aos demais migrantes. Cabe
ressaltar ainda, a ínfima porcentagem que se enquadra em acima 3 (três) salários
mínimos, algo a se estranhar uma vez que as dificuldades da língua, justificativa
recorrente entre as empresas para a não contratação, é a mesma para a maior
parte dos migrantes.

106 Fonte: MTE-RAIS elaboração: Observatório do Trabalho.IMIGRAÇÃO. Levantamento 
estatístico da imigração no mercado de trabalho brasileiro e paranaense. GLINSKI. Suelen. Secretaria
da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.
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Tabela 2.4 – Movimentação de trabalhadores estrangeiros no mercado de
trabalho formal, segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação –
2015/2016

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, CTPS-CAGED, 2015-2016

A região sul é a região que mais empregou migrantes, representando
aproximadamente 56% da constratações; mais que o dobro de contratações da
região sudeste. Ainda conforme esta tabela, ainda é possível observar o saldo
negativo das contratações no ano de 2016 em virtude da crise econômica que
havia se iniciado em 2015 no país, sendo os imigrantes o que mais sentiram seus
efeitos. Isso é apreendido também através do cadastro realizado pelo SINE/PR
(site nacional de empregos) com agência do trabalhador especializada para
migrantes situada no CEIM, que  a maioria dos refugiados foram os primeiros
a serem demitidos com a crise, apse  de já estarem trabalhando, em média, por
2 anos. Assim, a maior parte dos migrantes que procuram o SINE é para o 
reemprego. (MAZORCA, 2017).

Não obstante, em virtude desse desemprego, ano de 2016 muitos
refugiados, principalmente haitianos, deixaram a cidade de Curitiba à procura
de empregos no Chile deixando mulheres e filhos no Brasil, conforme
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observado pelos casos atendidos e eventos realizados pela Casa 
Latino-Americana (CASLA) de Curitiba107.

Tabela 2.5 – Movimentação de trabalhadores estrangeiros no mercado 
de trabalho formal, no 1º trimestre, segundo principais municípios, 
Brasil – 2015/2016 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2017.

A região Sul também se destaca entre as 10 principais cidades que mais 
empregam, uma vez que 5 delas são desta região. 

107 A CASLA é Associação civil, sem fins lucrativos, com registro público n°4532, fundada 
em 1985 - Curitiba. Paraná. Ademais, essa associação presta assoria jurídica gratuita aos 
migrantes (núcleo CASLA-JUR). 
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observado pelos casos atendidos e eventos realizados pela Casa Latino-
Americana (CASLA) de Curitiba107;

Tabela 2.5 – Movimentação de trabalhadores estrangeiros no mercado de
trabalho formal, no 1º trimestre, segundo principais municípios, Brasil –
2015/2016

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, CTPS-CAGED, jan-mar 2016/2017

A região Sul também se destaca entre as 10 principais cidades que mais
empregam, uma vez que 5 delas são desta região.

107 A CASLA é Associação civil, sem fins lucrativos, com registro público n°4532, fundada
em 1985 - Curitiba. Paraná. Ademais, essa associação presta assoria jurídica gratuita aos
migrantes (núcleo CASLA-JUR).
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Cabe ressaltar que, no Paraná, os principais setores de atividade são: 
industria de formação (46%), serviços (27%), comércio (16%), construção civil 
(08%) e agropecuária (02%). (MTE/RAIS; OBSERVATÓRIO DO 
TRABALHO, 20?). Curiosamente, estas atividades mais ocupadas pelos 
migrantes e refugiados são as com menor expectativa de tempo de trabalho na 
região Sul, conforme tabela que segue. 

Tabela 2.6  Distribuição dos Trabalhadores imigrantes no Paraná, segundo o 
setor de atividade - 2015 

Fonte: MTE-RAIS. Elabroração: Observatório do Trabalho, 20?. 

Os haitianos atuam principalmente na indústria de transformação e 
em serviços, assim como os africanos. No entanto, essas atividades na 
região sul são as que mais apresentam menor tempo de emprego. (RAIS, 
2015). 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS 

Frente ao cenário político atual, não há o devido fomento igualdade a e 
proteção dos direitos dos refugiados à nível nacional. Em decorrência disto, 
está o não agendamento e, provavelmente, não realização da COMIGRAR 
2017108 que teria como fim, analisar o plano de políticas públicas empregados 

108 COMIGRAR  (Conferência  Nacional  sobre  Migração  e  Refúgio).  Coordenada  pelo 
Ministério da Justiça, por  meio da Secretaria Nacional de Justiça/Departamento de 
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observado pelos casos atendidos e eventos realizados pela Casa Latino-
Americana (CASLA) de Curitiba107;

Tabela 2.5 – Movimentação de trabalhadores estrangeiros no mercado de
trabalho formal, no 1º trimestre, segundo principais municípios, Brasil –
2015/2016

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, CTPS-CAGED, jan-mar 2016/2017

A região Sul também se destaca entre as 10 principais cidades que mais
empregam, uma vez que 5 delas são desta região.

107 A CASLA é Associação civil, sem fins lucrativos, com registro público n°4532, fundada
em 1985 - Curitiba. Paraná. Ademais, essa associação presta assoria jurídica gratuita aos
migrantes (núcleo CASLA-JUR).
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Cabe ressaltar que, no Paraná, os principais setores de atividade são:
industria de formação (46%), serviços (27%), comércio (16%), construção civil
(08%) e agropecuária (02%). (MTE/RAIS; OBSERVATÓRIO DO
TRABALHO, 20?). Curiosamente, estas atividades mais ocupadas pelos
migrantes e refugiados são as com menor expectativa de tempo de trabalho na
região Sul, conforme tabela que segue.

Tabela 2.6 Distribuição dos Trabalhadores imigrantes no Paraná, segundo o
setor de atividade - 2015

Fonte:MTE-RAIS
Elabroração: Observatório do Trabalho, 20?.

Os haitianos atuam principalmente na indústria de transformação e em
serviços, assim como os africanos. No entanto, essas atividades na região sul
são as que mais apresentam menor tempo de emprego. (RAIS, 2015).

3 POLÍTICAS PÚBLICAS

Frente ao cenário político atual, não há o devido fomento igualdade a e
proteção dos direitos dos refugiados à nível nacional. Em decorrência disto,
está o não agendamento e, provavelmente, não realização da COMIGRAR
2017108 que teria como fim, analisar o plano de políticas públicas empregados

108 COMIGRAR  (Conferência  Nacional  sobre  Migração  e  Refúgio). Coordenada  pelo 
Ministério da Justiça, por  meio da Secretaria Nacional de Justiça/Departamento de
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entre os anos de 2014 e 2016 no país, assim como levantar novas propostas de 
ações. 

A singela reflexão que segue, em relação à atuação governamental em 
cada estado da região sul do país, tem por objetivo averiguar quais medidas 
estão sendo tomadas por cada estado da região Sul para absorver as demandas 
atuais e consequentemente, quais políticas públicas são adotadas principalmente 
em relação aos direitos trabalhistas dos refugiados. 

3.1 Políticas Públicas no Estado do Paraná 

O órgão responsável para colocar em prática o plano de políticas 
públicas do estado do Paraná  tocantes aos refugiados109 (2014-2016) é 
CERMA/PR (Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes 
e Apátridas do Paraná) instituído pela Lei n.o 18.465, de 24 de abril de 2015, 
estando vinculado à estrutura organizacional da Secretaria de Estado da 
Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU, possui caráter consultivo e 
deliberativo, integrado, paritariamente, por representantes de órgãos 
públicos e de entidades da sociedade civil organizada. 

Tal conselho realiza reuniões mensais pública e aberta à todos, sendo o 
Ministério Público com capacidade e obrigação de fiscalizar e monitorar este 
órgão por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 
de Proteção aos  Direitos Humanos (CAOP).  

O Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do 
Paraná - CEIM foi a maior concretização do referido Conselho frente à 
concretização do plano de políticas públicas do estado. Funcionando desde 
outubro de 2016, as principais informações requeridas são em relação a 
documentos e a questões trabalhistas. Dos 18 atendimentos realizados entre 
abril e junho sobre questões trabalhistas, 16 foram acerca dos das formas sobre 

Estrangeiros-DEEST, em  parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério 
das Relações Exteriores, com o      apoio da Organização Internacional para as Migrações-
OIM  e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento-PNUD. 
109 Plano Estadual de Políticas Públicas para a Promoção e Defesa dos Direitos de 
Refugiados, Migrantes e Apátridas(2014-2016). 2014- Governo do Estado do Paraná. 
Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. 
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entre os anos de 2014 e 2016 no país, assim como levantar novas propostas de
ações.

A singela reflexão que segue, em relação à atuação governamental em
cada estado da região sul do país, tem por objetivo averiguar quais medidas
estão sendo tomadas por cada estado da região Sul para absorver as demandas
atuais e consequentemente, quais políticas públicas são adotadas principalmente
em relação aos direitos trabalhistas dos refugiados.

3.1 Políticas Públicas no Estado do Paraná

O órgão responsável para colocar em prática o plano de políticas públicas
do estado do Paraná  tocantes aos refugiados109 (2014-2016) é CERMA/Pr
(Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do
Paraná) instituído pela Lei n.o 18.465, de 24 de abril de 2015, estando vinculado
à estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e
Direitos Humanos – SEJU, possui caráter consultivo e deliberativo, integrado,
paritariamente, por representantes de órgãos públicos e de entidades da
sociedade civil organizada.

Tal conselho realiza reuniões mensais pública e aberta à todos, sendo o
Ministério Público com capacidade e obrigação de fiscalizar e monitorar este
órgão por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de
Proteção aos Direitos Humanos (CAOP). .

O Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do
Paraná - CEIM foi a maior concretização do referido Conselho frente à
concretização do plano de políticas públicas do estado. Funcionando desde
outubro de 2016, as principais informações requeridas são em relação a
documentos e a questões trabalhistas. Dos 18 atendimentos realizados entre
abril e junho sobre questões trabalhistas, 16 foram acerca dos das formas sobre

Estrangeiros-DEEST, em  parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério
das Relações Exteriores, com o   apoio da Organização Internacional para as Migrações-
OIM e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento-PNUD.
109 Plano Estadual de Políticas Públicas para a Promoção e Defesa dos Direitos de
Refugiados, Migrantes e Apátridas(2014-2016). 2014- Governo do Estado do Paraná.
Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.
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como proceder no momento da rescisão do contrato e apenas 6 já tinham 
advogado constituído. 

Dentro do centro há ainda uma agência especializada do SINE (site 
nacional de empregos) apenas para atender migrantes, auxilia-los no cadastro e 
na aplicação de uma vaga de emprego. 

3.2 Políticas Públicas no Estado de Santa Catarina 

Diferentemente de como ocorreu no Paraná, o Governo de Santa 
Catarina não criou nenhum plano de políticas públicas voltadas à promoção da 
igualdade dos direitos dos refugiados. 

Por isso, não há nenhum Conselho especializado na questão migratória, 
tal como existe no Paraná. Todavia, e em grande parte devido às demandas da 
sociedade civil, foi criado o Grupo de Trabalho de Apoio a Imigrantes e 
Refugiados (GTI), no âmbito da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 
Leglislativa de Santa Catarina.  

O GTI funciona como um grupo focal de discussões sobre o tema em 
Santa Catarina, além de congregar entidades da sociedade civil, universidades e 
os órgãos públicos que atuam diretamente com o público imigrante ou 
refugiado, como as Defensorias do Estado e da União, MPSC, MPF, Ministério 
do Trabalho, dentre outros 

As ações e políticas públicas voltadas aos refugiados dependem 
atualmente da Diretoria de Direitos Humanos, criada pela Lei Complementar 
n.º 534, de 20 de abril de 2011, que está subordinada atualmente à  Secretaria
de Estado de Assisstência Social Trabalho e Habitação, expõe:

Atuação da Diretoria de Direitos Humanos - Verificamos duas 
atuações da Diretoria de Direitos Humanos, sendo a primeira nos 
programas internos da Secretaria ou executando as duas situações: 
1ª - A Diretoria de Direitos Humanos poderá ter uma atuação 
interna, apoiando as Coordenadorias da Secretaria de Estado da 
Casa Civil nos Programas Federais, captando recursos a serem 
aplicados no Estado e no desenvolvimentos dos Programas 
Estaduais implementando os projetos e ações específicos nos 
segmentos da Mulher, do Idoso, da Juventude e da Igualdade 
Racial, ou mais abrangente (grifo dos autores). 

DANIELLE ANNONI ( COORD).
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entre os anos de 2014 e 2016 no país, assim como levantar novas propostas de
ações.

A singela reflexão que segue, em relação à atuação governamental em
cada estado da região sul do país, tem por objetivo averiguar quais medidas
estão sendo tomadas por cada estado da região Sul para absorver as demandas
atuais e consequentemente, quais políticas públicas são adotadas principalmente
em relação aos direitos trabalhistas dos refugiados.

3.1 Políticas Públicas no Estado do Paraná

O órgão responsável para colocar em prática o plano de políticas públicas
do estado do Paraná  tocantes aos refugiados109 (2014-2016) é CERMA/Pr
(Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do
Paraná) instituído pela Lei n.o 18.465, de 24 de abril de 2015, estando vinculado
à estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e
Direitos Humanos – SEJU, possui caráter consultivo e deliberativo, integrado,
paritariamente, por representantes de órgãos públicos e de entidades da
sociedade civil organizada.

Tal conselho realiza reuniões mensais pública e aberta à todos, sendo o
Ministério Público com capacidade e obrigação de fiscalizar e monitorar este
órgão por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de
Proteção aos Direitos Humanos (CAOP). .

O Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do
Paraná - CEIM foi a maior concretização do referido Conselho frente à
concretização do plano de políticas públicas do estado. Funcionando desde
outubro de 2016, as principais informações requeridas são em relação a
documentos e a questões trabalhistas. Dos 18 atendimentos realizados entre
abril e junho sobre questões trabalhistas, 16 foram acerca dos das formas sobre

Estrangeiros-DEEST, em  parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério
das Relações Exteriores, com o   apoio da Organização Internacional para as Migrações-
OIM e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento-PNUD.
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como proceder no momento da rescisão do contrato e apenas 6 já tinham
advogado constituído.

Dentro do centro há ainda uma agência especializada do SINE (site
nacional de empregos) apenas para atender migrantes, auxilia-los no cadastro e
na aplicação de uma vaga de emprego.

3.2 Políticas Públicas no Estado de Santa Catarina 

Diferentemente de como ocorreu no Paraná, o Governo de Santa
Catarina não criou nenhum plano de políticas públicas voltadas à promoção da
igualdade dos direitos dos refugiados.

Por isso, não há nenhum Conselho especializado na questão migratória,
tal como existe no Paraná. Todavia, e em grande parte devido às demandas da
sociedade civil, foi criado o Grupo de Trabalho de Apoio a Imigrantes e
Refugiados (GTI), no âmbito da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia
Leglislativa de Santa Catarina.

O GTI funciona como um grupo focal de discussões sobre o tema em
Santa Catarina, além de congregar entidades da sociedade civil, universidades e
os órgãos públicos que atuam diretamente com o público imigrante ou
refugiado, como as Defensorias do Estado e da União, MPSC, MPF, Ministério
do Trabalho, dentre outros

As ações e políticas públicas voltadas aos refugiados dependem
atualmente da Diretoria de Direitos Humanos, criada pela Lei Complementar
n.º 534, de 20 de abril de 2011, que está subordinada atualmente à Secretaria
de Estado de Assisstência Social Trabalho e Habitação, expõe:

Atuação da Diretoria de Direitos Humanos - Verificamos duas
atuações da Diretoria de Direitos Humanos, sendo a primeira nos
programas internos da Secretaria ou executando as duas situações:
1ª - A Diretoria de Direitos Humanos poderá ter uma atuação
interna, apoiando as Coordenadorias da Secretaria de Estado da
Casa Civil nos Programas Federais, captando recursos a serem
aplicados no Estado e no desenvolvimentos dos Programas
Estaduais implementando os projetos e ações específicos nos
segmentos da Mulher, do Idoso, da Juventude e da Igualdade
Racial, ou mais abrangente (grifo dos autores).
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Portanto, apesar do elevado número de trabalhadores refugiados neste 
estado, principalmente nas cidades de Joinville, Balneário Camboriú e 
Florianópolis (OBMGRA, 2017b) a Diretoria de Direitos Humanos tem 
despertado sua atenção e os visto como um segmento específico recentemente. 
Efeito disso foi o convênio firmado em 2016 para a criação do Centro de 
Referência e Acolhimento dos Imigrantes e Refugiados (CRAI-SC) em 
Florianópolis. O objetivo inicial envolvia a criação de um espaço de suporte 
para trabalho e jurídico, além de uma casa de passagem para os migrantes. 

Contudo, devido à demora na implementação do convênio e na 
instituição do CRAI-SC, o atendimento à população imigrante e refugiada 
continuou a ser feito pela Pastoral do Migrante, que prestou tal atendimento 
desde a sua instituição, em 1996, até o final de janeiro de 2018. O trabalho 
desenvolvido pela Pastoral do Migrante foi auxiliado pelo Núcleo de Apoio a 
Imigrantes e Refugiados, projeto vinculado à CSVM e ao EIRENE-UFSC, que 
prestava atendimento jurídico especializado e pela Clínica Intercultural da 
UFSC, responsável pelo atendimento psicológico no local. 

Implantado finalmente em 01 de fevereiro de 2018, o CRAI-SC presta 
atendimento jurídico e encaminhamento ao mercado de trabalho, mas sem 
previsão de implantação da casa de passagem. O pessoal do CRAI é composto 
por uma equipe selecionada pela Ação Social Arquidiocesana de Florianópolis, 
organização à qual está vinculada a Pastoral do Migrante e também conta o 
apoio NAIR/EIRENE/UFSC e da Clínica Intercultural-UFSC. 

3.3 Políticas Públicas no Estado do Rio Grande do Sul 

Assim como em Santa Catarina, este estado também não tem plano de 
políticas públicas. 

Dentre os treze conselhos relacionados àDdireitos Humanos listados 
pela Secretaria de Trabalho, Justiça e Direito humanos do Rio Grande do Sul 
(SDSTJDH-RS), novamente, nenhum direcionado aos migrantes, refugiados ou 
apátridas. Sendo o mais geral e que engloba esse tema o Conselho Estadual de 
Direitos Humanos do Rio Grande do Sul (CEDH-RS)110, no entanto não há 

110 Lei Estadual n.º 14.481/2014, no Decreto Estadual n.º 52.206/2014 e a Resolução 
CEDH-RS n.o 17/2017. 
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Portanto, apesar do elevado número de trabalhadores refugiados neste
estado, principalmente nas cidades de Joinville, Balneário Camboriú e
Florianópolis (OBMGRA, 2017b) a Diretoria de Direitos Humanos tem
despertado sua atenção e os visto como um segmento específico recentemente.
Efeito disso foi o convênio firmado em 2016 para a criação do Centro de
Referência e Acolhimento dos Imigrantes e Refugiados (CRAI-SC) em
Florianópolis. O objetivo inicial envolvia a criação de um espaço de suporte
para trabalho e jurídico, além de uma casa de passagem para os migrantes.

Contudo, devido à demora na implementação do convênio e na
instituição do CRAI-SC, o atendimento à população imigrante e refugiada
continuou a ser feito pela Pastoral do Migrante, que prestou tal atendimento
desde a sua instituição, em 1996, até o final de janeiro de 2018. O trabalho
desenvolvido pela Pastoral do Migrante foi auxiliado pelo Núcleo de Apoio a
Imigrantes e Refugiados, projeto vinculado à CSVM e ao EIRENE-UFSC, que
prestava atendimento jurídico especializado e pela Clínica Intercultural da
UFSC, responsável pelo atendimento psicológico no local.

Implantado finalmente em 01 de fevereiro de 2018, o CRAI-SC presta
atendimento jurídico e encaminhamento ao mercado de trabalho, mas sem
previsão de implantação da casa de passagem. O pessoal do CRAI é composto
por uma equipe selecionada pela Ação Social Arquidiocesana de Florianópolis,
organização à qual está vinculada a Pastoral do Migrante e também conta o
apoio NAIR/EIRENE/UFSC e da Clínica Intercultural-UFSC.

3.3 Políticas Públicas no Estado do Rio Grande do Sul

Assim como em Santa Catarina, este estado também não tem plano de
políticas públicas.

Dentre os treze conselhos relacionados àDdireitos Humanos listados
pela Secretaria de Trabalho, Justiça e Direito humanos do Rio Grande do Sul
(SDSTJDH-RS), novamente, nenhum direcionado aos migrantes, refugiados ou
apátridas. Sendo o mais geral e que engloba esse tema o Conselho Estadual de
Direitos Humanos do Rio Grande do Sul (CEDH-RS)110, no entanto não há

110 Lei Estadual n.º 14.481/2014, no Decreto Estadual n.º 52.206/2014 e a Resolução 
CEDH-RS n.o 17/2017.
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descrição de suas competências ou atividades de forma facilita em seu site oficial 
da SDSTJDH para que possam ser aprofundadas neste artigo. 

Todavia, causa estranheza que em 2012 tenha sido instituído o Comitê 
de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas de Tráfico de Pessoas 
no Estado do Rio Grande do Sul - COMIRAT/RS111, no âmbito da Secretaria 
da Justiça e dos Direitos  Humanos. Porém, o único documento encontrado 
sobre ele é o decreto Nº 49.729 de sua constituição, além de não estar listado 
pela página ofcial  da  SDSTJDH  na  internete, como previamente informado. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer do presente artigo foi possível verificar os principais países 
que têm  a solicitação de refúgio deferida no país, quais países optam 
predominantente pelo  trabalho em forma de emprego , os principais setores 
do  mercado  de  trabalho  ocupados pelos migrantes e de que forma os  estados 
da região sul tem agido para fazer frente a esse novo contexto de fluxo 
migratório. 

Ademais, buscou trazer a relação entre média salarial de alguns imigrantes 
e a porcentagem destes nessa média a fim de instigar questionamentos sobre as 
possíveis causadores de limitações de ascensão desses trabalhadores para além 
das limitações “comuns” - dificuldade com a nova língua, cultura, localização 
na cidade- trazendo questões como a ausência ou ineficácia políticas públicas, 
o preconceito e a xenofobia por parte de empregadores.

Assim, até mesmo nos estados que tem um plano de políticas públicas 
mais estruturado tem tido sua concretização demasiadamente lenta ou de baixa 
efetividade para fomentar a empregabilidade dos refugiados ou seu acesso a 
assistência jurídica e aos tribunais trabalhistas. Em virtude dessa demora e, em 
alguns casos, ausencia da atuação do Estado, algumas associações tem 
cumprido de forma muito mais rápida e eficaz, através um diálogo e atuação 
mais direta com o refugiados e empregadores, o papel do Estado. Tais atuações 
são feitas por meio de acompanhamento jurídico, psicológico e cultural gratuito 

111 Decreto n.º 49.729, de 22 de outubro de 2012. (Publicado no DOE n.º 204, de 23 de 
outubro de2012) Institui o Comitê de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas 
de Tráfico de Pessoas do Estado do Rio Grande Sul – COMIRAT/RS. 
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Portanto, apesar do elevado número de trabalhadores refugiados neste
estado, principalmente nas cidades de Joinville, Balneário Camboriú e
Florianópolis (OBMGRA, 2017b) a Diretoria de Direitos Humanos tem
despertado sua atenção e os visto como um segmento específico recentemente.
Efeito disso foi o convênio firmado em 2016 para a criação do Centro de
Referência e Acolhimento dos Imigrantes e Refugiados (CRAI-SC) em
Florianópolis. O objetivo inicial envolvia a criação de um espaço de suporte
para trabalho e jurídico, além de uma casa de passagem para os migrantes.

Contudo, devido à demora na implementação do convênio e na
instituição do CRAI-SC, o atendimento à população imigrante e refugiada
continuou a ser feito pela Pastoral do Migrante, que prestou tal atendimento
desde a sua instituição, em 1996, até o final de janeiro de 2018. O trabalho
desenvolvido pela Pastoral do Migrante foi auxiliado pelo Núcleo de Apoio a
Imigrantes e Refugiados, projeto vinculado à CSVM e ao EIRENE-UFSC, que
prestava atendimento jurídico especializado e pela Clínica Intercultural da
UFSC, responsável pelo atendimento psicológico no local.

Implantado finalmente em 01 de fevereiro de 2018, o CRAI-SC presta
atendimento jurídico e encaminhamento ao mercado de trabalho, mas sem
previsão de implantação da casa de passagem. O pessoal do CRAI é composto
por uma equipe selecionada pela Ação Social Arquidiocesana de Florianópolis,
organização à qual está vinculada a Pastoral do Migrante e também conta o
apoio NAIR/EIRENE/UFSC e da Clínica Intercultural-UFSC.

3.3 Políticas Públicas no Estado do Rio Grande do Sul

Assim como em Santa Catarina, este estado também não tem plano de
políticas públicas.

Dentre os treze conselhos relacionados àDdireitos Humanos listados
pela Secretaria de Trabalho, Justiça e Direito humanos do Rio Grande do Sul
(SDSTJDH-RS), novamente, nenhum direcionado aos migrantes, refugiados ou
apátridas. Sendo o mais geral e que engloba esse tema o Conselho Estadual de
Direitos Humanos do Rio Grande do Sul (CEDH-RS)110, no entanto não há

110 Lei Estadual n.º 14.481/2014, no Decreto Estadual n.º 52.206/2014 e a Resolução 
CEDH-RS n.o 17/2017.
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descrição de suas competências ou atividades de forma facilita em seu site oficial
da SDSTJDH para que possam ser aprofundadas neste artigo.

Todavia, causa estranheza que em 2012 tenha sido instituído o Comitê
de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas de Tráfico de Pessoas
no Estado do Rio Grande do Sul - COMIRAT/RS111, no âmbito da Secretaria
da Justiça e dos Direitos  Humanos. Porém, o único documento encontrado
sobre ele é o decreto Nº 49.729 de sua constituição, além de não estar listado
pela página ofcial  da SDSTJDH  na internete, como previamente informado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do presente artigo foi possível verificar os principais países
que têm a solicitação de refúgio deferida no país, quais países optam
predominantente pelo  trabalho em forma de emprego , os principais setores
do  mercado  de  trabalho  ocupados pelos migrantes e de que forma os  estados
da região sul tem agido para fazer frente a esse novo contexto de fluxo
migratório.

Ademais, buscou trazer a relação entre média salarial de alguns imigrantes
e a porcentagem destes nessa média a fim de instigar questionamentos sobre as
possíveis causadores de limitações de ascensão desses trabalhadores para além
das limitações “comuns” - dificuldade com a nova língua, cultura, localização
na cidade- trazendo questões como a ausência ou ineficácia políticas públicas,
o preconceito e a xenofobia por parte de empregadores.

Assim, até mesmo nos estados que tem um plano de políticas públicas
mais estruturado tem tido sua concretização demasiadamente lenta ou de baixa
efetividade para fomentar a empregabilidade dos refugiados ou seu acesso a
assistência jurídica e aos tribunais trabalhistas. Em virtude dessa demora e, em
alguns casos, ausencia da atuação do Estado, algumas associações tem
cumprido de forma muito mais rápida e eficaz, através um diálogo e atuação
mais direta com o refugiados e empregadores, o papel do Estado. Tais atuações
são feitas por meio de acompanhamento jurídico, psicológico e cultural gratuito

111 Decreto n.º 49.729, de 22 de outubro de 2012. (Publicado no DOE n.º 204, de 23 de 
outubro de2012) Institui o Comitê de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas
de Tráfico de Pessoas do Estado do Rio Grande Sul – COMIRAT/RS.
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como as ações da CASLA no Paraná, GTI-ALESC em Santa Catarina e Forum 
Permanente Da Mobilidade Humana (FPMH) no Rio Grande do Sul. 

O presente artigo, portanto, buscou demonstrar por meio de dados a 
realidade de muitos trabalhadores refugiados frente ao não acesso à informação, 
o não acesso ao trabalho justo; o não acesso à Políticas Públicas eficientes acaba
por acarretar diretamente na manutenção de violações de direitos e impedindo
de que  essas  pessoas atinjam princípios plasmados na nossa Constituição de
1988, o da dignidade da pessoa humana e reserva de justiça.
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como as ações da CASLA no Paraná, GTI-ALESC em Santa Catarina e Forum
Permanente Da Mobilidade Humana (FPMH) no Rio Grande do Sul.

O presente artigo, portanto, buscou demonstrar por meio de dados a
realidade de muitos trabalhadores refugiados frente ao não acesso à informação,
o não acesso ao trabalho justo; o não acesso à Políticas Públicas eficientes acaba
por acarretar diretamente na manutenção de violações de direitos e impedindo
de que  essas pessoas atinjam princípios plasmados na nossa Constituição de
1988, o da dignidade da pessoa humana e reserva de justiça.
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1 INTRODUÇÃO 

 direito ao trabalho é de essencial concretização, eis que é aquele 
que nos dá os meios para a concretização de vários outros direitos. 
O trabalho é o instrumento que dá existência ao indivíduo, sua 

inserção no mercado de trabalho lhe dá um status que o inclui na sociedade, em 
oposição àquele que é desempregado e, consequentemente, estigmatizado 
como o preguiçoso ou incompetente.  

Para os imigrantes, esse direito tem uma faceta ainda mais importante. 
Sua concretização é essencial para o sentimento de pertencimento a uma 
comunidade institucionalizada. “A inserção laboral precede e fortalece 
processos de integração e interculturalidade no país”. (Lussi, 2015, p. 66).   

112 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
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Católica do Paraná; International Visiting Scholar na American University, Washington DC,
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Pesquisador no Projeto de Pesquisa Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um
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processos de integração e interculturalidade no país”. (Lussi, 2015, p. 66).
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Contudo, para os imigrantes, a concretização do direito ao trabalho vem 
acompanhada de inúmeras dificuldades: é preciso vencer a língua, a xenofobia, 
a falta de informação e o preconceito em geral. Neste sentido, a discussão acerca 
das políticas públicas de inserção do imigrante no mercado de trabalho, 
apresenta-se relevante, já que estas dificuldades muitas vezes colocam o 
imigrante em condição de extrema vulnerabilidade, forçando-o a aceitar 
condições inadequadas de trabalho. Aqui, nem sempre, o tempo é um aliado 
disponível.       

A partir desta noção, o presente trabalho decorre de pesquisa que buscou 
refletir sobre os instrumentos utilizados nos três Estados do sul do Brasil para 
a integração dos imigrantes, especialmente, por meio do trabalho. Para tanto, 
discutiu-se, as políticas públicas voltadas aos imigrantes, refugiados e apátridas, 
nos três estados da região sul e a existência de políticas especificas para a 
inserção dos migrantes no mercado de trabalho brasileiro.  

Para tanto, o presente artigo foi construído em duas partes, além de 
introdução e conclusão. A primeira parte dedica-se a permitir um panorama das 
migrações laborais no Brasil e compreensão dos direitos, assegurados nacional 
e internacionalmente, aos imigrantes nas questões relacionadas ao trabalho. Em 
um segundo momento, a pesquisa apresenta as políticas públicas adotadas nos 
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, voltadas a integração 
do imigrante através do trabalho.       

2 DIREITO HUMANO AO TRABALHO E AS MIGRAÇÕES 
LABORAIS NO BRASIL 

O direito humano ao trabalho, consagrado nos textos internacionais, 
compreende, segundo o Pacto Internacional sobre Direitos Políticos, 
Econômicos, Sociais e Culturais (1992), o direito de toda pessoa de ter a 
possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou 
aceito, e condições de trabalho justas e favoráveis. 

Sua garantia já encontrava guarida na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, em seu artigo XXIII:  

1.Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de
emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção
contra o desemprego.
2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual
remuneração por igual trabalho.
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Contudo, para os imigrantes, a concretização do direito ao trabalho vem
acompanhada de inúmeras dificuldades: é preciso vencer a língua, a xenofobia,
a falta de informação e o preconceito em geral. Neste sentido, a discussão acerca
das políticas públicas de inserção do imigrante no mercado de trabalho,
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um segundo momento, a pesquisa apresenta as políticas públicas adotadas nos
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, voltadas a integração
do imigrante através do trabalho.  
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O direito humano ao trabalho, consagrado nos textos internacionais,
compreende, segundo o Pacto Internacional sobre Direitos Políticos,
Econômicos, Sociais e Culturais (1992), o direito de toda pessoa de ter a
possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou
aceito, e condições de trabalho justas e favoráveis.

Sua garantia já encontrava guarida na Declaração Universal dos Direitos
Humanos de 1948, em seu artigo XXIII:

1.Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de
emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção
contra o desemprego.
2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual
remuneração por igual trabalho.
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3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração
justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma
existência compatível com a dignidade humana e a que se
acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.
(OHCHR, 20?)

No âmbito das migrações, a proteção ao direito ao trabalho persiste da 
mesma forma. Trabalhador migrante, é definido como todos aqueles que 
realizam uma atividade remunerada em um Estado do qual não seja nacional, 
incorporando modalidades e categorias laborais distintas, alcançando, inclusive, 
os trabalhadores migrantes em situação migratória irregular. (VICHICH, 2015). 

Assim, como os nacionais, o migrante laboral deve encontrar tratamento 
igualitário ao dispensado ao trabalhador nacional. A Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), por meio da Convenção n.o 97, ratificada pelo Brasil em 
1965, já criava a obrigação aos membros participantes de manterem um serviço 
gratuito para prestar auxílio aos trabalhadores imigrantes e impede um 
tratamento diferenciado entre o trabalhador imigrante e o nacional.    

Destaca-se ainda a Convenção n.o 143 da OIT, de 1975 que enfrenta o 
problema das imigrações irregulares, afirmando a necessidade de se regularizar 
o trabalhador em situação ilegal. A Convenção prevê também punições para os
traficantes de mão-de-obra e para os empregadores que admitem as condições
ilegais, prevendo a colaboração internacional para que as sanções sejam efetivas.

Apesar dos marcos legais, a realidade no trato dos migrantes laborais 
apresenta-se bastante complexa em todos os lugares do mundo. No Brasil não 
é  diferente, vamos enfrentar ausência de políticas públicas específicas para a 
inserção no mercado de trabalho, casos de trabalho forçado, denúncias de 
condições degradantes no ambiente laboral, intolerância e preconceito.   

Apesar do país possuir longa história com as migrações laborais, as novas 
ondas migratórias apresentam características bem peculiares, somadas a um país 
que enfrenta forte recessão econômica.     

Há uma multiplicidade de fatores que justificam o crescente número de 
fluxos migratórios no mundo todo. Fatores econômicos, ambientais, políticos, 
ou até mesmo a conjunção de todos, podem justificar as novas ondas 
migratórias que temos vivenciado.  

Segundo dados das Nações Unidas, o número de migrantes no mundo, 
em 2015, é de 244 milhões de pessoas, totalizando 3,3% da população global 
(ONU, 2016). Dentro da categoria de migrantes internacionais, encontram-se 
todas as pessoas, que têm como residência outro país ou Estado, que não o seu 
de origem. 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



221

3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração
justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma
existência compatível com a dignidade humana e a que se
acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.
(OHCHR, 20?)

No âmbito das migrações, a proteção ao direito ao trabalho persiste da
mesma forma. Trabalhador migrante, é definido como todos aqueles que
realizam uma atividade remunerada em um Estado do qual não seja nacional,
incorporando modalidades e categorias laborais distintas, alcançando, inclusive,
os trabalhadores migrantes em situação migratória irregular. (VICHICH, 2015).

Assim, como os nacionais, o migrante laboral deve encontrar tratamento
igualitário ao dispensado ao trabalhador nacional. A Organização Internacional
do Trabalho (OIT), por meio da Convenção n.o 97, ratificada pelo Brasil em
1965, já criava a obrigação aos membros participantes de manterem um serviço
gratuito para prestar auxílio aos trabalhadores imigrantes e impede um
tratamento diferenciado entre o trabalhador imigrante e o nacional.

Destaca-se ainda a Convenção no 143 da OIT, de 1975 que enfrenta o
problema das imigrações irregulares, afirmando a necessidade de se regularizar
o trabalhador em situação ilegal. A Convenção prevê também punições para os
traficantes de mão-de-obra e para os empregadores que admitem as condições
ilegais, prevendo a colaboração internacional para que as sanções sejam efetivas.

Apesar dos marcos legais, a realidade no trato dos migrantes laborais
apresenta-se bastante complexa em todos os lugares do mundo. No Brasil não
é diferente, vamos enfrentar ausência de políticas públicas específicas para a
inserção no mercado de trabalho, casos de trabalho forçado, denúncias de
condições degradantes no ambiente laboral, intolerância e preconceito.

Apesar do país possuir longa história com as migrações laborais, as novas
ondas migratórias apresentam características bem peculiares, somadas a um país
que enfrenta forte recessão econômica.

Há uma multiplicidade de fatores que justificam o crescente número de
fluxos migratórios no mundo todo. Fatores econômicos, ambientais, políticos,
ou até mesmo a conjunção de todos, podem justificar as novas ondas
migratórias que temos vivenciado.

Segundo dados das Nações Unidas, o número de migrantes no mundo,
em 2015, é de 244 milhões de pessoas, totalizando 3,3% da população global
(ONU, 2016). Dentro da categoria de migrantes internacionais, encontram-se
todas as pessoas, que têm como residência outro país ou Estado, que não o seu
de origem.

232 

Migração, “é um movimento populacional que compreende qualquer 
deslocação de pessoas, independentemente da extensão, da composição ou das 
causas; inclui a migração de refugiados, pessoas deslocadas, pessoas 
desenraizadas e migrantes económicos”. (OIM, 2009, p. 40). São distintas 
categorias jurídicas tratadas no conceito de migrantes.  

No Brasil, a crise econômica mundial de 2008, transforma a dinâmica das 
migrações para a país, com o retorno de brasileiros ao país e a chegada de 
imigrantes de diversos países. Para a Polícia Federal, o número de imigrantes 
aumentou 160% em dez anos no Brasil, em 2015 foram registrados 117. 745 
imigrantes, em 2006 o número foi de 45.124 imigrantes. (VELASCO, 
MANTOVANI, 2016). Na condição específica de refugiados foram reconhecidos, 
desde 2010 até 2016, no país, 9.552 pedidos. O número de solicitações acumulados 
foi de mais de 93.000, com um aumento expressivo nos anos de 2013, 2014 e 2015. 
(BRASIL, 2017). 

Tabela 2. 1 - Solicitações de refúgio nos anos de 2010 a 2016 

Fonte: BRASIL, 2017b. 

As migrações laborais seguiram o mesmo ritmo de crescimento. No Brasil, 
as migrações são de responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), Ministério da Justiça e Cidadania (MJC) e Ministério do Trabalho 
(MTb). A atual Lei de Imigração (Lei n.o 6.815/1980) delega ao Ministério do 
Trabalho as autorizações para trabalho de estrangeiros no país, que as faz por 
intermédio da Coordenação Geral de Imigração (CGIg). A Lei n.o 13.445/2017, 
que entrará em vigor em novembro deste ano, passará a reger no país a temática 
da migração.  

Para a compreensão das migrações no país e especificamente do impacto 
do mercado de trabalho, foram analisados os dados do Relatório da Imigração 

DANIELLE ANNONI ( COORD).



221

3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração
justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma
existência compatível com a dignidade humana e a que se
acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.
(OHCHR, 20?)

No âmbito das migrações, a proteção ao direito ao trabalho persiste da
mesma forma. Trabalhador migrante, é definido como todos aqueles que
realizam uma atividade remunerada em um Estado do qual não seja nacional,
incorporando modalidades e categorias laborais distintas, alcançando, inclusive,
os trabalhadores migrantes em situação migratória irregular. (VICHICH, 2015).

Assim, como os nacionais, o migrante laboral deve encontrar tratamento
igualitário ao dispensado ao trabalhador nacional. A Organização Internacional
do Trabalho (OIT), por meio da Convenção n.o 97, ratificada pelo Brasil em
1965, já criava a obrigação aos membros participantes de manterem um serviço
gratuito para prestar auxílio aos trabalhadores imigrantes e impede um
tratamento diferenciado entre o trabalhador imigrante e o nacional.

Destaca-se ainda a Convenção no 143 da OIT, de 1975 que enfrenta o
problema das imigrações irregulares, afirmando a necessidade de se regularizar
o trabalhador em situação ilegal. A Convenção prevê também punições para os
traficantes de mão-de-obra e para os empregadores que admitem as condições
ilegais, prevendo a colaboração internacional para que as sanções sejam efetivas.

Apesar dos marcos legais, a realidade no trato dos migrantes laborais
apresenta-se bastante complexa em todos os lugares do mundo. No Brasil não
é diferente, vamos enfrentar ausência de políticas públicas específicas para a
inserção no mercado de trabalho, casos de trabalho forçado, denúncias de
condições degradantes no ambiente laboral, intolerância e preconceito.

Apesar do país possuir longa história com as migrações laborais, as novas
ondas migratórias apresentam características bem peculiares, somadas a um país
que enfrenta forte recessão econômica.

Há uma multiplicidade de fatores que justificam o crescente número de
fluxos migratórios no mundo todo. Fatores econômicos, ambientais, políticos,
ou até mesmo a conjunção de todos, podem justificar as novas ondas
migratórias que temos vivenciado.

Segundo dados das Nações Unidas, o número de migrantes no mundo,
em 2015, é de 244 milhões de pessoas, totalizando 3,3% da população global
(ONU, 2016). Dentro da categoria de migrantes internacionais, encontram-se
todas as pessoas, que têm como residência outro país ou Estado, que não o seu
de origem.

222

Migração, “é um movimento populacional que compreende qualquer
deslocação de pessoas, independentemente da extensão, da composição ou das
causas; inclui a migração de refugiados, pessoas deslocadas, pessoas
desenraizadas e migrantes económicos”. (OIM, 2009, p. 40). São distintas
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imigrantes de diversos países. Para a Polícia Federal, o número de imigrantes
aumentou 160% em dez anos no Brasil, em 2015 foram registrados 117. 745
imigrantes, em 2006 o número foi de 45.124 imigrantes. (VELASCO,
MANTOVANI, 2016). Na condição específica de refugiados foram reconhecidos,
desde 2010 até 2016, no país, 9.552 pedidos. O número de solicitações acumulados
foi de mais de 93.000, com um aumento expressivo nos anos de 2013, 2014 e 2015.
(BRASIL, 2017).
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Fonte: BRASIL, 2017b.
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que entrará em vigor em novembro deste ano, passará a reger no país a temática
da migração.

Para a compreensão das migrações no país e especificamente do impacto
do mercado de trabalho, foram analisados os dados do Relatório da Imigração
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de 2016, feito em parceria pelo Ministério do Trabalho e o Observatório das 
migrações internacionais (OBMIGRA). (CAVALCANTI; OLIVEIRA; 
ARAUJO, 2016) .    

As autorizações para trabalho podem ser temporárias ou permanentes. 
No Brasil, a maior parte das autorizações concedidas é de caráter temporário, 
conforme mostra tabela a seguir. 

Tabela 2.1 - Número de autorizações de trabalho concedidas, 
segundo tipo de autorização, Brasil 2011-2015 

   Fonte: CAVALCANTI; OLIVEIRA; ARAUJO, 2016, p. 11. 

O Conselho Nacional de Imigração concedeu o total de 58.132 
autorizações para migrantes. O maior número de concessões foi para os 
haitianos, com um total de 51.124 autorizações (88% do total). O aumento no 
número de autorizações concedidas, em 2015, se dá em função do despacho 
conjunto do Ministério do Trabalho e do Ministério da Justiça e Cidadania, que 
reconheceu as razões humanitárias na migração de haitianos ao Brasil e decidiu 
autorizar a concessão da permanência para imigrantes dessa nacionalidade. 
(CAVALCANTI; OLIVEIRA; ARAUJO, 2016). 
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A tabela a seguir apresenta as nacionalidades que mais pediram 
autorização para trabalho.  

Tabela 2.2 -  Número de autorizações concedidas, segundo os países, 
no período de 2011 a 2015 

Fonte: CAVALCANTI; OLIVEIRA; ARAUJO, 2016, p. 39. 

A maior parte das autorizações que tiveram a informação sobre 
escolaridade preenchida foram concedida para migrantes com nível 
fundamental incompleto. 

Tabela 2.3 - Número de concessões segundo o grau de escolaridade 
entre 2011 e 2015 

Fonte: CAVALCANTI; OLIVEIRA; ARAUJO, 2016, p. 41. 
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A tabela a seguir apresenta as nacionalidades que mais pediram
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DANIELLE ANNONI ( COORD). 235 

Formalmente, em 2015, os haitianos, também são a maior força de 
trabalho estrangeira no país. O centro de fixação dos imigrantes, que sempre 
foi São Paulo, perde um pouco de sua força e novas regiões passam a ser 
atrativas para a busco por trabalho formal.  

Em 2015 esse quadro se altera, São Paulo perdeu importância relativa 
passando a acolher 35,8% da força de trabalho imigrante. O Rio de Janeiro 
(9,8%) perde seu posto para o Paraná (12,9%), Santa Catarina (12,8%) e Rio 
Grande do Sul (10,0%). Nesse processo, entre as capitais, a cidade de Curitiba 
passa a ganhar algum relevo reunindo 3,5% dos trabalhadores estrangeiros, num 
patamar que se aproxima do Rio de Janeiro (6,8%), mas ainda distante de São 
Paulo (20,3%). (CAVALCANTI; OLIVEIRA; ARAUJO, 2016, p. 63). 

Especificamente, com relação aos haitianos, os Estados da Região Sul 
representam 65% do total de admitidos, Santa Catarina com 29%, Paraná com 
22% e Rio Grande do Sul com 14% de representatividade. Sete, das dez cidades 
que mais empregram haitianos estão na região sul.  Curitiba, com o maior 
número de admissões, 7%, seguida de Porto Alegre, Joinville, Itajaí, 
Florianópolis, Cascavel e Balneário Camboriú. (CAVALCANTI; OLIVEIRA; 
ARAUJO, 2016).  

No mercado formal, a população com superior completo ou mais 
significa 32,1% da mão de obra imigrante, índice que teve baixa significativa, 
tendo em vista que em 2010 esse número chegava a 54,4%. O que se observou 
foi o aumento na participação nas faixas de mais baixa escolaridade e 
ligeiramente entre os analfabetos. (CAVALCANTI; OLIVEIRA; ARAUJO, 
2016).  

Em 2010, dos imigrantes no mercado formal 41,9% recebiam cinco 
salários mínimos ou mais e outros 35,0% tinham rendimentos inferiores a dois 
salários mínimos, já em 2015 apenas 26,3% dos trabalhadores estrangeiros 
recebiam cinco salários mínimos ou mais e 45,1% tinham rendimentos 
inferiores a dois mínimos, refletindo a queda da escolaridade (CAVALCANTI; 
OLIVEIRA; ARAUJO, 2016).  
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As quedas nas contratações se iniciaram já em 2015 e mantiveram a 
tendência no início de 2016. O número de desligamentos é maior do que o de 
admissões, gerando assim um saldo negativo de empregabilidade. 

Tabela 2.4 - Admissão x Demissão por mês – 1o semestre de 2016 

Fonte: CAVALCANTI; OLIVEIRA; ARAUJO, 2016, p. 119. 

Esse saldo sinaliza que pela primeira vez nesta década, desde a instalação 
da crise econômica, os imigrantes passam a ser afetados também com a perda 
de emprego, especialmente durante os primeiros meses de 2016. Nesse sentido, 
é imperioso acompanhar esse dado e realizar políticas públicas que permitam 
reverter essa tendência para que os imigrantes recuperem a curva de admissões 
sobre a de demissões. O conhecimento rigoroso do fenômeno é o primeiro 
passo para poder pensar políticas públicas adequadas e se desmarcar de 
improvisações ou discursos fáceis. (CAVALCANTI; OLIVEIRA; ARAUJO, 
2016).  

Pensar nas políticas públicas voltadas aos imigrantes, em um 
momento de crise econômica, demanda diálogo e tentativas de integração social 
e econômica dos imigrantes. A nova de Lei de Migração, em seu art. 3o 

determina que a política migratória brasileira deve reger-se pelo acesso 
igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens 
públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, 
serviço bancário e seguridade social. 

Para este trabalho serão analisadas as políticas públicas voltadas a 
inserção do imigrante no mercado no trabalho no Sul do país, em razão da forte 
presença de imigrantes laborais na região. 
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As quedas nas contratações se iniciaram já em 2015 e mantiveram a
tendência no início de 2016. O número de desligamentos é maior do que o de
admissões, gerando assim um saldo negativo de empregabilidade.

Tabela 2.4 - Admissão x Demissão por mês – 1 semestre de 2016

Fonte: CAVALCANTI; OLIVEIRA; ARAUJO, 2016, p. 119.

Esse saldo sinaliza que pela primeira vez nesta década, desde a instalação
da crise econômica, os imigrantes passam a ser afetados também com a perda
de emprego, especialmente durante os primeiros meses de 2016. Nesse sentido,
é imperioso acompanhar esse dado e realizar políticas públicas que permitam
reverter essa tendência para que os imigrantes recuperem a curva de admissões
sobre a de demissões. O conhecimento rigoroso do fenômeno é o primeiro
passo para poder pensar políticas públicas adequadas e se desmarcar de
improvisações ou discursos fáceis. (CAVALCANTI; OLIVEIRA; ARAUJO,
2016).

Pensar nas políticas públicas voltadas aos imigrantes, em um
momento de crise econômica, demanda diálogo e tentativas de integração social
e econômica dos imigrantes. A nova de Lei de Migração, em seu art. 3o

determina que a política migratória brasileira deve reger-se pelo acesso
igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens
públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia,
serviço bancário e seguridade social.

Para este trabalho serão analisadas as políticas públicas voltadas a
inserção do imigrante no mercado no trabalho no Sul do país, em razão da forte
presença de imigrantes laborais na região.
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MIGRANTES LABORAIS NA 
REGIÃO SUL DO BRASIL 

Políticas públicas, na definição de Bucci (2006) são programas de ação 
governamental, que resultam de um processo ou conjunto de processos 
juridicamente regulados, visando coordenar os meios à disposição do Estado e 
as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 
politicamente determinados. O acesso ao mercado de trabalho sempre figurou 
no rol das políticas públicas relevantes para a realização dos direitos sociais. No 
caso dos imigrantes, a inserção no mercado será fator decisivo para a integração 
no Brasil e as políticas públicas, se realmente se pretenderem universais, 
precisam se voltar a esse objetivo.    

Alguns fatores dificultam a deseja inserção no mercado de trabalho desta 
população: falta de qualificação, quando qualificados a necessidade de 
revalidação de diplomas no país e a ausência do domínio da língua local. Nem 
sempre a condição migratória permite espera e os imigrantes acabam por se 
sujeitar a condições laborais inadequadas.  

Tratando especificamente sobre os haitianos, destaca Silva (2015, p. 167): 

Vindos de uma economia informal, parte dos haitianos tem 
dificuldade em se adaptar à legislação trabalhista brasileira e não 
entendem o por que de tantos descontos no valor do salário que 
fora combinado previamente. Decepcionados com os baixos 
salários, alguns abandonam os empregos, causando problemas às 
empresas, fator que tem contribuído para criar uma certa resistência 
à contratação de novos haitianos, por parte de alguns empregadores 
da cidade. Outro fator de rotatividade no emprego é o atraso ou o 
não pagamento dos salários, por parte das empresas, fato que os 
deixa extremamente preocupados, pois seus familiares que ficaram 
no Haiti esperam o envio de recursos, indispensável para a 
sobrevivência deles, num país onde a renda per capita é uma das 
mais baixas do continente americano, em torno de US$ 770,95. Isto 
reflete, por sua vez, no índice de desenvolvimento humano, em 
torno de 0,456, colocando o Haiti no 161° lugar do ranking mundial.      

A situação se reflete no Ministério Público do Trabalho, que aponta que 
os principais casos envolvendo trabalho de estrangeiro são: trabalho 
indocumentado; tráfico de pessoas para redução análoga à de escravo; c) Tráfico 
Desportivo; d) Exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes; e) 
Aliciamento para trabalho em condições degradantes/de risco no exterior; f) 
Trabalho na cadeia têxtil; g) Trabalho em frigoríficos; h) Trabalho na 
construção civil; i) Trabalho doméstico e em condomínios residenciais; j) 
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no Brasil e as políticas públicas, se realmente se pretenderem universais,
precisam se voltar a esse objetivo.
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A situação se reflete no Ministério Público do Trabalho, que aponta que
os principais casos envolvendo trabalho de estrangeiro são: trabalho
indocumentado; tráfico de pessoas para redução análoga à de escravo; c) Tráfico
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construção civil; i) Trabalho doméstico e em condomínios residenciais; j)
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Trabalho em embarcações e navios de cruzeiro e Nacionalização do trabalho 
embarcado; l) Trabalho dos haitianos. (LOPES, 2015). 

A realidade dos imigrantes muitas vezes, deixou de ser assunto de 
políticas públicas estatais para serem tratadas por entidades de cunho 
humanitário. Seja como for, “a formulação das políticas, a definição das 
prioridades e das estratégias de ação, as escolhas operativas que queiram incidir 
precisam da autoridade de quem atua na ponta da política, em nome do governo 
ou em nome da solidariedade”. (LUSSI, 2015, p. 58).  

Para Lussi (2015), os principais entraves para uma política migratória 
mais adequada como um todo passa por uma legislação desatualizada, um 
discurso que nega e tenta esconder a presença de xenofobia e desigualdades 
sociais, que têm raízes históricas na discriminação racial no país, chegando a 
uma constante criminalização da migração. 

É necessário potencializar a capacidade da máquina pública de assegurar 
serviços básicos aos migrantes, em todos os setores, desde a documentação para 
quem chega até a inserção laboral e cultura e ressalta que as políticas públicas 
voltadas a inserção laboral devem estar no centro das preocupações, em razão 
da imprescindibilidade do trabalho para o exercício da cidadania Lussi (2015).     

Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 
(2015) o trabalho, na visão dos imigrantes, apresenta-se como uma das maiores 
dificuldades enfrentadas, ficando apenas atrás do idioma.  Essa pesquisa faz um 
levantamento sobre o fluxo migratório e como ele tem sido tratado pelos 
governos nos diferentes Estados brasileiros.  

No Paraná, destacou-se o fluxo significativo de imigrantes e a existência 
de um Comitê de Assistência a Refugiados e com instituições da sociedade civil 
que atuam na assistência a imigrantes e a refugiados, porém ainda pouco 
articulado. (IPEA, 2015).  

O Comitê Estadual para Refugiados e Migrantes no Estado do Paraná 
(CERM) foi instituído por meio do Decreto Estadual n.º 4.289. O CERM é um 
comitê de deliberação coletiva, que tem por objetivo orientar os agentes 
públicos sobre os direitos e deveres dos solicitantes de refúgio. O mesmo 
também dispôs sobre a elaboração de um plano estadual para migrantes e 
refugiados, com o objetivo de facilitar o acesso por parte de estrangeiros às 
políticas públicas. O CERM ficou responsável pela elaboração, implementação 
e monitoramento do Plano.   

O Plano Estadual de Políticas Públicas para Promoção e Defesa dos 
Direitos de Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná – PERMA foi feito a 
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Trabalho em embarcações e navios de cruzeiro e Nacionalização do trabalho
embarcado; l) Trabalho dos haitianos. (LOPES, 2015).

A realidade dos imigrantes muitas vezes, deixou de ser assunto de
políticas públicas estatais para serem tratadas por entidades de cunho
humanitário. Seja como for, “a formulação das políticas, a definição das
prioridades e das estratégias de ação, as escolhas operativas que queiram incidir
precisam da autoridade de quem atua na ponta da política, em nome do governo
ou em nome da solidariedade”. (LUSSI, 2015, p. 58).

Para Lussi (2015), os principais entraves para uma política migratória
mais adequada como um todo passa por uma legislação desatualizada, um
discurso que nega e tenta esconder a presença de xenofobia e desigualdades
sociais, que têm raízes históricas na discriminação racial no país, chegando a
uma constante criminalização da migração.

É necessário potencializar a capacidade da máquina pública de assegurar
serviços básicos aos migrantes, em todos os setores, desde a documentação para
quem chega até a inserção laboral e cultura e ressalta que as políticas públicas
voltadas a inserção laboral devem estar no centro das preocupações, em razão
da imprescindibilidade do trabalho para o exercício da cidadania Lussi (2015).

Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
(2015) o trabalho, na visão dos imigrantes, apresenta-se como uma das maiores
dificuldades enfrentadas, ficando apenas atrás do idioma. Essa pesquisa faz um
levantamento sobre o fluxo migratório e como ele tem sido tratado pelos
governos nos diferentes Estados brasileiros.

No Paraná, destacou-se o fluxo significativo de imigrantes e a existência
de um Comitê de Assistência a Refugiados e com instituições da sociedade civil
que atuam na assistência a imigrantes e a refugiados, porém ainda pouco
articulado. (IPEA, 2015).

O Comitê Estadual para Refugiados e Migrantes no Estado do Paraná
(CERM) foi instituído por meio do Decreto Estadual n.º 4.289. O CERM é um
comitê de deliberação coletiva, que tem por objetivo orientar os agentes
públicos sobre os direitos e deveres dos solicitantes de refúgio. O mesmo
também dispôs sobre a elaboração de um plano estadual para migrantes e
refugiados, com o objetivo de facilitar o acesso por parte de estrangeiros às
políticas públicas. O CERM ficou responsável pela elaboração, implementação
e monitoramento do Plano.

O Plano Estadual de Políticas Públicas para Promoção e Defesa dos
Direitos de Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná – PERMA foi feito a
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partir dos debates e propostas advindas das conferências livres e da Conferência 
Estadual sobre Migrações e Refúgio do Paraná realizadas no ano de 2014. 
(RAYMUNDO, 2015). 

O Plano é estruturado em seis eixos estratégicos, sendo o sexto eixo 
dedicado a questão do trabalho. O plano propõe 4 ações: inclusão do migrante 
nos mesmo direitos dos nacionais; pré-matrícula dos migrantes nos cursos de 
qualificação profissional ofertados pelo PRONATEC, capacitação dos 
funcionários nos postos das Agências do trabalhador do Estado para melhor 
atendimento dos migrantes e promover palestras informativas sobre a inserção 
no mercado de trabalho. Todas com prazo contínuo.   

Já em 2015 foi instituído o CERMA (Conselho Estadual dos Direitos dos 
Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná), que vinculado à estrutura 
organizacional da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e  Direitos 
Humanos (SEJU), possui caráter consultivo e deliberativo, integrado, 
paritariamente, por representantes de órgãos públicos e de entidades da 
sociedade civil organizada. 

Órgão importante para a inserção dos migrantes no mercado de trabalho 
é o Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná 
(CEIM), instituído no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos (SEJU) por meio do Decreto n. 5232.2016. É no âmbito do 
CEIM que são feitas as orientações sobre regularização documental (RNE, 
CPF, CTPS), informações sobre direitos fundamentais e legislação trabalhista; 
orientação referente a matrícula e revalidação de estudos realizados no exterior 
e acesso à serviços e benefícios da Política de Assistência Social. 

Dentro do CEIM há ainda uma agência especializada do SINE (Sistema 
Nacional de Empregos) apenas para atender migrantes, auxiliá-los no cadastro 
e na aplicação de uma vaga de emprego. 

Mesmo bem estruturado em termos de políticas públicas para migrantes, 
o Estado do Paraná apresenta, segundo pesquisa do Ipea, falta de articulação
entre instituições que trabalham com imigrantes; sobrecarga do sistema de
saúde e exigências documentais complementares; e carência de recursos das
instituições da sociedade civil e falta de suporte do poder público. (IPEA, 2015).

Em Santa Catarina, a pesquisa aponta que o maior fluxo migratório se 
deu nas cidades do interior, onde existem polos industriais que se beneficiam 
da contratação de sua mão de obra. A região dos municípios da Foz do Rio 
Itajaí foi destino para milhares de imigrantes haitianos.  

No que concerne à pesquisa realizada nesta região, destaca-se a 
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partir dos debates e propostas advindas das conferências livres e da Conferência
Estadual sobre Migrações e Refúgio do Paraná realizadas no ano de 2014.
(RAYMUNDO, 2015).

O Plano é estruturado em seis eixos estratégicos, sendo o sexto eixo
dedicado a questão do trabalho. O plano propõe 4 ações: inclusão do migrante
nos mesmo direitos dos nacionais; pré-matrícula dos migrantes nos cursos de
qualificação profissional ofertados pelo PRONATEC, capacitação dos
funcionários nos postos das Agências do trabalhador do Estado para melhor
atendimento dos migrantes e promover palestras informativas sobre a inserção
no mercado de trabalho. Todas com prazo contínuo.

Já em 2015 foi instituído o CERMA (Conselho Estadual dos Direitos dos
Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná), que vinculado à estrutura
organizacional da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos
Humanos (SEJU), possui caráter consultivo e deliberativo, integrado,
paritariamente, por representantes de órgãos públicos e de entidades da
sociedade civil organizada.

Órgão importante para a inserção dos migrantes no mercado de trabalho
é o Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná
(CEIM), instituído no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e
Direitos Humanos (SEJU) por meio do Decreto n. 5232.2016. É no âmbito do
CEIM que são feitas as orientações sobre regularização documental (RNE,
CPF, CTPS), informações sobre direitos fundamentais e legislação trabalhista;
orientação referente a matrícula e revalidação de estudos realizados no exterior
e acesso à serviços e benefícios da Política de Assistência Social.

Dentro do CEIM há ainda uma agência especializada do SINE (Sistema
Nacional de Empregos) apenas para atender migrantes, auxiliá-los no cadastro
e na aplicação de uma vaga de emprego.

Mesmo bem estruturado em termos de políticas públicas para migrantes,
o Estado do Paraná apresenta, segundo pesquisa do Ipea, falta de articulação
entre instituições que trabalham com imigrantes; sobrecarga do sistema de
saúde e exigências documentais complementares; e carência de recursos das
instituições da sociedade civil e falta de suporte do poder público. (IPEA, 2015).

Em Santa Catarina, a pesquisa aponta que o maior fluxo migratório se
deu nas cidades do interior, onde existem polos industriais que se beneficiam
da contratação de sua mão de obra. A região dos municípios da Foz do Rio
Itajaí foi destino para milhares de imigrantes haitianos.

No que concerne à pesquisa realizada nesta região, destaca-se a

240 

importância do auxílio prestado por representantes de instituições da sociedade 
civil locais e da Universidade do Vale do Itajaí na localização e contato de 
instituições e imigrantes. Identificou-se certa desconfiança dos imigrantes 
haitianos em relação à pesquisa. Os haitianos estão se organizando nas três 
cidades sob a forma de associações e, junto com organizações da sociedade civil, 
tentam lutar pelo acesso a mais direitos, principalmente pela oportunidade de 
estudar português e assim poderem se comunicar e encontrar melhores vagas 
de emprego. (IPEA, 2015). 

A integração dos imigrantes e refugiados em SC se dá mais por redes de 
associações e grupos da sociedade civil, do que pela atuação estatal. 
Diferentemente do que ocorreu no Paraná, o Governo de Santa Catarina não 
criou nenhum plano de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade dos 
direitos dos refugiados e não existe nenhum Conselho especializado na questão 
migratória.  O Estado “encontra-se atrasado quanto ao engajamento do poder 
público frente à temática migratória se comparado a outros estados do sul e 
sudeste”. (GAIRF, 2015, p. 13). 

As ações e políticas públicas voltadas aos refugiados dependem da 
atuação da Diretoria de Direitos Humanos, criada junto a Secretaria de Estado 
da Casa Civil, que visa implementar às diretrizes nacionais que orientam ações 
voltadas aos direitos fundamentais dos seres humanos. 

Em 2016, foi assinado entre os governos federal, estadual e municipal 
um convênio para a criação do Centro de Referência e Acolhimento dos Imigrantes 
e Refugiados em Florianópolis, mas a implementação do local ainda não ocorreu. 
Em março deste ano o Ministério Público Federal em Santa Catarina ajuizou 
ação civil pública contra o Estado para que a instalação do local seja, de fato, 
realizada. 

Para o IPEA (2015) um ponto de destaque, no Estado, é a dificuldade 
dos imigrantes de acessares as melhores oportunidades de trabalho por 
falta de reconhecimento de sua capacitação, faltando claramente uma 
orientação por parte de instâncias governamentais superiores neste sentido. 
Os imigrantes entrevistados no estado afirmam que não foi possível contar 
com instituições públicas de trabalho e emprego e 62,5% tiveram 
dificuldades com acesso ao trabalho. Para 23,5% dos entrevistas a maior 
dificuldade encontrada no Brasil está relacionada a questão do acesso ao 
trabalho.   

Mesma pesquisa revela (IPEA, 2015) que os principais obstáculos 
de acesso a serviços e direitos no Estado são: a dificuldades de 
comunicação;  ausência de reconhecimento de diplomas e acesso a 
trabalho qualificado; dificuldade de acesso ao trabalho para mulheres;  
dificuldades na obtenção de 
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partir dos debates e propostas advindas das conferências livres e da Conferência
Estadual sobre Migrações e Refúgio do Paraná realizadas no ano de 2014.
(RAYMUNDO, 2015).

O Plano é estruturado em seis eixos estratégicos, sendo o sexto eixo
dedicado a questão do trabalho. O plano propõe 4 ações: inclusão do migrante
nos mesmo direitos dos nacionais; pré-matrícula dos migrantes nos cursos de
qualificação profissional ofertados pelo PRONATEC, capacitação dos
funcionários nos postos das Agências do trabalhador do Estado para melhor
atendimento dos migrantes e promover palestras informativas sobre a inserção
no mercado de trabalho. Todas com prazo contínuo.

Já em 2015 foi instituído o CERMA (Conselho Estadual dos Direitos dos
Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná), que vinculado à estrutura
organizacional da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos
Humanos (SEJU), possui caráter consultivo e deliberativo, integrado,
paritariamente, por representantes de órgãos públicos e de entidades da
sociedade civil organizada.

Órgão importante para a inserção dos migrantes no mercado de trabalho
é o Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná
(CEIM), instituído no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e
Direitos Humanos (SEJU) por meio do Decreto n. 5232.2016. É no âmbito do
CEIM que são feitas as orientações sobre regularização documental (RNE,
CPF, CTPS), informações sobre direitos fundamentais e legislação trabalhista;
orientação referente a matrícula e revalidação de estudos realizados no exterior
e acesso à serviços e benefícios da Política de Assistência Social.

Dentro do CEIM há ainda uma agência especializada do SINE (Sistema
Nacional de Empregos) apenas para atender migrantes, auxiliá-los no cadastro
e na aplicação de uma vaga de emprego.

Mesmo bem estruturado em termos de políticas públicas para migrantes,
o Estado do Paraná apresenta, segundo pesquisa do Ipea, falta de articulação
entre instituições que trabalham com imigrantes; sobrecarga do sistema de
saúde e exigências documentais complementares; e carência de recursos das
instituições da sociedade civil e falta de suporte do poder público. (IPEA, 2015).

Em Santa Catarina, a pesquisa aponta que o maior fluxo migratório se
deu nas cidades do interior, onde existem polos industriais que se beneficiam
da contratação de sua mão de obra. A região dos municípios da Foz do Rio
Itajaí foi destino para milhares de imigrantes haitianos.

No que concerne à pesquisa realizada nesta região, destaca-se a
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importância do auxílio prestado por representantes de instituições da sociedade
civil locais e da Universidade do Vale do Itajaí na localização e contato de
instituições e imigrantes. Identificou-se certa desconfiança dos imigrantes
haitianos em relação à pesquisa. Os haitianos estão se organizando nas três
cidades sob a forma de associações e, junto com organizações da sociedade civil,
tentam lutar pelo acesso a mais direitos, principalmente pela oportunidade de
estudar português e assim poderem se comunicar e encontrar melhores vagas
de emprego. (IPEA, 2015).

A integração dos imigrantes e refugiados em SC se dá mais por redes de
associações e grupos da sociedade civil, do que pela atuação estatal.
Diferentemente do que ocorreu no Paraná, o Governo de Santa Catarina não 
criou nenhum plano de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade dos
direitos dos refugiados e não existe nenhum Conselho especializado na questão
migratória.  O Estado “encontra-se atrasado quanto ao engajamento do poder
público frente à temática migratória se comparado a outros estados do sul e
sudeste”. (GAIRF, 2015, p. 13).

As ações e políticas públicas voltadas aos refugiados dependem da
atuação da Diretoria de Direitos Humanos, criada junto a Secretaria de Estado
da Casa Civil, que visa implementar às diretrizes nacionais que orientam ações
voltadas aos direitos fundamentais dos seres humanos.

Em 2016, foi assinado entre os governos federal, estadual e municipal
um convênio para a criação do Centro de Referência e Acolhimento dos Imigrantes
e Refugiados em Florianópolis, mas a implementação do local ainda não ocorreu.
Em março deste ano o Ministério Público Federal em Santa Catarina ajuizou
ação civil pública contra o Estado para que a instalação do local seja, de fato, 
realizada.

Para o Ipea (2015) um ponto de destaque, no Estado, é a dificuldade dos
imigrantes de acessares as melhores oportunidades de trabalho por falta de
reconhecimento de sua capacitação, faltando claramente uma orientação por
parte de instâncias governamentais superiores neste sentido. Os imigrantes
entrevistados no estado afirmam que não foi possível contar com instituições
públicas de trabalho e emprego e 62,5% tiveram dificuldades com acesso ao
trabalho. Para 23,5% dos entrevistas a maior dificuldade encontrada no Brasil
está relacionada a questão do acesso ao trabalho.

Mesma pesquisa revela (IPEA, 2015) que os principais obstáculos de
acesso a serviços e direitos no Estado são: a dificuldades de comunicação;
ausência de reconhecimento de diplomas e acesso a trabalho qualificado;
dificuldade de acesso ao trabalho para mulheres; dificuldades na obtenção de
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documentos; indisponibilidade de alojamento; desrespeito dos direitos 
trabalhistas; falta de creches; falta de capacitação de servidores públicos para 
trabalhar com imigrantes e sobre temas migratórios; e falta de informação e 
orientação aos imigrantes sobre direitos e serviços. 

No Rio Grande Sul a pesquisa do IPEA (2015) destaca a atuação 
do Fórum Permanente de Mobilidade Humana e do COMIRAT (Comitê 
de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas de Tráfico de 
Pessoas), que congregam várias instituições da sociedade civil e órgãos 
públicos. O Estado, se comparado aos demais, possui boa rede de 
articulação entre a sociedade civil e órgãos públicos, mas o tratamento ao 
imigrante poderia ser melhorado se houvesse dados integrados sobre a 
presença de imigrantes e suas necessidades. 

Não foi encontrado no RS um órgão específico para lidar com a questão 
do trabalho. A pesquisa do Ipea (2015) quando se refere a questão específica 
do trabalho, segundo entrevistas realizadas com refugiados no estado, 
demonstra um cenário bastante ruim. 83% dos entrevistados afirma que não 
pode contar com instituições públicas de trabalho e emprego e para 30% a 
principal dificuldade no Brasil está relacionada ao trabalho. Já as instituições 
públicas acreditam que a maior dificuldade é a moradia e o trabalho aparece 
com apenas 7%. As respostas tão díspares podem apresentar uma falta de 
sintonia entre as reais dificuldades enfrentadas e a percepção das instituições. 

Ainda no RS, segundo relato dos entrevistados, 88% afirmam ter sofrido 
violações de direitos humanos no país e 100% afirmam que foi no trabalho.

Os dados dos Estados da região sul apresentam dificuldades comuns a 
todos os estados da federação. De modo geral, o IPEA (2015) identificou que 
no Brasil os obstáculos de acesso a serviços e direitos pelos imigrantes podem 
ser divididos em três vertentes:   

- obstáculos normativos, em razão da necessidade de alteração da 
legislação, a criação de novas formas de regularização migratória por meio de 
regulamentação legislativa, e a adoção ou adaptação de políticas públicas para 
os imigrantes;  

- obstáculos estruturais, especialmente no que tange a ausência ou 
inadequação da moradia e as questões relativas ao trabalho (seja sua ausência, a 
discriminação, a exploração ou até mesmo o trabalho escravo);   

- obstáculos institucionais, com destaque para o idioma, como uma
barreira primária e primordial para o atendimento e a proteção aos imigrantes, 
a falta de recursos humanos, que prejudica a qualidade do atendimento bem 
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documentos; indisponibilidade de alojamento; desrespeito dos direitos
trabalhistas; falta de creches; falta de capacitação de servidores públicos para
trabalhar com imigrantes e sobre temas migratórios; e falta de informação e
orientação aos imigrantes sobre direitos e serviços.

No Rio Grande Sul a pesquisa do Ipea (2015) destaca a atuação do
Fórum Permanente de Mobilidade Humana e do COMIRAT (Comitê de
Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas de Tráfico de Pessoas),
que congregam várias instituições da sociedade civil e órgãos públicos. O
Estado, se comparado aos demais, possui boa rede de articulação entre a
sociedade civil e órgãos públicos, mas o tratamento ao imigrante poderia ser
melhorado se houvesse dados integrados sobre a presença de imigrantes e suas
necessidades.

Não foi encontrado no RS um órgão específico para lidar com a questão
do trabalho. A pesquisa do Ipea (2015) quando se refere a questão específica
do trabalho, segundo entrevistas realizadas com refugiados no estado,
demonstra um cenário bastante ruim. 83% dos entrevistados afirma que não
pode contar com instituições públicas de trabalho e emprego e para 30% a
principal dificuldade no Brasil está relacionada ao trabalho. Já as instituições
públicas acreditam que a maior dificuldade é a moradia e o trabalho aparece
com apenas 7%. As respostas tão díspares podem apresentar uma falta de
sintonia entre as reais dificuldades enfrentadas e a percepção das instituições.

Ainda no RS, segundo relato dos entrevistados, 88% afirmam ter sofrido
violações de direitos humanos no país e 100% afirmam que foi no trabalho.

Os dados dos Estados da região sul apresentam dificuldades comuns a
todos os estados da federação. De modo geral, o IPEA (2015) identificou que
no Brasil os obstáculos de acesso a serviços e direitos pelos imigrantes podem
ser divididos em três vertentes:

- obstáculos normativos, em razão da necessidade de alteração da
legislação, a criação de novas formas de regularização migratória por meio de
regulamentação legislativa, e a adoção ou adaptação de políticas públicas para
os imigrantes;

- obstáculos estruturais, especialmente no que tange a ausência ou
inadequação da moradia e as questões relativas ao trabalho (seja sua ausência, a
discriminação, a exploração ou até mesmo o trabalho escravo);

- obstáculos institucionais, com destaque para o idioma, como uma
barreira primária e primordial para o atendimento e a proteção aos imigrantes,
a falta de recursos humanos, que prejudica a qualidade do atendimento bem
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como o levantamento de dados específicos sobre migrações e imigrantes no 
país) e a falta de capacitação sobre os temas migratórios, sobre as peculiaridades 
dos imigrantes e também sobre as diretrizes e regras da migração e dos direitos 
humanos no país.   

Pode-se observar que, quando encontradas políticas públicas voltadas 
exclusivamente a questão laboral, os dados para uma análise mais completa não 
existem. Não foram encontrados dados que permitem uma análise da eficácia 
dessas políticas, não estão disponíveis o número de pessoas atendidas, a 
capacidade de resolução das dificuldades mais recorrentes e a real inserção dos 
atendidos no mercado de trabalho.   

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aumento expressivo das migrações para o Brasil, em razão de desastres 
ambientais, perseguições políticas, recessão econômica, na última década, criou 
a necessidade de políticas públicas voltas aos imigrantes, refugiados e apátridas 
em todo país.  

A integração desta população no país depende, entre outras medidas, na 
inserção no mercado de trabalho. Embora, os documentos internacionais e a 
legislação brasileira, reforcem o trabalho como um direito humano e impeçam 
a discriminação das condições e direitos entre imigrantes e nacionais, a realidade 
apresenta-se bastante desafiadora. O Ministério Público do Trabalho relata 
inúmeros casos de trabalhadores sem documentação, condições degradantes de 
trabalho e, inclusive, denúncias de imigrantes na condição análoga a de escravo. 

A pesquisa leva à conclusão de que as políticas públicas com o escopo 
de inserção desta população no mercado de trabalho ainda são bastante 
incipientes em todo país e as dificuldades enfrentadas são semelhantes em todos 
os estados da federação.       

Pode-se concluir também, que nos três Estados do sul do Brasil há 
atenção aos imigrantes. O Estado de Santa Catarina, no entanto, não criou um 
órgão responsável para atender a esta necessidade. Neste Estado, é grande a 
participação da sociedade para suprir a lacuna deixada pela inatividade estatal. 

Nos outros dois Estados, Paraná e Santa Catarina, há órgãos criados para 
atenção ao imigrante e, com ele, a institucionalização de políticas públicas. 
Contudo, as políticas e ações existentes não são suficientes para que o 
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documentos; indisponibilidade de alojamento; desrespeito dos direitos
trabalhistas; falta de creches; falta de capacitação de servidores públicos para
trabalhar com imigrantes e sobre temas migratórios; e falta de informação e
orientação aos imigrantes sobre direitos e serviços.

No Rio Grande Sul a pesquisa do Ipea (2015) destaca a atuação do
Fórum Permanente de Mobilidade Humana e do COMIRAT (Comitê de
Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas de Tráfico de Pessoas),
que congregam várias instituições da sociedade civil e órgãos públicos. O
Estado, se comparado aos demais, possui boa rede de articulação entre a
sociedade civil e órgãos públicos, mas o tratamento ao imigrante poderia ser
melhorado se houvesse dados integrados sobre a presença de imigrantes e suas
necessidades.

Não foi encontrado no RS um órgão específico para lidar com a questão
do trabalho. A pesquisa do Ipea (2015) quando se refere a questão específica
do trabalho, segundo entrevistas realizadas com refugiados no estado,
demonstra um cenário bastante ruim. 83% dos entrevistados afirma que não
pode contar com instituições públicas de trabalho e emprego e para 30% a
principal dificuldade no Brasil está relacionada ao trabalho. Já as instituições
públicas acreditam que a maior dificuldade é a moradia e o trabalho aparece
com apenas 7%. As respostas tão díspares podem apresentar uma falta de
sintonia entre as reais dificuldades enfrentadas e a percepção das instituições.

Ainda no RS, segundo relato dos entrevistados, 88% afirmam ter sofrido
violações de direitos humanos no país e 100% afirmam que foi no trabalho.

Os dados dos Estados da região sul apresentam dificuldades comuns a
todos os estados da federação. De modo geral, o IPEA (2015) identificou que
no Brasil os obstáculos de acesso a serviços e direitos pelos imigrantes podem
ser divididos em três vertentes:

- obstáculos normativos, em razão da necessidade de alteração da
legislação, a criação de novas formas de regularização migratória por meio de
regulamentação legislativa, e a adoção ou adaptação de políticas públicas para
os imigrantes;

- obstáculos estruturais, especialmente no que tange a ausência ou
inadequação da moradia e as questões relativas ao trabalho (seja sua ausência, a
discriminação, a exploração ou até mesmo o trabalho escravo);

- obstáculos institucionais, com destaque para o idioma, como uma
barreira primária e primordial para o atendimento e a proteção aos imigrantes,
a falta de recursos humanos, que prejudica a qualidade do atendimento bem
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como o levantamento de dados específicos sobre migrações e imigrantes no
país) e a falta de capacitação sobre os temas migratórios, sobre as peculiaridades
dos imigrantes e também sobre as diretrizes e regras da migração e dos direitos
humanos no país.

Pode-se observar que, quando encontradas políticas públicas voltadas
exclusivamente a questão laboral, os dados para uma análise mais completa não
existem. Não foram encontrados dados que permitem uma análise da eficácia
dessas políticas, não estão disponíveis o número de pessoas atendidas, a
capacidade de resolução das dificuldades mais recorrentes e a real inserção dos
atendidos no mercado de trabalho.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aumento expressivo das migrações para o Brasil, em razão de desastres
ambientais, perseguições políticas, recessão econômica, na última década, criou
a necessidade de políticas públicas voltas aos imigrantes, refugiados e apátridas
em todo país.

A integração desta população no país depende, entre outras medidas, na
inserção no mercado de trabalho. Embora, os documentos internacionais e a
legislação brasileira, reforcem o trabalho como um direito humano e impeçam
a discriminação das condições e direitos entre imigrantes e nacionais, a realidade
apresenta-se bastante desafiadora. O Ministério Público do Trabalho relata
inúmeros casos de trabalhadores sem documentação, condições degradantes de
trabalho e, inclusive, denúncias de imigrantes na condição análoga a de escravo.

A pesquisa leva à conclusão de que as políticas públicas com o escopo
de inserção desta população no mercado de trabalho ainda são bastante
incipientes em todo país e as dificuldades enfrentadas são semelhantes em todos
os estados da federação.

Pode-se concluir também, que nos três Estados do sul do Brasil há
atenção aos imigrantes. O Estado de Santa Catarina, no entanto, não criou um
órgão responsável para atender a esta necessidade. Neste Estado, é grande a
participação da sociedade para suprir a lacuna deixada pela inatividade estatal.

Nos outros dois Estados, Paraná e Santa Catarina, há órgãos criados para
atenção ao imigrante e, com ele, a institucionalização de políticas públicas.
Contudo, as políticas e ações existentes não são suficientes para que o
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recebimento destas pessoas se dê da forma mais adequada possível. 

Assim como os nacionais, e com os agravantes de sua condição de 
imigrante – especialmente a xenofobia – enfrentam dificuldades de obtenção 
de trabalho e de moradia. Para além disso, os imigrantes que se instalam nos 
três Estados enfrentam, igualmente, a dificuldade mais relevante que é o 
desconhecimento da língua portuguesa. A conhecimento da língua e a 
capacidade de se expressar para as atividades cotidianas fomentará a melhora 
da qualidade de vida destas pessoas. Parece, portanto, que uma medida eficiente 
para permitir a melhor integração destas pessoas é o oferecimento de cursos de 
línguas. 

Outro ponto de dificuldade recorrente é o reconhecimento dos diplomas 
e certificações obtidos no país de origem. A demora, custo excessivo, e 
burocracia extensa, faz com que os imigrantes exerçam, apesar das formações 
originais, apenas cargos e funções que exigem menor escolaridade. Políticas 
públicas voltadas a aceleração destes reconhecimentos são importantes para que 
os imigrantes possam acessar as funções de maior escolaridade e, por 
consequência, de melhores salários.             

A identificação da atuação dos Estados indica o reconhecimento de que 
estas pessoas devem ser sujeitos de direitos e que elas são visíveis para a 
estrutura estatal, no entanto, ainda há muito o que ser feito. A melhoria das 
estruturas postas, o aumento de oportunidades de trabalho, a facilitação para a 
instalação das famílias são áreas que ainda carecem de atenção. O direito ao 
trabalho poderá ser melhor concretizado quando o Estado organizar ações que 
tornem estes imigrantes e suas habilidades visíveis ao mercado e que informem 
os imigrantes das oportunidades abertas. 

Concluiu-se que dos estados da região sul, o Estado do Paraná, apresenta 
políticas públicas mais claras e estruturadas para a integração laboral dos 
migrantes. Contudo, em todos os Estados, as dificuldades para uma política 
pública eficiente apresentam-se, ainda, bastante evidentes.      
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trabalho poderá ser melhor concretizado quando o Estado organizar ações que
tornem estes imigrantes e suas habilidades visíveis ao mercado e que informem
os imigrantes das oportunidades abertas.

Concluiu-se que dos estados da região sul, o Estado do Paraná, apresenta
políticas públicas mais claras e estruturadas para a integração laboral dos
migrantes. Contudo, em todos os Estados, as dificuldades para uma política
pública eficiente apresentam-se, ainda, bastante evidentes.
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da qualidade de vida destas pessoas. Parece, portanto, que uma medida eficiente
para permitir a melhor integração destas pessoas é o oferecimento de cursos de
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originais, apenas cargos e funções que exigem menor escolaridade. Políticas
públicas voltadas a aceleração destes reconhecimentos são importantes para que
os imigrantes possam acessar as funções de maior escolaridade e, por
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estas pessoas devem ser sujeitos de direitos e que elas são visíveis para a
estrutura estatal, no entanto, ainda há muito o que ser feito. A melhoria das
estruturas postas, o aumento de oportunidades de trabalho, a facilitação para a
instalação das famílias são áreas que ainda carecem de atenção. O direito ao
trabalho poderá ser melhor concretizado quando o Estado organizar ações que
tornem estes imigrantes e suas habilidades visíveis ao mercado e que informem
os imigrantes das oportunidades abertas.

Concluiu-se que dos estados da região sul, o Estado do Paraná, apresenta
políticas públicas mais claras e estruturadas para a integração laboral dos
migrantes. Contudo, em todos os Estados, as dificuldades para uma política
pública eficiente apresentam-se, ainda, bastante evidentes.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Decreto n.o 591 de 6 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Promulgação. 1992.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-
1994/d0591.htm>. Acesso em: 11 set. 2017.

234

______. Lei n.º 13.445, Lei de Migração, de 24 de maio de 2017. 2017a.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/L13445.htm>. Acesso em: 10 maio 2017.

_______, Secretaria Nacional de Justiça. Refugio em números 2010-2016, 2017b.
Disponível em: <http://www.justica.gov.br/news/brasil-tem-aumento-de-12-
no-numero-de-refugiados-em-2016/20062017_refugio-em-numeros-2010-
2016.pdf>. Acesso em: 10 set. 2017.
BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em Direito. In:
BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.) Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito
jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006.

CAVALCANTI, L; OLIVEIRA, T.; ARAUJO, D. A inserção dos imigrantes
no mercado de trabalho brasileiro. Relatório Anual 2016. Observatório das
Migrações Internacionais; Ministério do Trabalho/ Conselho Nacional de
Imigração e Coordenação Geral de Imigração. Brasília, DF: OBMigra, 2016.
Disponível em: <http://obmigra.mte.gov.br/index.php/relatorio-anual>.
Acesso em: 10 set.2015.

GAIRF. Novos Imigrantes e Refugiados na Região da Grande Florianópolis: 
Observações preliminares sobre suas experiências e demandas. Florianópolis,
2015.

IPEA. Migrantes, apátridas e refugiados: subsídios para o aperfeiçoamento de acesso
a serviços, direitos e políticas públicas no Brasil. Série pensando o direito n.o 57.
Coordenação Liliana Lyra Jubilut. Brasília, 2015. Disponível em:
<http://pensando.mj.gov.br/wp-
content/uploads/2015/12/PoD_57_Liliana_web3.pdf>. Acesso em: 5 set.
2017.

LOPES, Cristiane Maria Sbalqueiro. Migrações, mundo do trabalho e atuação
do Ministério Público  do Trabalho. In: PRADO, Erlan José Peixoto do;
COELHO, Renata (Org.). Migrações e Trabalho. Brasília: Ministério Público do 
Trabalho, 2015, p. 223-232.

LUSSI, Carmem. Formulação legal e políticas públicas no trato das migrações
nacionais e internacionais. In: PRADO, Erlan José Peixoto do; COELHO,
Renata (Org.). Migrações e Trabalho. Brasília: Ministério Público do Trabalho,
2015, p.55-68.

OIM. Glossário sobre Migração, n.o 22. Genebra: Editora Organização

DANIELLE ANNONI ( COORD). 245 

Internacional para as Migrações, 2009. Disponível em: 
<http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml22.pdf>. Acesso em: 10 
set. 2017. 

OIT. Convenção n.o 97 de 1949. Disponível em: 
<http://www.oitbrasil.org.br/node/523>. Acesso em: 5 set. 2017.  
___, Convenção n.o 143 de 24 de junho de 1975. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-
externa/ConvRelMigCondAbu.html>. Acesso em: 5 set. 2017. 

ONU. Número de migrantes internacionais chega a cerca de 244 milhões, revela ONU. 
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/numero-de-migrantes-
internacionais-chega-a-cerca-de-244-milhoes-revela-onu/>. Acesso em: 10 set. 
2016. 

OHCHR. Declaração Universal dos Direitos Humanos. s/d. Disponível em: 
<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por
.pdf>. Acesso em: 01 set. 2016. 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. 
Plano estadual de políticas públicas para a promoção e defesa dos direitos de refugiados, 
migrantes e apátridas do Paraná. Curitiba, 2014. 

RAYMUNDO, Louise Rocha. A Construção da Política Pública Estadual de 
Promoção e Defesa dos Direitos de Migrantes e Refugiados no Estado do 
Paraná- 2012-2015. Caderno IPARDES. Curitiba, PR, v.5, n.1, p. 17-36, jan./jun. 
2015. 

SILVA, Sidney Antônio da. Inserção social e produtiva dos haitianos em 
Manaus. In: PRADO, Erlan José Peixoto do; COELHO, Renata (Org.). 
Migrações e Trabalho. Brasília: Ministério Público do Trabalho, 2015, p.165-173. 

 VELASCO, Clara; MANTOVANI, Flávia. Em 10 anos, número de imigrantes 
aumenta 160% no Brasil, diz PF. G1 Globo, São Paulo, 25 de julho de 2016. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/em-10-anos-numero-de-imigrantes-
aumenta-160-no-brasil-diz-pf.html>.. Acesso em: 10 set. 2017.  

VICHICH, Nora Pérez. Las políticas migratorias regionales y los derechos de 
los trabajadores: perspectivas y desafíos. In: PRADO, Erlan José Peixoto do; 
COELHO, Renata (Org.). Migrações e Trabalho. Brasília: Ministério Público do 
Trabalho, 2015, p.107-126. 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



235

Internacional para as Migrações, 2009. Disponível em:
<http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml22.pdf>. Acesso em: 10
set. 2017.

OIT. Convenção n.o 97 de 1949. Disponível em:
<http://www.oitbrasil.org.br/node/523>. Acesso em: 5 set. 2017.
___, Convenção n.o 143 de 24 de junho de 1975. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-
externa/ConvRelMigCondAbu.html>. Acesso em: 5 set. 2017.

ONU. Número de migrantes internacionais chega a cerca de 244 milhões, revela ONU.
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/numero-de-migrantes-
internacionais-chega-a-cerca-de-244-milhoes-revela-onu/>. Acesso em: 10 set. 
2016.

OHCHR. Declaração Universal dos Direitos Humanos. s/d. Disponível em:
<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por
.pdf>. Acesso em: 01 set. 2016.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.
Plano estadual de políticas públicas para a promoção e defesa dos direitos de refugiados,
migrantes e apátridas do Paraná. Curitiba, 2014.

RAYMUNDO, Louise Rocha. A Construção da Política Pública Estadual de
Promoção e Defesa dos Direitos de Migrantes e Refugiados no Estado do
Paraná- 2012-2015. Caderno IPARDES. Curitiba, PR, v.5, n.1, p. 17-36, jan./jun.
2015.

SILVA, Sidney Antônio da. Inserção social e produtiva dos haitianos em
Manaus. In: PRADO, Erlan José Peixoto do; COELHO, Renata (Org.). 
Migrações e Trabalho. Brasília: Ministério Público do Trabalho, 2015, p.165-173.

VELASCO, Clara; MANTOVANI, Flávia. Em 10 anos, número de imigrantes
aumenta 160% no Brasil, diz PF. G1 Globo, São Paulo, 25 de julho de 2016. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/em-10-anos-numero-de-imigrantes-
aumenta-160-no-brasil-diz-pf.html>.. Acesso em: 10 set. 2017. 

VICHICH, Nora Pérez. Las políticas migratorias regionales y los derechos de
los trabajadores: perspectivas y desafíos. In: PRADO, Erlan José Peixoto do;
COELHO, Renata (Org.). Migrações e Trabalho. Brasília: Ministério Público do
Trabalho, 2015, p.107-126.

246 

TRABALHADORAS REFUGIADAS: EMPREGABILIDADE 
E CONDIÇÕES DE TRABALHO DA MULHER 

REFUGIADA NO SUDESTE DO BRASIL116 

Isabela Hümmelgen117 
Amélia Siegel Corrêa118 

1 INTRODUÇÃO 

e acordo com dados do Comitê Nacional para Refugiados 
(CONARE) (CONARE, 2016), a partir de 2013 houve um 
aumento no número de solicitações de refúgio no Brasil, o que 

impulsionou a fomentação de um debate mais intenso no país sobre o assunto. 
Há uma série de fatores a serem levados em consideração, desde os aspectos 
jurídicos do que significa conceder refúgio a uma pessoa que o solicita, até 
questões de ordem social: quem são esses/as refugiados/as, quais suas 
demandas e condições de vida. São dessas reflexões que parte o trabalho aqui 
proposto. 

Sabe-se que a própria condição de refugiado/a implica ao sujeito uma 
carga de vulnerabilidades, tanto perante o mundo jurídico quanto ao mundo 
social. Por mais que se conceda uma série de direitos às pessoas refugiadas pelos 
mecanismos internacionais, é preciso que esses direitos sejam encarados a partir 
da realidade concreta das pessoas a que se destinam. O tema precisa ser visto, 
portanto, não apenas da perspectiva distante do direito internacional, mas 
também de seu diálogo com o direito interno e as implicações que dele advêm. 

116 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
117 Graduanda em Direito na Universidade Federal do Paraná, pesquisadora do CNPq nos
temas de gênero e direito das famílias e coordenadora do projeto Promotoras Legais
Populares de Curitiba e Região Metropolitana.
118 Pós-Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia pela UFPR, Doutora em
Sociologia pela USP e Pesquisadora contratada do Projeto Global Europe: Constituting
Europe from the outside in through artefacts pela Universidade de Copenhagen.
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1 INTRODUÇÃO

e acordo com dados do Comitê Nacional para Refugiados
(CONARE) (CONARE, 2016), a partir de 2013 houve um
aumento no número de solicitações de refúgio no Brasil, o que

impulsionou a fomentação de um debate mais intenso no país sobre o assunto.
Há uma série de fatores a serem levados em consideração, desde os aspectos
jurídicos do que significa conceder refúgio a uma pessoa que o solicita, até
questões de ordem social: quem são esses/as refugiados/as, quais suas
demandas e condições de vida. São dessas reflexões que parte o trabalho aqui
proposto.

Sabe-se que a própria condição de refugiado/a implica ao sujeito uma
carga de vulnerabilidades, tanto perante o mundo jurídico quanto ao mundo
social. Por mais que se conceda uma série de direitos às pessoas refugiadas pelos
mecanismos internacionais, é preciso que esses direitos sejam encarados a partir
da realidade concreta das pessoas a que se destinam. O tema precisa ser visto,
portanto, não apenas da perspectiva distante do direito internacional, mas
também de seu diálogo com o direito interno e as implicações que dele advêm.
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Dessa forma, coloca-se aqui gênero como categoria de análise central 
(SCOTT, 1995) para o entendimento da sociedade, e neste caso da situação 
social e jurídica de mulheres refugiadas. Afinal, para além das dificuldades que 
envolvem o preconceito, os empecilhos do idioma, a falta de acesso ou 
desconhecimento de direitos, há também os obstáculos ligados ao fato de serem 
mulheres. Numa sociedade marcadamente sexista, elas estão sujeitas a 
opressões específicas, que ficam evidentes no mundo trabalhista: assédios no 
ambiente de trabalho, menores salários, cargos precarizados e dupla jornada de 
trabalho são realidades constantes nas vidas de milhares de trabalhadoras no 
Brasil.(ANDRADE, 2013). 

A intenção deste artigo é realçar alguns aspectos gerais das condições de 
trabalho das refugiadas em contextos predominantemente urbanos no Brasil – 
mais especificamente na região Sudeste.  De acordo com dados do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) (ACNUR, 
2014?), cerca de um terço das pessoas refugiadas no Brasil se encontram nessa 
região. O Sudeste é o enfoque deste trabalho por ser um dos principais destinos 
das pessoas refugiadas no país, motivo pelo qual há mais dados disponibilizados 
e pesquisas realizadas nesta região, o que proporciona informações mais 
consistentes sobre as condições de trabalho das mulheres refugiadas no Brasil. 

É importante deixar claro que não se tem como objetivo realizar uma 
análise quantitativa das refugiadas da região nem uma pesquisa de cunho 
empírica; o que se busca é ressaltar alguns pontos, baseada em uma pesquisa 
teórica sobre o assunto, no que tange à violência de gênero no ambiente de 
trabalho das refugiadas, de forma a dar maior concretude à vivência dessas 
mulheres. Para se aproximar desse intuito, tomou-se como fontes dados 
disponibilizados por instituições, notícias e relatos mais recentes sobre as vidas 
e as condições de trabalho das mulheres refugiadas na região do país destacada 
e, ainda, pesquisas acadêmicas realizadas sobre o tema. Procurou-se, portanto, 
aproximar as molduras jurídicas da realidade dessas trabalhadoras, dotadas de 
suas próprias particularidades e dificuldades. 

2 O QUE SIGNIFICA SER REFUGIADO/A: DO CAMPO 
JURÍDICO À REALIDADE SOCIAL 

Ser refugiado/a, no Brasil, antes de tudo, é possuir um status jurídico de 
refugiado/a, que implica num respaldo legal com instrumentos normativos, 
tanto internacionais quanto nacionais. No plano internacional, os instrumentos 
que se destacam são a Convenção de Genebra de 1951 e seu Protocolo de 1967, 
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social e jurídica de mulheres refugiadas. Afinal, para além das dificuldades que
envolvem o preconceito, os empecilhos do idioma, a falta de acesso ou 
desconhecimento de direitos, há também os obstáculos ligados ao fato de serem
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ambiente de trabalho, menores salários, cargos precarizados e dupla jornada de
trabalho são realidades constantes nas vidas de milhares de trabalhadoras no
Brasil.(ANDRADE, 2013).

A intenção deste artigo é realçar alguns aspectos gerais das condições de
trabalho das refugiadas em contextos predominantemente urbanos no Brasil –
mais especificamente na região Sudeste.  De acordo com dados do Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) (ACNUR,
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teórica sobre o assunto, no que tange à violência de gênero no ambiente de
trabalho das refugiadas, de forma a dar maior concretude à vivência dessas
mulheres. Para se aproximar desse intuito, tomou-se como fontes dados
disponibilizados por instituições, notícias e relatos mais recentes sobre as vidas
e as condições de trabalho das mulheres refugiadas na região do país destacada
e, ainda, pesquisas acadêmicas realizadas sobre o tema. Procurou-se, portanto,
aproximar as molduras jurídicas da realidade dessas trabalhadoras, dotadas de
suas próprias particularidades e dificuldades.

2 O QUE SIGNIFICA SER REFUGIADO/A: DO CAMPO
JURÍDICO À REALIDADE SOCIAL

Ser refugiado/a, no Brasil, antes de tudo, é possuir um status jurídico de
refugiado/a, que implica num respaldo legal com instrumentos normativos,
tanto internacionais quanto nacionais. No plano internacional, os instrumentos
que se destacam são a Convenção de Genebra de 1951 e seu Protocolo de 1967,
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por meio dos quais o conceito de “refugiado” foi definido (BARBOZA; 
FERREIRA, 2015): toda pessoa que sofre de fundado temor de perseguição 
por motivos de raça, religião, nacionalidade, participação em determinado 
grupo social ou de opiniões políticas, não podendo ou não querendo por isso 
valer-se da proteção de seu país de origem. (ACNUR, 20?). 

Vale ressaltar aqui que ser refugiado/a é diferente de ser migrante, já que 
trata-se de um regime jurídico diverso daquele ao qual se submete qualquer 
estrangeiro em outro país. (BARBOZA; FERREIRA, 2015). O conceito 
também não se confunde com a noção de “asilo político” adotado pelos países 
latino-americanos: “o asilo [...] consiste no conjunto de regras que protege o 
estrangeiro perseguido por razões políticas, encontrando óbice para 
a permanência ou retorno ao seu país de origem.” (FURQUIM, 2013, p. 
34). A concessão de asilo, portanto, é discricionária e depende da vontade do 
Estado na gerência de seus assuntos internacionais. (FURQUIM, 2013). 

Outro instrumento relevante sobre refúgio é a Declaração de Cartagena 
de 1984, cujo texto amplia o conceito de refugiado/a para abarcar também 
aqueles que sofreram graves violações de direitos humanos. (BARBOZA; 
FERREIRA, 2015). Essa Declaração, mesmo desprovida de força jurídica 
vinculante, teve um importante papel de estimular a regulação legislativa e 
implementação de políticas públicas para efetivação dos direitos dos/as 
refugiados/as nos países da América Latina. ( BARBOSA, 2014). 

No Brasil, o refúgio é regulado por uma legislação específica, a Lei n.o 
9.474/1997, que se inspira na Convenção de 1951 e na Declaração de Cartagena 
para definir o status de refugiado/a. (BARBOZA; FERREIRA, 2015). Além 
disso, a lei brasileira criou um órgão específico no país para lidar com tais 
questões: o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), que é responsável 
pela análise dos pedidos de declaração de refúgio (FURQUIM, 2016) e do qual 
fazem parte representantes de diversos Ministérios do governo federal, bem 
como do ACNUR (sem direito a voz) e da Defensoria Pública da União. 
(ACNUR, 2014?). 

De acordo com dados recolhidos pelo ACNUR (2013), em 2016 o 
número de refugiados no mundo atingiu 22,5 milhões de pessoas, tendo relação 
direta com as situações de guerras e perseguições em diversos países, que 
forçam as pessoas a migrar e buscar proteção como refugiadas. Até o final de 
2016, o Brasil concedeu refúgio a 9.552 pessoas,de 82 nacionalidades – dentre 
elas, as mais numerosas são de refugiados/as provenientes da Síria, República 
Democrática do Congo, Paquistão, Palestina e Angola. 
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por meio dos quais o conceito de “refugiado” foi definido (BARBOZA;
FERREIRA, 2015): toda pessoa que sofre de fundado temor de perseguição 
por motivos de raça, religião, nacionalidade, participação em determinado
grupo social ou de opiniões políticas, não podendo ou não querendo por isso
valer-se da proteção de seu país de origem. (ACNUR, 20?).

Vale ressaltar aqui que ser refugiado/a é diferente de ser migrante, já que
trata-se de um regime jurídico diverso daquele ao qual se submete qualquer
estrangeiro em outro país. (BARBOZA; FERREIRA, 2015). O conceito
também não se confunde com a noção de “asilo político” adotado pelos países
latino-americanos: “o asilo [...] consiste no conjunto de regras que protege o
estrangeiro perseguido por razões políticas, encontrando óbice para a
permanência ou retorno ao seu país de origem.” (FURQUIM, 2013, p.34). A
concessão de asilo, portanto, é discricionária e depende da vontade do Estado
na gerência de seus assuntos internacionais. (FURQUIM, 2013).

Outro instrumento relevante sobre refúgio é a Declaração de Cartagena
de 1984, cujo texto amplia o conceito de refugiado/a para abarcar também
aqueles que sofreram graves violações de direitos humanos. (BARBOZA;
FERREIRA, 2015). Essa Declaração, mesmo desprovida de força jurídica
vinculante, teve um importante papel de estimular a regulação legislativa e
implementação de políticas públicas para efetivação dos direitos dos/as
refugiados/as nos países da América Latina. ( BARBOSA, 2014).

No Brasil, o refúgio é regulado por uma legislação específica, a Lei n.o
9.474/1997, que se inspira na Convenção de 1951 e na Declaração de Cartagena
para definir o status de refugiado/a. (BARBOZA; FERREIRA, 2015). Além
disso, a lei brasileira criou um órgão específico no país para lidar com tais
questões: o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), que é responsável
pela análise dos pedidos de declaração de refúgio (FURQUIM, 2016) e do qual
fazem parte representantes de diversos Ministérios do governo federal, bem
como do ACNUR (sem direito a voz) e da Defensoria Pública da União.
(ACNUR, 2014?).

De acordo com dados recolhidos pelo ACNUR (2013), em 2016 o
número de refugiados no mundo atingiu 22,5 milhões de pessoas, tendo relação
direta com as situações de guerras e perseguições em diversos países, que
forçam as pessoas a migrar e buscar proteção como refugiadas. Até o final de
2016, o Brasil concedeu refúgio a 9.552 pessoas,de 82 nacionalidades – dentre
elas, as mais numerosas são de refugiados/as provenientes da Síria, República
Democrática do Congo, Paquistão, Palestina e Angola.
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Apesar do princípio da não-discriminação ser fundante no tratamento 
conferido aos refugiados/as, essas pessoas estão em situação de constante 
vulnerabilidade e frequentemente sofrem exclusão e discriminação nos países 
de acolhimento. Afinal, a condição de refugiado/a, por si só, é resultado de um 
contexto de violação de direitos humanos, que contou com a atuação ou 
anuência do Estado de origem da pessoa, implicando no deslocamento forçado 
desse indivíduo. (PINTO, 2014). Somado a isso, há uma incompreensão 
generalizada sobre a situação do refúgio; no Brasil há muito preconceito, o que 
contribui para uma frequente marginalização de refugiados/as. 

Essa reação de uma grande parcela da população brasileira à presença de 
pessoas refugiadas no país pode ser conferida por relatos dos/as próprios/as 
refugiados/as, mas também pelas opiniões externadas em redes sociais sobre o 
assunto. Em sites de notícias119, por exemplo, é possível visualizar comentários 
preconceituosos em notícias que tratam do assunto, nas quais são chamados de 
“miseráveis” ou em que os internautas pedem para que “voltem para seu país”. 
(GLOBO, 2014). Além disso, há aqueles que vinculam a presença dos/as 
refugiados/as no Brasil às crises na segurança pública, relacionando estes seres 
humanos com atos de terrorismo ocorridos nos países europeus, atribuídos 
também à crise internacional de refúgio. (PAULO, 2017). 

Ainda, há comentários que sugerem desconfiança em relação às pessoas 
entrevistadas, com alegações de que elas não teriam direito a refúgio porque 
“não haveria guerra em seu país” ou que “mesmo se estivesse em guerra, não é 
obrigação de nenhum outro país abrigar refugiados”. (GLOBO, 2014). Essa 
opinião é normalmente vinculada às afirmações de que o Brasil tem problemas 
demais para se preocupar com as pessoas refugiadas, acusando inclusive o 
governo brasileiro de gastar muito “dinheiro público” com tais questões. Além 
disso, são frequentes os comentários que relacionam a presença de 
refugiados/as ao governo do Partido dos Trabalhadores (PT) e às políticas de 
esquerda, bem como há aqueles que elogiam o governo de Donald Trump, nos 
Estados Unidos, por sua política contrária ao acolhimento de migrantes e 
refugiados/as pelo país. (KOMETANI, 2014). 

Logo, se a situação do refugiado já é precária e vulnerável, a da mulher 
refugiada é ainda mais. Apesar das mulheres representarem 49% das pessoas 
refugiadas em 2016 (ACNUR, 20?), “quando a gente acompanha o assunto em 

119 Foram analisados os comentários feitos por internautas nas seguintes notícias publicadas 
no jornal G1 de São Paulo: PAULO, Paula Paiva. Número de refugiadas grávidas em São 
Paulo cresceu 57% em 2016, diz estudo. São Paulo: G1, 22 de março de 2017; GLOBO. 
Aumenta o número de mulheres refugiadas em São Paulo. São Paulo: G1, 15 de maio de 
2017; KOMETANI, Pâmela. Refugiadas buscam capacitação para encontrar emprego no 
Brasil. São Paulo: G1, 7 de julho de 2016. 
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Apesar do princípio da não-discriminação ser fundante no tratamento
conferido aos refugiados/as, essas pessoas estão em situação de constante
vulnerabilidade e frequentemente sofrem exclusão e discriminação nos países
de acolhimento. Afinal, a condição de refugiado/a, por si só, é resultado de um
contexto de violação de direitos humanos, que contou com a atuação ou
anuência do Estado de origem da pessoa, implicando no deslocamento forçado
desse indivíduo. (PINTO, 2014). Somado a isso, há uma incompreensão
generalizada sobre a situação do refúgio; no Brasil há muito preconceito, o que
contribui para uma frequente marginalização de refugiados/as.

Essa reação de uma grande parcela da população brasileira à presença de
pessoas refugiadas no país pode ser conferida por relatos dos/as próprios/as
refugiados/as, mas também pelas opiniões externadas em redes sociais sobre o 
assunto. Em sites de notícias119, por exemplo, é possível visualizar comentários 
preconceituosos em notícias que tratam do assunto, nas quais são chamados de
“miseráveis” ou em que os internautas pedem para que “voltem para seu país”.
(GLOBO, 2014). Além disso, há aqueles que vinculam a presença dos/as
refugiados/as no Brasil às crises na segurança pública, relacionando estes seres
humanos com atos de terrorismo ocorridos nos países europeus, atribuídos
também à crise internacional de refúgio. (PAULO, 2017).

Ainda, há comentários que sugerem desconfiança em relação às pessoas
entrevistadas, com alegações de que elas não teriam direito a refúgio porque
“não haveria guerra em seu país” ou que “mesmo se estivesse em guerra, não é
obrigação de nenhum outro país abrigar refugiados”. (GLOBO, 2014). Essa 
opinião é normalmente vinculada às afirmações de que o Brasil tem problemas
demais para se preocupar com as pessoas refugiadas, acusando inclusive o
governo brasileiro de gastar muito “dinheiro público” com tais questões. Além
disso, são frequentes os comentários que relacionam a presença de
refugiados/as ao governo do Partido dos Trabalhadores (PT) e às políticas de
esquerda, bem como há aqueles que elogiam o governo de Donald Trump, nos
Estados Unidos, por sua política contrária ao acolhimento de migrantes e
refugiados/as pelo país. (KOMETANI, 2014).

Logo, se a situação do refugiado já é precária e vulnerável, a da mulher
refugiada é ainda mais. Apesar das mulheres representarem 49% das pessoas
refugiadas em 2016 (ACNUR, 20?), “quando a gente acompanha o assunto em

119 Foram analisados os comentários feitos por internautas nas seguintes notícias publicadas
no jornal G1 de São Paulo: PAULO, Paula Paiva. Número de refugiadas grávidas em São
Paulo cresceu 57% em 2016, diz estudo. São Paulo: G1, 22 de março de 2017; GLOBO. 
Aumenta o número de mulheres refugiadas em São Paulo. São Paulo: G1, 15 de maio de
2017; KOMETANI, Pâmela. Refugiadas buscam capacitação para encontrar emprego no
Brasil. São Paulo: G1, 7 de julho de 2016.
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relatórios, na mídia e em telejornais, a gente sempre acompanha o refúgio e a 
migração desde a perspectiva masculina. O rosto que é dado na matéria é 
sempre o rosto do homem”120. O fato é que as mulheres encontram as mesmas 
dificuldades dos refugiados homens, às quais se somam os constrangimentos 
específicos de sua condição feminina. A Organização das Nações Unidas 
(ONU) (AGENCIA BRASIL, 2017) divulgou que pelo menos uma a cada cinco 
refugiadas sofreu violência de gênero, seja durante seu deslocamento forçado 
do país de origem, seja ao chegar no país de acolhimento. Esse número é 
subnotificado e não leva em consideração os casos em que a violência de gênero 
foi o motivo que levou a mulher a abandonar seu país de origem. (SANTOS, 
2017).  

Deve-se ter em mente que essas mulheres – muitas vezes 
desacompanhadas, grávidas ou idosas – foram forçadas a se deslocar de seus 
países e sofreram graves violações de direitos humanos: muitas testemunharam 
o assassinato ou desaparecimento de familiares, foram exploradas, abusadas e
vítimas de estupros, tiveram acesso restrito a alimentos, água e eletricidade. Em
muitos casos a discriminação contra elas é agravada por fatores como origem
étnica, religião, orientação sexual, deficiências físicas, identidade de gênero e
origem social. (SANTOS, 2017).

Refugiadas, portanto, estão normalmente em estado maior de 
vulnerabilidade, pelas discriminações de gênero que sofrem. Frequentemente 
são responsáveis pelo cuidado de outros membros da família, como idosos e 
crianças, o que as deixa ainda mais necessitadas de proteção e apoio. (SANTOS, 
2017). Ademais, há de se considerar a inexistência de suporte familiar e 
institucional, o desconhecimento de práticas e costumes do país de 
acolhimento, a falta de acesso à justiça e/ou dificuldades de atendimento por 
serviços públicos como fatores que dificultam sua integração na sociedade. 
(VENTURA, 2008). 

Sem essa rede mínima de apoio e com parcas condições materiais, as 
refugiadas enfrentam diversos obstáculos para se inserirem no mercado de 
trabalho brasileiro, como na conciliação entre maternidade e emprego. Ainda, 
quando inseridas no mercado de trabalho, estas trabalhadoras ocupam posições 
precárias e limitadas pela informalidade, terceirização e baixa remuneração. A 
maior parte das refugiadas no Brasil (ACNUR, 2016?) estão submetidas às 
desigualdades de gênero estruturais do mercado de trabalho e a condições 
precárias de empregabilidade. (VENTURA, 2008). 

120 Essa declaração foi dada por Gabriela Cunha Ferraz, advogada especialista nas questões 
de refúgio e migrações, quando entrevistada para a matéria. (JUNQUEIRA, 2016). 
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Apesar do princípio da não-discriminação ser fundante no tratamento
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vulnerabilidade e frequentemente sofrem exclusão e discriminação nos países
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humanos com atos de terrorismo ocorridos nos países europeus, atribuídos
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entrevistadas, com alegações de que elas não teriam direito a refúgio porque
“não haveria guerra em seu país” ou que “mesmo se estivesse em guerra, não é
obrigação de nenhum outro país abrigar refugiados”. (GLOBO, 2014). Essa 
opinião é normalmente vinculada às afirmações de que o Brasil tem problemas
demais para se preocupar com as pessoas refugiadas, acusando inclusive o
governo brasileiro de gastar muito “dinheiro público” com tais questões. Além
disso, são frequentes os comentários que relacionam a presença de
refugiados/as ao governo do Partido dos Trabalhadores (PT) e às políticas de
esquerda, bem como há aqueles que elogiam o governo de Donald Trump, nos
Estados Unidos, por sua política contrária ao acolhimento de migrantes e
refugiados/as pelo país. (KOMETANI, 2014).

Logo, se a situação do refugiado já é precária e vulnerável, a da mulher
refugiada é ainda mais. Apesar das mulheres representarem 49% das pessoas
refugiadas em 2016 (ACNUR, 20?), “quando a gente acompanha o assunto em

119 Foram analisados os comentários feitos por internautas nas seguintes notícias publicadas
no jornal G1 de São Paulo: PAULO, Paula Paiva. Número de refugiadas grávidas em São
Paulo cresceu 57% em 2016, diz estudo. São Paulo: G1, 22 de março de 2017; GLOBO. 
Aumenta o número de mulheres refugiadas em São Paulo. São Paulo: G1, 15 de maio de
2017; KOMETANI, Pâmela. Refugiadas buscam capacitação para encontrar emprego no
Brasil. São Paulo: G1, 7 de julho de 2016.
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relatórios, na mídia e em telejornais, a gente sempre acompanha o refúgio e a
migração desde a perspectiva masculina. O rosto que é dado na matéria é 
sempre o rosto do homem”120. O fato é que as mulheres encontram as mesmas
dificuldades dos refugiados homens, às quais se somam os constrangimentos
específicos de sua condição feminina. A Organização das Nações Unidas
(ONU) (AGENCIA BRASIL, 2017) divulgou que pelo menos uma a cada cinco
refugiadas sofreu violência de gênero, seja durante seu deslocamento forçado
do país de origem, seja ao chegar no país de acolhimento. Esse número é
subnotificado e não leva em consideração os casos em que a violência de gênero
foi o motivo que levou a mulher a abandonar seu país de origem. (SANTOS,
2017).

Deve-se ter em mente que essas mulheres – muitas vezes 
desacompanhadas, grávidas ou idosas – foram forçadas a se deslocar de seus
países e sofreram graves violações de direitos humanos: muitas testemunharam
o assassinato ou desaparecimento de familiares, foram exploradas, abusadas e
vítimas de estupros, tiveram acesso restrito a alimentos, água e eletricidade. Em
muitos casos a discriminação contra elas é agravada por fatores como origem
étnica, religião, orientação sexual, deficiências físicas, identidade de gênero e
origem social. (SANTOS, 2017).

Refugiadas, portanto, estão normalmente em estado maior de
vulnerabilidade, pelas discriminações de gênero que sofrem. Frequentemente
são responsáveis pelo cuidado de outros membros da família, como idosos e
crianças, o que as deixa ainda mais necessitadas de proteção e apoio. (SANTOS,
2017). Ademais, há de se considerar a inexistência de suporte familiar e
institucional, o desconhecimento de práticas e costumes do país de
acolhimento, a falta de acesso à justiça e/ou dificuldades de atendimento por
serviços públicos como fatores que dificultam sua integração na sociedade.
(VENTURA, 2008).

Sem essa rede mínima de apoio e com parcas condições materiais, as
refugiadas enfrentam diversos obstáculos para se inserirem no mercado de
trabalho brasileiro, como na conciliação entre maternidade e emprego. Ainda,
quando inseridas no mercado de trabalho, estas trabalhadoras ocupam posições
precárias e limitadas pela informalidade, terceirização e baixa remuneração. A
maior parte das refugiadas no Brasil (ACNUR, 2016?) estão submetidas às
desigualdades de gênero estruturais do mercado de trabalho e a condições
precárias de empregabilidade. (VENTURA, 2008).

120 Essa declaração foi dada por Gabriela Cunha Ferraz, advogada especialista nas questões 
de refúgio e migrações, quando entrevistada para a matéria. (JUNQUEIRA, 2016).
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3 DIFICULDADES E VIOLÊNCIAS DO MUNDO DO 
TRABALHO BRASILEIRO PARA AS MULHERES 
REFUGIADAS 

A inserção no mercado de trabalho é, sem dúvida, uma das grandes 
dificuldades enfrentadas pelas mulheres refugiadas no Brasil. Não apenas há 
uma série de obstáculos a serem superados para terem as condições de 
trabalhar, como há também uma delegação dessas mulheres a postos 
precarizados. Em entrevista concedida a R7 Notícias, Gabriela Cunha Ferraz, 
advogada especialista nas questões de refúgio e migrações, resumiu o cenário: 
“o trabalho continua sendo um dos grandes obstáculos para essa integração, 
porque elas mesmas dizem que a primeira palavra que aprendem em português 
é “limpeza””. (JUNQUEIRA, 2016). 

Em pesquisa de campo sobre as refugiadas trabalhadoras na cidade de 
São Paulo, Marisa Andrade entrevistou 53 mulheres e algumas instituições de 
acolhimento. Nessas entrevistas, buscou identificar a situação de inserção no 
mercado de trabalho dessas mulheres, considerando o contexto de 
flexibilização dos direitos trabalhistas no Brasil e a precarização do trabalho 
feminino.  

Em dados fornecidos pela Cáritas Arquidiocesana de São Paulo à 
pesquisadora Andrade, em junho de 2012 havia 324 mulheres refugiadas no 
município. Estima-se que esse número tenha aumentado consideravelmente 
nos últimos anos, devido à maior presença de refugiados e refugiadas no Brasil. 
(GLOBO, 2017). Mesmo assim, adotam-se aqui os dados coletados por 
Andrade por trazerem informações mais completas referentes às condições de 
trabalho das refugiadas, inclusive a partir de depoimentos que evidenciam 
alguns dos obstáculos para a inserção no mundo do trabalho, bem como 
vulnerabilidades e violências a que estão sujeitas. 

Em sua análise, a pesquisadora verificou que, das mulheres entrevistadas, 
a maioria (75,5%) (ANDRADE, 2013) ocupava cargos que não requerem 
qualquer qualificação, como trabalhos de limpeza por contratação de empresa 
terceirizada. Em seguida aparecem os salões de beleza (18,9%) (ANDRADE, 
2013), considerados como “serviços gerais com especialização.” (ANDRADE, 
2013). Outros cargos ocupados são os de garçonete e costureira. (SANTOS, 
2017). 

É interessante notar a disparidade entre os empregos efetivamente 
ocupados pelas refugiadas e os cargos que desejariam ocupar. Quando 
questionadas sobre quais atividades se consideram aptas a realizar, grande parte 
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a maioria (75,5%) (ANDRADE, 2013) ocupava cargos que não requerem
qualquer qualificação, como trabalhos de limpeza por contratação de empresa
terceirizada. Em seguida aparecem os salões de beleza (18,9%) (ANDRADE,
2013), considerados como “serviços gerais com especialização.” (ANDRADE,
2013). Outros cargos ocupados são os de garçonete e costureira. (SANTOS,
2017).

É interessante notar a disparidade entre os empregos efetivamente
ocupados pelas refugiadas e os cargos que desejariam ocupar. Quando
questionadas sobre quais atividades se consideram aptas a realizar, grande parte
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(36,4%) respondeu que gostariam de trabalhar com estética (salão de beleza); 
outras responderam vendas, enfermagem ou contabilidade, além de camareira, 
professora de inglês e costureira. (ANDRADE, 2013). 

Desses dados, pode-se traçar algumas observações sobre as condições 
dessas mulheres no mundo do trabalho brasileiro, que refletem também as 
desigualdades de gênero enraizadas na sociedade. A primeira questão a se notar 
é que essas mulheres realizam, em sua grande maioria, serviços relacionados ao 
cuidado, à limpeza e à estética. É comum, no Brasil, que mulheres de forma 
geral ocupem cargos no ambiente doméstico e de cuidado, como empregadas 
domésticas, enfermeiras, babás, secretárias etc (FURNO, 2015), que decorrem 
do que ficou conhecido como “divisão sexual do trabalho”, que impõe o 
chamado “trabalho reprodutivo” ao gênero feminino, de acordo com os papeis 
sociais que devem desempenhar. 

O emprego no ambiente doméstico frequentemente deixa estas 
trabalhadoras em uma condição de invisibilidade política e social, que é ainda 
maior quando se tratam de mulheres estrangeiras: ser imigrante ou refugiada faz 
com que não sejam incluídas dentro da categoria de classe proletária, o que traz 
diminui sua visibilidade política. (SCIURBA, 2015). 

Se, grosso modo, as mulheres tem empregos mais instáveis e precarizados 
no Brasil, a inserção das refugiadas no mercado de trabalho brasileiro é marcada 
por uma fragilidade ainda maior. Os empregos femininos são os que possuem 
os menores índices de qualificação e os maiores de precarização. 
(COUTINHO, 2014). Isso porque, além dessa divisão do trabalho entre os 
sexos, há também uma divisão hierárquica de tarefas e atribuições: as mulheres 
restam situadas em posição hierarquicamente inferior, com menores salários, 
prestígio e poder de decisão (COUTINHO, 2014), concentradas em postos 
menos qualificados e mais instáveis. (HIRATA, 2002). 

Logo, há mais insegurança e instabilidade no emprego das mulheres, 
especialmente em períodos de demissões e reestruturações de empresas, em que 
são demitidas em maior escala e reenviadas ao lar. (HIRATA, 2002). No mais, 
há de se considerar a dupla jornada de trabalho feminina e como esse fator se 
manifesta de forma diversa nas diferentes classes sociais: 

(...) categoria central nesta temática é a dupla jornada de trabalho 
realizada pelas mulheres, que resulta numa dupla situação opressora, 
num ciclo de trabalho praticamente ininterrupto (...) Além do 
trabalho externo, têm de realizar as tarefas domésticas, sem ou com 
pouca participação masculina, não desfrutando de fato do tempo de 
ócio indispensável à manutenção da saúde dos trabalhadores. Com 
isso, são duplamente exploradas pelo capital, exercendo atividades 
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geral ocupem cargos no ambiente doméstico e de cuidado, como empregadas
domésticas, enfermeiras, babás, secretárias etc (FURNO, 2015), que decorrem
do que ficou conhecido como “divisão sexual do trabalho”, que impõe o
chamado “trabalho reprodutivo” ao gênero feminino, de acordo com os papeis
sociais que devem desempenhar.

O emprego no ambiente doméstico frequentemente deixa estas
trabalhadoras em uma condição de invisibilidade política e social, que é ainda
maior quando se tratam de mulheres estrangeiras: ser imigrante ou refugiada faz
com que não sejam incluídas dentro da categoria de classe proletária, o que traz
diminui sua visibilidade política. (SCIURBA, 2015).

Se, grosso modo, as mulheres tem empregos mais instáveis e precarizados
no Brasil, a inserção das refugiadas no mercado de trabalho brasileiro é marcada
por uma fragilidade ainda maior. Os empregos femininos são os que possuem
os menores índices de qualificação e os maiores de precarização.
(COUTINHO, 2014). Isso porque, além dessa divisão do trabalho entre os
sexos, há também uma divisão hierárquica de tarefas e atribuições: as mulheres
restam situadas em posição hierarquicamente inferior, com menores salários,
prestígio e poder de decisão (COUTINHO, 2014), concentradas em postos
menos qualificados e mais instáveis. (HIRATA, 2002).

Logo, há mais insegurança e instabilidade no emprego das mulheres,
especialmente em períodos de demissões e reestruturações de empresas, em que
são demitidas em maior escala e reenviadas ao lar. (HIRATA, 2002). No mais,
há de se considerar a dupla jornada de trabalho feminina e como esse fator se
manifesta de forma diversa nas diferentes classes sociais:

(...) categoria central nesta temática é a dupla jornada de trabalho
realizada pelas mulheres, que resulta numa dupla situação opressora, 
num ciclo de trabalho praticamente ininterrupto (...) Além do
trabalho externo, têm de realizar as tarefas domésticas, sem ou com 
pouca participação masculina, não desfrutando de fato do tempo de 
ócio indispensável à manutenção da saúde dos trabalhadores. Com
isso, são duplamente exploradas pelo capital, exercendo atividades
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indispensáveis para a reprodução da força de trabalho. E se, por 
exemplo, a mulher burguesa ou de classes médias pode 
abdicar deste trabalho, não é por conta de uma divisão 
equitativa com seus familiares, mas sobretudo pela 
contratação de outra mulher, provavelmente negra, para 
realizá-lo por meio de baixos salários e com direitos ainda não 
completamente equiparados aos demais ramos do emprego. 
(BITTENCOURT, 2014, p. 53, grifo nosso) 

Essa situação de fragilidade do emprego feminino, frequente entre 
mulheres das classes populares, atinge com ainda mais intensidade as mulheres 
refugiadas, por razões que serão elencadas à seguir. Conforme se constata pelos 
dados recolhidos por Andrade, a maior parte delas está empregada em condição 
de terceirizada, que pressupõe uma maior rotatividade no emprego. Submetidas 
à terceirização, – que faz com que os trabalhadores de forma geral recebam até 
27% a menos que os devidamente contratados –a situação salarial e laboral das 
mulheres refugiadas é preocupante. (FURNO, 2015). 

Ao se tratar das condições de empregabilidade de mulheres refugiadas, 
até agora foram mencionadas as dificuldades enfrentadas devido à sua condição 
de mulheres. No entanto, é preciso também analisar os desafios e violências que 
enfrentam pela especificidade da posição que ocupam como mulheres e refugiadas. 
Elas passam por uma vivência muito particular na sociedade brasileira, pelas 
dificuldades de integração social e por terem vindo de um contexto de violência 
e violações de direitos humanos. 

Quase todas passam por dificuldades pelas quais às brasileiras não 
passam, como o desconhecimento do idioma e da cultura brasileira. A maior 
parte das mulheres nasceram ou provêm de um país cuja língua oficial não é o 
português, como Congo e Colômbia. (ANDRADE, 2013). O idioma, para elas, 
apresenta-se como uma das maiores dificuldades de morar no Brasil, afinal 
“sem aprender a falar não dá para trabalhar, não dá para fazer nada”. (SANTOS, 
2017). Aquelas que desejam estudar e sonham entrar na universidade, por 
exemplo, tem imensas dificuldades para atingir esses objetivos; o não domínio 
da língua portuguesa diminui ainda mais as chances de inserção no mercado 
formal de trabalho. 

Os/as refugiados/as muitas vezes não possuem qualquer referencial da 
cultura local, pois muitos/as chegam ao país sabendo muito pouco sobre a 
cultura brasileira – na maioria das vezes, as informações que possuem são 
aquelas estereotipadas como país do Carnaval e do futebol. (SANTOS, 2017). 
São sujeitos “de fora”, e mesmo quando criam laços com os “locais”, continuam 
sendo vistos como o “outro”. (PEREIRA; BIZERRIL NETO, 2008). 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



243

indispensáveis para a reprodução da força de trabalho. E se, por
exemplo, a mulher burguesa ou de classes médias pode 
abdicar deste trabalho, não é por conta de uma divisão
equitativa com seus familiares, mas sobretudo pela
contratação de outra mulher, provavelmente negra, para
realizá-lo por meio de baixos salários e com direitos ainda não
completamente equiparados aos demais ramos do emprego.
(BITTENCOURT, 2014, p. 53, grifo nosso)

Essa situação de fragilidade do emprego feminino, frequente entre
mulheres das classes populares, atinge com ainda mais intensidade as mulheres
refugiadas, por razões que serão elencadas à seguir. Conforme se constata pelos
dados recolhidos por Andrade, a maior parte delas está empregada em condição
de terceirizada, que pressupõe uma maior rotatividade no emprego. Submetidas
à terceirização, – que faz com que os trabalhadores de forma geral recebam até
27% a menos que os devidamente contratados –a situação salarial e laboral das
mulheres refugiadas é preocupante. (FURNO, 2015).

Ao se tratar das condições de empregabilidade de mulheres refugiadas,
até agora foram mencionadas as dificuldades enfrentadas devido à sua condição
de mulheres. No entanto, é preciso também analisar os desafios e violências que
enfrentam pela especificidade da posição que ocupam como mulheres e refugiadas. 
Elas passam por uma vivência muito particular na sociedade brasileira, pelas
dificuldades de integração social e por terem vindo de um contexto de violência
e violações de direitos humanos.

Quase todas passam por dificuldades pelas quais às brasileiras não
passam, como o desconhecimento do idioma e da cultura brasileira. A maior
parte das mulheres nasceram ou provêm de um país cuja língua oficial não é o
português, como Congo e Colômbia. (ANDRADE, 2013). O idioma, para elas,
apresenta-se como uma das maiores dificuldades de morar no Brasil, afinal
“sem aprender a falar não dá para trabalhar, não dá para fazer nada”. (SANTOS,
2017). Aquelas que desejam estudar e sonham entrar na universidade, por
exemplo, tem imensas dificuldades para atingir esses objetivos; o não domínio
da língua portuguesa diminui ainda mais as chances de inserção no mercado
formal de trabalho.

Os/as refugiados/as muitas vezes não possuem qualquer referencial da
cultura local, pois muitos/as chegam ao país sabendo muito pouco sobre a
cultura brasileira – na maioria das vezes, as informações que possuem são
aquelas estereotipadas como país do Carnaval e do futebol. (SANTOS, 2017).
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Essa dificuldade de assimilação, somada ao desconhecimento do idioma 
e à condição feminina, deixam as refugiadas ainda mais vulneráveis às violências 
de gênero recorrentes na sociedade brasileira, sobretudo as sexuais. Uma 
refugiada narrou sua experiência na entrevista realizada por Andrade: carente 
de recursos materiais e sem apoio familiar, foi-lhe oferecido emprego por um 
homem que conheceu em uma praça, que a obrigou a se prostituir e a manteve 
em cárcere privado por meses. Ela conta que ainda não superou a experiência 
traumatizante e comenta a solidão que sentiu sem ter com quem contar no 
Brasil. (ANDRADE, 2013). 

Evidencia-se, desse relato, a vulnerabilidade da mulher à violência de 
gênero existente na sociedade brasileira, fatos que pioram com o 
desconhecimento do idioma e das artimanhas locais. Um outro fator que ao 
mesmo tempo contribui para desestabilizar as possibilidades de apoio às 
refugiadas e dificulta a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho é o 
preconceito gerado pela incompreensão de sua condição. (JUNQUEIRA, 
2016). Conforme já mencionado, há na sociedade brasileira um preconceito 
enraizado contra as pessoas refugiadas e uma série de estereótipos negativos em 
torno da noção de refúgio. Em muitos casos, o imaginário social atribui a 
condição ao cometimento de algum crime em seu país de origem ou que veio 
em busca de assistência social do governo brasileiro. Os/as refugiados/as são 
recepcionados/as, muitas vezes, com receio e até grosseria por parte da 
população.  

No caso da mulher refugiada, há ainda o estereótipo da “refugiada 
prostituta”.121 Infelizmente, não são incomuns notícias (GAZETA, 2007) de 
mulheres refugiadas que se prostituem como forma de subsistência no país de 
destino; sem oportunidades de trabalho e sem mínimo apoio de familiares e 
conhecidos, muitas mulheres recorrem à prostituição como única alternativa 
viável para conseguir algum sustento.  

A questão da maternidade é, certamente, uma das mais delicadas 
referentes à realidade das refugiadas. Se, por um lado, várias dessas mulheres 
são mães, o que dificulta sua inserção no mercado de trabalho, do outro, muitas 
delas, ao fugirem de seus países de origem para buscarem refúgio em outro 
local, são obrigadas a deixarem seus filhos para trás, com familiares ou entidades 
de caridade (como a igreja). Mesmo que o Direito dos refugiados pressuponha 

121 “‘Existe o estereótipo de que a pessoa que solicita o refúgio é uma pessoa criminosa. Mas 
existe também o estereótipo de que a mulher que solicita o refúgio, além de criminosa, é bem 
provável que seja uma prostituta’. A opinião é da antropóloga, historiadora e ativista cubana 
Maria Ileana Faguaga, de 52 anos. Ela aguarda há dois anos por uma resposta do governo 
brasileiro para seu pedido de refúgio — feito após ela sofrer perseguições políticas em seu 
país. Mais difícil do que ser um refugiado, diz, é ser uma refugiada.” (JUNQUEIRA, 2016). 
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indispensáveis para a reprodução da força de trabalho. E se, por
exemplo, a mulher burguesa ou de classes médias pode 
abdicar deste trabalho, não é por conta de uma divisão
equitativa com seus familiares, mas sobretudo pela
contratação de outra mulher, provavelmente negra, para
realizá-lo por meio de baixos salários e com direitos ainda não
completamente equiparados aos demais ramos do emprego.
(BITTENCOURT, 2014, p. 53, grifo nosso)

Essa situação de fragilidade do emprego feminino, frequente entre
mulheres das classes populares, atinge com ainda mais intensidade as mulheres
refugiadas, por razões que serão elencadas à seguir. Conforme se constata pelos
dados recolhidos por Andrade, a maior parte delas está empregada em condição
de terceirizada, que pressupõe uma maior rotatividade no emprego. Submetidas
à terceirização, – que faz com que os trabalhadores de forma geral recebam até
27% a menos que os devidamente contratados –a situação salarial e laboral das
mulheres refugiadas é preocupante. (FURNO, 2015).

Ao se tratar das condições de empregabilidade de mulheres refugiadas,
até agora foram mencionadas as dificuldades enfrentadas devido à sua condição
de mulheres. No entanto, é preciso também analisar os desafios e violências que
enfrentam pela especificidade da posição que ocupam como mulheres e refugiadas. 
Elas passam por uma vivência muito particular na sociedade brasileira, pelas
dificuldades de integração social e por terem vindo de um contexto de violência
e violações de direitos humanos.

Quase todas passam por dificuldades pelas quais às brasileiras não
passam, como o desconhecimento do idioma e da cultura brasileira. A maior
parte das mulheres nasceram ou provêm de um país cuja língua oficial não é o
português, como Congo e Colômbia. (ANDRADE, 2013). O idioma, para elas,
apresenta-se como uma das maiores dificuldades de morar no Brasil, afinal
“sem aprender a falar não dá para trabalhar, não dá para fazer nada”. (SANTOS,
2017). Aquelas que desejam estudar e sonham entrar na universidade, por
exemplo, tem imensas dificuldades para atingir esses objetivos; o não domínio
da língua portuguesa diminui ainda mais as chances de inserção no mercado
formal de trabalho.

Os/as refugiados/as muitas vezes não possuem qualquer referencial da
cultura local, pois muitos/as chegam ao país sabendo muito pouco sobre a
cultura brasileira – na maioria das vezes, as informações que possuem são
aquelas estereotipadas como país do Carnaval e do futebol. (SANTOS, 2017).
São sujeitos “de fora”, e mesmo quando criam laços com os “locais”, continuam
sendo vistos como o “outro”. (PEREIRA; BIZERRIL NETO, 2008).
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Essa dificuldade de assimilação, somada ao desconhecimento do idioma
e à condição feminina, deixam as refugiadas ainda mais vulneráveis às violências
de gênero recorrentes na sociedade brasileira, sobretudo as sexuais. Uma
refugiada narrou sua experiência na entrevista realizada por Andrade: carente
de recursos materiais e sem apoio familiar, foi-lhe oferecido emprego por um
homem que conheceu em uma praça, que a obrigou a se prostituir e a manteve
em cárcere privado por meses. Ela conta que ainda não superou a experiência
traumatizante e comenta a solidão que sentiu sem ter com quem contar no
Brasil. (ANDRADE, 2013).

Evidencia-se, desse relato, a vulnerabilidade da mulher à violência de
gênero existente na sociedade brasileira, fatos que pioram com o
desconhecimento do idioma e das artimanhas locais. Um outro fator que ao
mesmo tempo contribui para desestabilizar as possibilidades de apoio às
refugiadas e dificulta a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho é o
preconceito gerado pela incompreensão de sua condição. (JUNQUEIRA,
2016). Conforme já mencionado, há na sociedade brasileira um preconceito
enraizado contra as pessoas refugiadas e uma série de estereótipos negativos em
torno da noção de refúgio. Em muitos casos, o imaginário social atribui a
condição ao cometimento de algum crime em seu país de origem ou que veio
em busca de assistência social do governo brasileiro. Os/as refugiados/as são
recepcionados/as, muitas vezes, com receio e até grosseria por parte da
população.

No caso da mulher refugiada, há ainda o estereótipo da “refugiada
prostituta”.121 Infelizmente, não são incomuns notícias (GAZETA, 2007) de
mulheres refugiadas que se prostituem como forma de subsistência no país de
destino; sem oportunidades de trabalho e sem mínimo apoio de familiares e
conhecidos, muitas mulheres recorrem à prostituição como única alternativa
viável para conseguir algum sustento.

A questão da maternidade é, certamente, uma das mais delicadas
referentes à realidade das refugiadas. Se, por um lado, várias dessas mulheres 
são mães, o que dificulta sua inserção no mercado de trabalho, do outro, muitas
delas, ao fugirem de seus países de origem para buscarem refúgio em outro
local, são obrigadas a deixarem seus filhos para trás, com familiares ou entidades
de caridade (como a igreja). Mesmo que o Direito dos refugiados pressuponha

121 “‘Existe o estereótipo de que a pessoa que solicita o refúgio é uma pessoa criminosa. Mas
existe também o estereótipo de que a mulher que solicita o refúgio, além de criminosa, é bem
provável que seja uma prostituta’. A opinião é da antropóloga, historiadora e ativista cubana
Maria Ileana Faguaga, de 52 anos. Ela aguarda há dois anos por uma resposta do governo
brasileiro para seu pedido de refúgio — feito após ela sofrer perseguições políticas em seu
país. Mais difícil do que ser um refugiado, diz, é ser uma refugiada.” (JUNQUEIRA, 2016).
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a concessão de refúgio para toda a unidade familiar (ACNUR, 20?), não é 
incomum que as mães passem anos sem ver seus filhos, considerando o tempo 
decorrido entre a fuga do país de origem e chegada no país de destino, 
solicitação do status de refugiada, concessão do refúgio e extensão do status ao 
núcleo familiar. (ANDRADE, 2013). 

Essa situação faz com que sejam extremamente estigmatizadas, já que a 
sociedade entende a maternidade como uma condição natural e intrínseca à 
mulher e aquelas que precisam deixar seus filhos e filhas para trás são vistas 
como “más mães”, por ter “abandonado” suas crianças. (SCIURBA, 2015). 
Ademais, percebe-se que elas interiorizam esse estigma e caem em um ciclo de 
reprodução da culpabilização. A culpa é um sentimento constante e pesado 
nessas mães, que se sentem responsáveis também pelo bem-estar e cuidado das 
crianças. Ao deixá-los/as para trás, mesmo que sob cuidados de pessoas de 
confiança, elas sentem que estão violando o direito dos/as filhos/as de serem 
cuidados por suas mães. (SCIURBA, 2015). Além da culpa, o sentimento de 
saudade e o sofrimento por estar longe da família, e principalmente dos/as 
filhos/as é constantemente relatado pelas refugiadas. (GLOBO, 2017). 

Mas as mulheres que conseguem fugir com seus filhos ou grávidas 
(JUNQUEIRA, 2016) também passam por desafios da maternidade no Brasil, 
que interferem diretamente com a sua colocação ou não no mercado de 
trabalho. Além das preocupações com educação, cuidado e bem-estar dos 
filhos, essas mulheres possuem dificuldades em encontrar abrigos ou moradia 
que atendem às necessidades de todos, principalmente se forem menores de 
idade, porque precisam destinar mais recursos financeiros para morarem em 
local adequado. (ANDRADE, 2013). Além disso, precisam de um local para 
deixar os filhos enquanto estão trabalhando, e normalmente não podem contar 
com apoio de familiares e vizinhos. É notório que o sistema de creches é 
precário no Brasil e nem sempre há vagas e, quando há, as burocracias internas 
e exigências documentais apresentam mais um desafio para as mulheres 
refugiadas, somados ainda às possíveis dificuldades com o idioma. 
(ANDRADE, 2013). Em geral, portanto, as mulheres que conseguem efetivar 
a matrícula de seus filhos/as em instituições de ensino, conseguem mais tempo 
para se dedicar a outras atividades – como cursos de capacitação e de idioma -  
e ainda possuem mais chances de se inserir no mercado de trabalho ou 
encontrar outras formas de geração de renda. (ACNUR, 20?b) 

Diante dessas situações, é evidente que as condições de trabalho das 
mulheres refugiadas no Brasil são precárias. Há poucas oportunidades de 
empregabilidade, pouca ou nenhuma rede de apoio para facilitar o processo de 
integração no mercado, principalmente das que são mães. Por fim, o fato de 
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a concessão de refúgio para toda a unidade familiar (ACNUR, 20?), não é
incomum que as mães passem anos sem ver seus filhos, considerando o tempo
decorrido entre a fuga do país de origem e chegada no país de destino,
solicitação do status de refugiada, concessão do refúgio e extensão do status ao 
núcleo familiar. (ANDRADE, 2013).

Essa situação faz com que sejam extremamente estigmatizadas, já que a
sociedade entende a maternidade como uma condição natural e intrínseca à
mulher e aquelas que precisam deixar seus filhos e filhas para trás são vistas
como “más mães”, por ter “abandonado” suas crianças. (SCIURBA, 2015).
Ademais, percebe-se que elas interiorizam esse estigma e caem em um ciclo de
reprodução da culpabilização. A culpa é um sentimento constante e pesado
nessas mães, que se sentem responsáveis também pelo bem-estar e cuidado das
crianças. Ao deixá-los/as para trás, mesmo que sob cuidados de pessoas de
confiança, elas sentem que estão violando o direito dos/as filhos/as de serem
cuidados por suas mães. (SCIURBA, 2015). Além da culpa, o sentimento de
saudade e o sofrimento por estar longe da família, e principalmente dos/as
filhos/as é constantemente relatado pelas refugiadas. (GLOBO, 2017).

Mas as mulheres que conseguem fugir com seus filhos ou grávidas
(JUNQUEIRA, 2016) também passam por desafios da maternidade no Brasil,
que interferem diretamente com a sua colocação ou não no mercado de
trabalho. Além das preocupações com educação, cuidado e bem-estar dos
filhos, essas mulheres possuem dificuldades em encontrar abrigos ou moradia
que atendem às necessidades de todos, principalmente se forem menores de
idade, porque precisam destinar mais recursos financeiros para morarem em
local adequado. (ANDRADE, 2013). Além disso, precisam de um local para
deixar os filhos enquanto estão trabalhando, e normalmente não podem contar
com apoio de familiares e vizinhos. É notório que o sistema de creches é
precário no Brasil e nem sempre há vagas e, quando há, as burocracias internas
e exigências documentais apresentam mais um desafio para as mulheres
refugiadas, somados ainda às possíveis dificuldades com o idioma.
(ANDRADE, 2013). Em geral, portanto, as mulheres que conseguem efetivar
a matrícula de seus filhos/as em instituições de ensino, conseguem mais tempo
para se dedicar a outras atividades – como cursos de capacitação e de idioma -
e ainda possuem mais chances de se inserir no mercado de trabalho ou
encontrar outras formas de geração de renda. (ACNUR, 20?b)

Diante dessas situações, é evidente que as condições de trabalho das
mulheres refugiadas no Brasil são precárias. Há poucas oportunidades de
empregabilidade, pouca ou nenhuma rede de apoio para facilitar o processo de
integração no mercado, principalmente das que são mães. Por fim, o fato de
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serem mulheres as coloca em situação de maior vulnerabilidade às violências 
sociais. 

4 DIREITO DO TRABALHO PARA MULHERES REFUGIADAS: 
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

No Brasil, conforme demonstrado, a maior parte da inserção das 
refugiadas se dá em setores invisibilizados e desfavoráveis do mercado 
brasileiro, onde trabalham sob condições precárias. Diante do panorama 
apresentado, deve-se levar em consideração também o contexto jurídico de 
retrocessos sociais e trabalhistas, que colocaram os/as trabalhadores/as do país 
em situação mais vulnerável nas relações de poder socialmente estabelecidas. 

Nesse sentido, é de se imaginar que, se a situação do Direito do Trabalho 
no Brasil se agravou para todos/as os/as trabalhadores/as, para as refugiadas – 
que já estavam em condição mais precarizada e vulnerável que o restante – a 
conjuntura é ainda mais crítica. Em que pese não seja possível mensurar qual a 
extensão dos efeitos da reforma trabalhista e da sanção da lei da terceirização 
nas condições de empregabilidade das refugiadas, é importante pontuar essa 
conjuntura. Logo, é de fundamental importância que as organizações e 
instituições responsáveis pela garantia dos direitos das refugiadas trabalhem 
para efetiva-los.  

Com isso em mente, na parte final deste trabalho busca-se levar a questão 
das trabalhadoras refugiadas para o campo jurídico. Discute-se no momento as 
possibilidades de aproximação do Direito do Trabalho da realidade dessas 
mulheres. Evidentemente, não é possível mensurar em que medida os direitos 
trabalhistas delas estão sendo respeitados sem a realização de uma pesquisa 
empírica. Por isso, o aspecto que aqui se discute são as possibilidades de acesso 
das trabalhadoras ao conhecimento dos seus direitos trabalhistas. Como 
também não é possível, sem a realização de uma pesquisa empírica, verificar o 
acesso a essas informações pelas trabalhadoras, analisa-se aqui as 
disponibilidades desses conhecimentos por parte das instituições 
governamentais e órgãos jurídicos. A intenção, enfim, é perceber se 
informações sobre os direitos trabalhistas das refugiadas estão disponíveis em 
locais de fácil acesso, sobretudo online. 

O primeiro local em que foram procuradas essas informações foi na 
cartilha (ACNUR, 2014) disponibilizada pelo ACNUR aos/às refugiados/as 
que são admitidos/as no Brasil, por se entender que é a maior parte das pessoas 
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a concessão de refúgio para toda a unidade familiar (ACNUR, 20?), não é
incomum que as mães passem anos sem ver seus filhos, considerando o tempo
decorrido entre a fuga do país de origem e chegada no país de destino,
solicitação do status de refugiada, concessão do refúgio e extensão do status ao 
núcleo familiar. (ANDRADE, 2013).

Essa situação faz com que sejam extremamente estigmatizadas, já que a
sociedade entende a maternidade como uma condição natural e intrínseca à
mulher e aquelas que precisam deixar seus filhos e filhas para trás são vistas
como “más mães”, por ter “abandonado” suas crianças. (SCIURBA, 2015).
Ademais, percebe-se que elas interiorizam esse estigma e caem em um ciclo de
reprodução da culpabilização. A culpa é um sentimento constante e pesado
nessas mães, que se sentem responsáveis também pelo bem-estar e cuidado das
crianças. Ao deixá-los/as para trás, mesmo que sob cuidados de pessoas de
confiança, elas sentem que estão violando o direito dos/as filhos/as de serem
cuidados por suas mães. (SCIURBA, 2015). Além da culpa, o sentimento de
saudade e o sofrimento por estar longe da família, e principalmente dos/as
filhos/as é constantemente relatado pelas refugiadas. (GLOBO, 2017).

Mas as mulheres que conseguem fugir com seus filhos ou grávidas
(JUNQUEIRA, 2016) também passam por desafios da maternidade no Brasil,
que interferem diretamente com a sua colocação ou não no mercado de
trabalho. Além das preocupações com educação, cuidado e bem-estar dos
filhos, essas mulheres possuem dificuldades em encontrar abrigos ou moradia
que atendem às necessidades de todos, principalmente se forem menores de
idade, porque precisam destinar mais recursos financeiros para morarem em
local adequado. (ANDRADE, 2013). Além disso, precisam de um local para
deixar os filhos enquanto estão trabalhando, e normalmente não podem contar
com apoio de familiares e vizinhos. É notório que o sistema de creches é
precário no Brasil e nem sempre há vagas e, quando há, as burocracias internas
e exigências documentais apresentam mais um desafio para as mulheres
refugiadas, somados ainda às possíveis dificuldades com o idioma.
(ANDRADE, 2013). Em geral, portanto, as mulheres que conseguem efetivar
a matrícula de seus filhos/as em instituições de ensino, conseguem mais tempo
para se dedicar a outras atividades – como cursos de capacitação e de idioma -
e ainda possuem mais chances de se inserir no mercado de trabalho ou
encontrar outras formas de geração de renda. (ACNUR, 20?b)

Diante dessas situações, é evidente que as condições de trabalho das
mulheres refugiadas no Brasil são precárias. Há poucas oportunidades de
empregabilidade, pouca ou nenhuma rede de apoio para facilitar o processo de
integração no mercado, principalmente das que são mães. Por fim, o fato de
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serem mulheres as coloca em situação de maior vulnerabilidade às violências
sociais.

4 DIREITO DO TRABALHO PARA MULHERES REFUGIADAS:
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

No Brasil, conforme demonstrado, a maior parte da inserção das
refugiadas se dá em setores invisibilizados e desfavoráveis do mercado
brasileiro, onde trabalham sob condições precárias. Diante do panorama
apresentado, deve-se levar em consideração também o contexto jurídico de
retrocessos sociais e trabalhistas, que colocaram os/as trabalhadores/as do país
em situação mais vulnerável nas relações de poder socialmente estabelecidas.

Nesse sentido, é de se imaginar que, se a situação do Direito do Trabalho
no Brasil se agravou para todos/as os/as trabalhadores/as, para as refugiadas –
que já estavam em condição mais precarizada e vulnerável que o restante – a 
conjuntura é ainda mais crítica. Em que pese não seja possível mensurar qual a
extensão dos efeitos da reforma trabalhista e da sanção da lei da terceirização 
nas condições de empregabilidade das refugiadas, é importante pontuar essa
conjuntura. Logo, é de fundamental importância que as organizações e
instituições responsáveis pela garantia dos direitos das refugiadas trabalhem
para efetiva-los.

Com isso em mente, na parte final deste trabalho busca-se levar a questão
das trabalhadoras refugiadas para o campo jurídico. Discute-se no momento as
possibilidades de aproximação do Direito do Trabalho da realidade dessas
mulheres. Evidentemente, não é possível mensurar em que medida os direitos
trabalhistas delas estão sendo respeitados sem a realização de uma pesquisa
empírica. Por isso, o aspecto que aqui se discute são as possibilidades de acesso
das trabalhadoras ao conhecimento dos seus direitos trabalhistas. Como
também não é possível, sem a realização de uma pesquisa empírica, verificar o
acesso a essas informações pelas trabalhadoras, analisa-se aqui as 
disponibilidades desses conhecimentos por parte das instituições
governamentais e órgãos jurídicos. A intenção, enfim, é perceber se
informações sobre os direitos trabalhistas das refugiadas estão disponíveis em
locais de fácil acesso, sobretudo online.

O primeiro local em que foram procuradas essas informações foi na
cartilha (ACNUR, 2014) disponibilizada pelo ACNUR aos/às refugiados/as
que são admitidos/as no Brasil, por se entender que é a maior parte das pessoas
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refugiadas têm acesso a ela quando lhe é concedido refúgio. Nela constam 
algumas informações sobre os direitos trabalhistas brasileiros. De forma 
resumida, informa que as pessoas refugiadas “têm direito a carteira de trabalho, 
podem trabalhar formalmente e são titulares dos mesmos direitos inerentes a 
qualquer outro trabalhador no Brasil” e também que o “Brasil proíbe o trabalho 
de menores de 14 anos, o trabalho em condições análogas à de escravo e a 
exploração sexual”. Outras informações importantes disponibilizadas são sobre 
como obter a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e quais 
documentos são necessários para solicitá-la. 

Em seguida, para se verificar a possibilidade de acesso de refugiados/as 
à informações sobre seus direitos trabalhistas, fez-se uma busca pelos sites das 
instituições estatais onde essas informações poderiam ser encontradas. A 
começar, os sites dos Tribunais do Trabalho dos Estados da região Sudeste – 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santos – não fornecem 
nenhuma informação sobre os direitos trabalhistas de pessoas refugiadas e não 
fazem nenhuma menção à condição de trabalho dessas pessoas. Além disso, os 
sites apenas podem ser acessados em português. 

Foi realizado acesso também ao site da Defensoria Pública da União 
(DPU, em diante) (DEFENSORIA, 2017), que presta assistência jurídica em 
ações trabalhistas às pessoas com renda bruta que não ultrapasse o valor de 
R$2.000,00. A DPU é com certeza de fundamental importância para a garantia 
dos direitos trabalhistas das pessoas refugiadas e, muito provavelmente, a 
primeira instituição a ser procurada por essas pessoas. Uma informação que 
chama atenção no site da DPU, é que os documentos necessários para 
comprovar a hipossuficiência da pessoa assistida não precisam de tradução para 
a língua portuguesa – mesmo que a tradução facilite a análise dos documentos 
pelo Defensor Público responsável. 

Apesar de também só ser acessado em português, o site da DPU reúne 
informações sobre os direitos de pessoas refugiadas e migrantes, contando 
inclusive com página específica para tratar do assunto “migrações e refúgio”. 
Nessa página, há informações sobre o atendimento prestado pela DPU aos 
imigrantes e refugiados e como se dá sua atuação, destacando o oferecimento 
de “assistência jurídica integral e gratuita a imigrantes”. Há ainda 
recomendações sobre os direitos garantidos pela Constituição Federal a essas 
pessoas e como podem efetivá-los: 

Diversos grupos de imigrantes são assistidos pela Defensoria 
Pública da União, merecendo destaque os refugiados, que procuram 
proteção no Brasil em razão de perseguições ou violações de direitos 
humanos ocorridas em seu país de origem, e imigrantes vulneráveis, 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



247

refugiadas têm acesso a ela quando lhe é concedido refúgio. Nela constam
algumas informações sobre os direitos trabalhistas brasileiros. De forma
resumida, informa que as pessoas refugiadas “têm direito a carteira de trabalho,
podem trabalhar formalmente e são titulares dos mesmos direitos inerentes a
qualquer outro trabalhador no Brasil” e também que o “Brasil proíbe o trabalho
de menores de 14 anos, o trabalho em condições análogas à de escravo e a
exploração sexual”. Outras informações importantes disponibilizadas são sobre
como obter a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e quais
documentos são necessários para solicitá-la.

Em seguida, para se verificar a possibilidade de acesso de refugiados/as
à informações sobre seus direitos trabalhistas, fez-se uma busca pelos sites das
instituições estatais onde essas informações poderiam ser encontradas. A
começar, os sites dos Tribunais do Trabalho dos Estados da região Sudeste –
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santos – não fornecem
nenhuma informação sobre os direitos trabalhistas de pessoas refugiadas e não
fazem nenhuma menção à condição de trabalho dessas pessoas. Além disso, os
sites apenas podem ser acessados em português.

Foi realizado acesso também ao site da Defensoria Pública da União
(DPU, em diante) (DEFENSORIA, 2017), que presta assistência jurídica em
ações trabalhistas às pessoas com renda bruta que não ultrapasse o valor de
R$2.000,00. A DPU é com certeza de fundamental importância para a garantia
dos direitos trabalhistas das pessoas refugiadas e, muito provavelmente, a
primeira instituição a ser procurada por essas pessoas. Uma informação que
chama atenção no site da DPU, é que os documentos necessários para
comprovar a hipossuficiência da pessoa assistida não precisam de tradução para
a língua portuguesa – mesmo que a tradução facilite a análise dos documentos
pelo Defensor Público responsável.

Apesar de também só ser acessado em português, o site da DPU reúne
informações sobre os direitos de pessoas refugiadas e migrantes, contando
inclusive com página específica para tratar do assunto “migrações e refúgio”.
Nessa página, há informações sobre o atendimento prestado pela DPU aos
imigrantes e refugiados e como se dá sua atuação, destacando o oferecimento
de “assistência jurídica integral e gratuita a imigrantes”. Há ainda
recomendações sobre os direitos garantidos pela Constituição Federal a essas
pessoas e como podem efetivá-los:

Diversos grupos de imigrantes são assistidos pela Defensoria
Pública da União, merecendo destaque os refugiados, que procuram 
proteção no Brasil em razão de perseguições ou violações de direitos
humanos ocorridas em seu país de origem, e imigrantes vulneráveis,
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os quais necessitam de assistência jurídica para regularização 
migratória e garantia de direitos. 
Os imigrantes e refugiados têm direitos sociais garantidos pela 
Constituição, o que lhes dá acesso a serviços públicos básicos em 
igualdade com os brasileiros. (...)  Nas situações em que haja alguma 
violação a esses direitos, a Defensoria Pública da União pode ser 
acionada para garantia do acesso a tais serviços. (DEFENSORIA, 
2017). 

Mesmo com a disponibilidade de informações no site da DPU, elas 
apenas podem ser acessadas caso a pessoa refugiada tenha conhecimento de 
que o auxílio jurídico da DPU pode ser solicitado. A cartilha disponibilizada 
pelo ACNUR (ACNUR, 2017) a refugiados/as traz informações importantes 
sobre a assistência jurídica prestada a essas pessoas pelo governo brasileiro e faz 
uma distinção das competências da DPU e das Defensorias Públicas estaduais 
para assistir os/as refugiados/as com problemas jurídicos. No entanto, ao 
prestar essas informações, a cartilha não menciona os direitos trabalhistas nem 
como e onde pedir assistência para garanti-los – não traz, por exemplo, a 
informação de que os honorários advocatícios trabalhistas são pagos no final 
do procedimento judicial.  

Dessa forma, percebe-se que as informações disponibilizadas pelos 
governos da região Sudeste - bem como pelo governo federal - sobre o acesso 
de pessoas refugiadas aos seus direitos trabalhistas são praticamente 
inacessíveis. Consequência desse fato pôde ser constatada por Marisa Andrade 
(ANDRADE, 2013) em sua pesquisa realizada com as refugiadas da cidade de 
São Paulo. Ela verificou que a grande maioria das entrevistadas (62,3%) não 
possui nenhum conhecimento dos direitos trabalhistas positivados no Brasil. 
As demais responderam que possuem pouco conhecimento, referindo-se 
principalmente ao conhecimento dos documentos que precisam ter para 
trabalhar, como carteira de trabalho, RNE, CPF. (ANDRADE, 2013). 

Um reflexo dessa realidade são os constantes abusos cometidos por 
patrões e chefes dessas mulheres, que as fazem trabalhar por jornadas além das 
permitidas ou pagam salários menores do que os parâmetros estabelecidos pelo 
direito brasileiro. Algumas trabalhadoras refugiadas, ainda, se queixam de serem 
tratadas com desigualdade em relação às brasileiras – são obrigadas a trabalhar 
por mais tempo ou realizar serviços mais pesados. Muitas também não sabem 
que possuem direito a receber pela hora extra trabalhada e podem solicitar 
licença-maternidade. (ANDRADE, 2013). 

Há de se reconhecer, contudo, algumas iniciativas realizadas por 
instituições – governamentais ou não – na região Sudeste para informar as 
mulheres refugiadas de seus direitos. Um exemplo é o projeto “Empoderando 
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refugiadas têm acesso a ela quando lhe é concedido refúgio. Nela constam
algumas informações sobre os direitos trabalhistas brasileiros. De forma
resumida, informa que as pessoas refugiadas “têm direito a carteira de trabalho,
podem trabalhar formalmente e são titulares dos mesmos direitos inerentes a
qualquer outro trabalhador no Brasil” e também que o “Brasil proíbe o trabalho
de menores de 14 anos, o trabalho em condições análogas à de escravo e a
exploração sexual”. Outras informações importantes disponibilizadas são sobre
como obter a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e quais
documentos são necessários para solicitá-la.

Em seguida, para se verificar a possibilidade de acesso de refugiados/as
à informações sobre seus direitos trabalhistas, fez-se uma busca pelos sites das
instituições estatais onde essas informações poderiam ser encontradas. A
começar, os sites dos Tribunais do Trabalho dos Estados da região Sudeste –
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santos – não fornecem
nenhuma informação sobre os direitos trabalhistas de pessoas refugiadas e não
fazem nenhuma menção à condição de trabalho dessas pessoas. Além disso, os
sites apenas podem ser acessados em português.

Foi realizado acesso também ao site da Defensoria Pública da União
(DPU, em diante) (DEFENSORIA, 2017), que presta assistência jurídica em
ações trabalhistas às pessoas com renda bruta que não ultrapasse o valor de
R$2.000,00. A DPU é com certeza de fundamental importância para a garantia
dos direitos trabalhistas das pessoas refugiadas e, muito provavelmente, a
primeira instituição a ser procurada por essas pessoas. Uma informação que
chama atenção no site da DPU, é que os documentos necessários para
comprovar a hipossuficiência da pessoa assistida não precisam de tradução para
a língua portuguesa – mesmo que a tradução facilite a análise dos documentos
pelo Defensor Público responsável.

Apesar de também só ser acessado em português, o site da DPU reúne
informações sobre os direitos de pessoas refugiadas e migrantes, contando
inclusive com página específica para tratar do assunto “migrações e refúgio”.
Nessa página, há informações sobre o atendimento prestado pela DPU aos
imigrantes e refugiados e como se dá sua atuação, destacando o oferecimento
de “assistência jurídica integral e gratuita a imigrantes”. Há ainda
recomendações sobre os direitos garantidos pela Constituição Federal a essas
pessoas e como podem efetivá-los:

Diversos grupos de imigrantes são assistidos pela Defensoria
Pública da União, merecendo destaque os refugiados, que procuram 
proteção no Brasil em razão de perseguições ou violações de direitos
humanos ocorridas em seu país de origem, e imigrantes vulneráveis,
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os quais necessitam de assistência jurídica para regularização
migratória e garantia de direitos.
Os imigrantes e refugiados têm direitos sociais garantidos pela
Constituição, o que lhes dá acesso a serviços públicos básicos em 
igualdade com os brasileiros. (...)  Nas situações em que haja alguma
violação a esses direitos, a Defensoria Pública da União pode ser 
acionada para garantia do acesso a tais serviços. (DEFENSORIA,
2017).

Mesmo com a disponibilidade de informações no site da DPU, elas
apenas podem ser acessadas caso a pessoa refugiada tenha conhecimento de
que o auxílio jurídico da DPU pode ser solicitado. A cartilha disponibilizada
pelo ACNUR (ACNUR, 2017) a refugiados/as traz informações importantes
sobre a assistência jurídica prestada a essas pessoas pelo governo brasileiro e faz
uma distinção das competências da DPU e das Defensorias Públicas estaduais
para assistir os/as refugiados/as com problemas jurídicos. No entanto, ao
prestar essas informações, a cartilha não menciona os direitos trabalhistas nem
como e onde pedir assistência para garanti-los – não traz, por exemplo, a
informação de que os honorários advocatícios trabalhistas são pagos no final
do procedimento judicial.

Dessa forma, percebe-se que as informações disponibilizadas pelos
governos da região Sudeste - bem como pelo governo federal - sobre o acesso 
de pessoas refugiadas aos seus direitos trabalhistas são praticamente
inacessíveis. Consequência desse fato pôde ser constatada por Marisa Andrade
(ANDRADE, 2013) em sua pesquisa realizada com as refugiadas da cidade de
São Paulo. Ela verificou que a grande maioria das entrevistadas (62,3%) não
possui nenhum conhecimento dos direitos trabalhistas positivados no Brasil.
As demais responderam que possuem pouco conhecimento, referindo-se
principalmente ao conhecimento dos documentos que precisam ter para
trabalhar, como carteira de trabalho, RNE, CPF. (ANDRADE, 2013).

Um reflexo dessa realidade são os constantes abusos cometidos por
patrões e chefes dessas mulheres, que as fazem trabalhar por jornadas além das
permitidas ou pagam salários menores do que os parâmetros estabelecidos pelo
direito brasileiro. Algumas trabalhadoras refugiadas, ainda, se queixam de serem
tratadas com desigualdade em relação às brasileiras – são obrigadas a trabalhar
por mais tempo ou realizar serviços mais pesados. Muitas também não sabem
que possuem direito a receber pela hora extra trabalhada e podem solicitar
licença-maternidade. (ANDRADE, 2013).

Há de se reconhecer, contudo, algumas iniciativas realizadas por
instituições – governamentais ou não – na região Sudeste para informar as
mulheres refugiadas de seus direitos. Um exemplo é o projeto “Empoderando
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refugiadas”. Criado pela Rede Brasileira do Pacto Global da ONU122 esse 
projeto tem como principal objetivo empoderar mulheres, principalmente por 
meio da capacitação para o mercado de trabalho e para desenvolvimento de 
empreendimentos próprios. Pelo projeto, refugiadas receberam orientações 
sobre planejamento financeiro e profissional, informações sobre seus direitos 
como refugiadas e trabalhadoras, além de habilidades práticas para melhorar o 
domínio do português. Outro objetivo importante do projeto foi sensibilizar as 
empresas sobre o tema do refúgio, buscando uma aproximação entre empresas 
e refugiados/as para possibilitar o desenvolvimento pessoal de quem chega ao 
Brasil nessas condições. (CASTRO, 2015; KOMETANI, 2016). 

Outra iniciativa que surgiu na região foi a parceira entre o Ministério 
Público do Trabalho no Rio de Janeiro e a Cáritas Arquidiocesana para criar 
projetos de geração e renda de forma a capacitar refugiados para o mercado de 
trabalho. (MINISTÉRIO, 2014). Apesar de não ter como público-alvo 
especificamente as mulheres, essa proposta se demonstra importante na medida 
em que procura facilitar o acesso das refugiadas a conhecimento sobre seus 
direitos trabalhistas. Uma das realizações dessa parceria foi a elaboração de uma 
cartilha para refugiados/as contendo “informações sobre como elaborar um 
currículo e procurar trabalho, como se portar na entrevista de emprego ou 
regularizar a documentação escolar e instruções sobre processos seletivos.” 
Essa cartilha, que está traduzida para o inglês e espanhol, também informa 
sobre “quais documentos são necessários para trabalhar no Brasil, o que diz a 
Constituição e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), assim como 
detalhes sobre 13º salário, horas extras, FGTS, entre outros direitos.” Estima-
se que a proposta pode beneficiar cerca de mil pessoas. (MINISTÉRIO, 2016). 

Por fim, diante das questões expostas nesta breve reflexão sobre a 
situação das refugiadas trabalhadoras no Brasil, é evidente que um ponto 
importante a ser discutido é a disponibilidade de informação sobre direitos 
trabalhistas e acesso à justiça pelas refugiadas. Essas duas questões são 
essenciais para a devida integração delas na sociedade brasileira, de acordo com 
os parâmetros estabelecidos internacionalmente. 

Outro ponto é a falta de estrutura e apoio do governo brasileiro em 
auxiliar a inserção das refugiadas no mundo do trabalho. No caso das mulheres, 
elas enfrentam dificuldades que se dão desde o âmbito doméstico, devido à 
dupla jornada de trabalho feminina e às complicações decorrentes da questão 
da maternidade, até o ambiente externo da sociedade brasileira, muito hostil e 

122 Esse projeto está sendo realizado em parceira com Agência da ONU para Refugiados 
(ACNUR), ONU Mulheres, Caritas, Programa de Apoio para a Recolocação dos Refugiados 
(PARR) e consultoria em recursos humanos Fox Time. (CASTRO, 2015). 
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refugiadas”. Criado pela Rede Brasileira do Pacto Global da ONU122 esse
projeto tem como principal objetivo empoderar mulheres, principalmente por
meio da capacitação para o mercado de trabalho e para desenvolvimento de
empreendimentos próprios. Pelo projeto, refugiadas receberam orientações
sobre planejamento financeiro e profissional, informações sobre seus direitos
como refugiadas e trabalhadoras, além de habilidades práticas para melhorar o
domínio do português. Outro objetivo importante do projeto foi sensibilizar as
empresas sobre o tema do refúgio, buscando uma aproximação entre empresas
e refugiados/as para possibilitar o desenvolvimento pessoal de quem chega ao
Brasil nessas condições. (CASTRO, 2015; KOMETANI, 2016).

Outra iniciativa que surgiu na região foi a parceira entre o Ministério
Público do Trabalho no Rio de Janeiro e a Cáritas Arquidiocesana para criar
projetos de geração e renda de forma a capacitar refugiados para o mercado de
trabalho. (MINISTÉRIO, 2014). Apesar de não ter como público-alvo 
especificamente as mulheres, essa proposta se demonstra importante na medida 
em que procura facilitar o acesso das refugiadas a conhecimento sobre seus
direitos trabalhistas. Uma das realizações dessa parceria foi a elaboração de uma
cartilha para refugiados/as contendo “informações sobre como elaborar um
currículo e procurar trabalho, como se portar na entrevista de emprego ou
regularizar a documentação escolar e instruções sobre processos seletivos.”
Essa cartilha, que está traduzida para o inglês e espanhol, também informa
sobre “quais documentos são necessários para trabalhar no Brasil, o que diz a
Constituição e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), assim como
detalhes sobre 13º salário, horas extras, FGTS, entre outros direitos.” Estima-
se que a proposta pode beneficiar cerca de mil pessoas. (MINISTÉRIO, 2016).

Por fim, diante das questões expostas nesta breve reflexão sobre a
situação das refugiadas trabalhadoras no Brasil, é evidente que um ponto
importante a ser discutido é a disponibilidade de informação sobre direitos
trabalhistas e acesso à justiça pelas refugiadas. Essas duas questões são
essenciais para a devida integração delas na sociedade brasileira, de acordo com
os parâmetros estabelecidos internacionalmente.

Outro ponto é a falta de estrutura e apoio do governo brasileiro em
auxiliar a inserção das refugiadas no mundo do trabalho. No caso das mulheres,
elas enfrentam dificuldades que se dão desde o âmbito doméstico, devido à
dupla jornada de trabalho feminina e às complicações decorrentes da questão
da maternidade, até o ambiente externo da sociedade brasileira, muito hostil e

122 Esse projeto está sendo realizado em parceira com Agência da ONU para Refugiados
(ACNUR), ONU Mulheres, Caritas, Programa de Apoio para a Recolocação dos Refugiados
(PARR) e consultoria em recursos humanos Fox Time. (CASTRO, 2015).
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violento em relação a mulheres e estrangeiros – e, sobretudo, mulheres 
estrangeiras.  
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refugiadas”. Criado pela Rede Brasileira do Pacto Global da ONU122 esse
projeto tem como principal objetivo empoderar mulheres, principalmente por
meio da capacitação para o mercado de trabalho e para desenvolvimento de
empreendimentos próprios. Pelo projeto, refugiadas receberam orientações
sobre planejamento financeiro e profissional, informações sobre seus direitos
como refugiadas e trabalhadoras, além de habilidades práticas para melhorar o
domínio do português. Outro objetivo importante do projeto foi sensibilizar as
empresas sobre o tema do refúgio, buscando uma aproximação entre empresas
e refugiados/as para possibilitar o desenvolvimento pessoal de quem chega ao
Brasil nessas condições. (CASTRO, 2015; KOMETANI, 2016).

Outra iniciativa que surgiu na região foi a parceira entre o Ministério
Público do Trabalho no Rio de Janeiro e a Cáritas Arquidiocesana para criar
projetos de geração e renda de forma a capacitar refugiados para o mercado de
trabalho. (MINISTÉRIO, 2014). Apesar de não ter como público-alvo 
especificamente as mulheres, essa proposta se demonstra importante na medida 
em que procura facilitar o acesso das refugiadas a conhecimento sobre seus
direitos trabalhistas. Uma das realizações dessa parceria foi a elaboração de uma
cartilha para refugiados/as contendo “informações sobre como elaborar um
currículo e procurar trabalho, como se portar na entrevista de emprego ou
regularizar a documentação escolar e instruções sobre processos seletivos.”
Essa cartilha, que está traduzida para o inglês e espanhol, também informa
sobre “quais documentos são necessários para trabalhar no Brasil, o que diz a
Constituição e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), assim como
detalhes sobre 13º salário, horas extras, FGTS, entre outros direitos.” Estima-
se que a proposta pode beneficiar cerca de mil pessoas. (MINISTÉRIO, 2016).

Por fim, diante das questões expostas nesta breve reflexão sobre a
situação das refugiadas trabalhadoras no Brasil, é evidente que um ponto
importante a ser discutido é a disponibilidade de informação sobre direitos
trabalhistas e acesso à justiça pelas refugiadas. Essas duas questões são
essenciais para a devida integração delas na sociedade brasileira, de acordo com
os parâmetros estabelecidos internacionalmente.

Outro ponto é a falta de estrutura e apoio do governo brasileiro em
auxiliar a inserção das refugiadas no mundo do trabalho. No caso das mulheres,
elas enfrentam dificuldades que se dão desde o âmbito doméstico, devido à
dupla jornada de trabalho feminina e às complicações decorrentes da questão
da maternidade, até o ambiente externo da sociedade brasileira, muito hostil e

122 Esse projeto está sendo realizado em parceira com Agência da ONU para Refugiados
(ACNUR), ONU Mulheres, Caritas, Programa de Apoio para a Recolocação dos Refugiados
(PARR) e consultoria em recursos humanos Fox Time. (CASTRO, 2015).
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violento em relação a mulheres e estrangeiros – e, sobretudo, mulheres
estrangeiras.
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IMIGRAÇÃO NA ERA DOS DIREITOS 
TRANSINDIVIDUAIS:  

NOTAS ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE OS 
REFUGIADOS E O TRABALHO ESCRAVO NA 

AMAZÔNIA123 

Matheus Thiago Carvalho Mendonça124

Vanessa Iacomini125 

1 INTRODUÇÃO 

esde os primórdios da existência humana, o homem esteve em 
movimento. O devir histórico – em especial, após o fim da 
Primeira Grande Guerra –, demonstrou que a necessidade 

humana de se locomover persiste, manifesta, agora, em razões específicas, 
como:  a ineficiência (ou impossibilidade) de determinados Estados em 
promover as condições mínimas de bem-estar aos seus nacionais; guerras civis; 
perseguições políticas, étnicas e religiosas; violenta repressão de ditaduras 
tiranas; ação de grupos terroristas; catástrofes naturais. Os vários indivíduos que 
são forçosamente conduzidos a deixar seus países por essas razões, o fazem 
imbuídos de um instinto de vida, em um último esforço pela sobrevivência – 
buscam segurança em um “refúgio”.  

123 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
124 Bacharelando em Direito no Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade da Amazônia
(Belém-PA). Integrante do Grupos de Pesquisa (CNPq) “Tradição da Lei Natural”, do
Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da Universidade Federal do Pará (UFPa),
e Pesquisador do Grupo “Direitos dos Refugiados e o Brasil”, da Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Paraná (UFPR).
125 Graduada, Especialista, Mestre e Doutora em Direito. Professora e Coordenadora do
curso de Direito da Universidade Federal Fluminense -UFF. Presidente do Instituto
Brasileiro de Biodireito. Presidente do Núcleo de Estudos em Direito Contemporâneo-
NEDC. Pesquisador no Projeto de Pesquisa Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil:
Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à
Justiça em caso de Violação, financiado pelo CNPQ - MCTI/CNPQ/Universal 14/2014.
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1 INTRODUÇÃO

esde os primórdios da existência humana, o homem esteve em
movimento. O devir histórico – em especial, após o fim da
Primeira Grande Guerra –, demonstrou que a necessidade

humana de se locomover persiste, manifesta, agora, em razões específicas,
como:  a ineficiência (ou impossibilidade) de determinados Estados em
promover as condições mínimas de bem-estar aos seus nacionais; guerras civis;
perseguições políticas, étnicas e religiosas; violenta repressão de ditaduras
tiranas; ação de grupos terroristas; catástrofes naturais. Os vários indivíduos que
são forçosamente conduzidos a deixar seus países por essas razões, o fazem
imbuídos de um instinto de vida, em um último esforço pela sobrevivência –
buscam segurança em um “refúgio”.

123 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 
14/2014.
124 Bacharelando em Direito no Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade da Amazônia
(Belém-PA). Integrante do Grupos de Pesquisa (CNPq) “Tradição da Lei Natural”, do
Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da Universidade Federal do Pará (UFPa),
e Pesquisador do Grupo “Direitos dos Refugiados e o Brasil”, da Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
125 Graduada, Especialista, Mestre e Doutora em Direito. Professora e Coordenadora do 
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A despeito da extensão da problemática enfocada, que é alvo de 
discussões desde o início do século XX, segundo informações do relatório anual 
Global Trends de 2015 (UNHCR, 2016) – fundamentado em dados de governos, 
agências parceiras e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR) – mais de 65 milhões de pessoas encontram-se 
deslocadas por guerras e conflitos até o final de 2015, das quais 27,5 milhões 
são refugiados ou solicitantes de refúgio. No Brasil, em especial, o relatório 
(BRASIL, 2016) de 2016 do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) 
– órgão ligado ao Ministério da Justiça – diz que as solicitações de refúgio 
cresceram em mais de 2.800% nos últimos cinco anos.

Esses dados prenunciam, tão somente, a (ainda) não dimensionada crise 
de refugiados que atinge o mundo. O cerne do problema, no entanto, reside no 
fato de que a proteção e assistências aos refugiados demanda elevados custos 
aos países que concedem refúgio. De mais a mais, percebe-se as dificuldades de 
integração dos migrantes à economia e acesso ao emprego. Não obstante, se 
vislumbra a relação (preconceituosa) que se cria entre o trânsito de refugiados 
e a ocorrência de atentados terroristas, como os recentes ocorridos na Europa. 

Constrói-se, então, a análise do problema associada ao contexto dos 
direitos transindividuais – os que têm como titulares a coletividade, grupos, 
classes ou categorias de pessoas e, ainda, pluralidade de indivíduos que se 
encontram em situação comum, nesse caso, os refugiados. Afinal, o amparo aos 
refugiados constitui guarda de bens jurídicos básicos.  

Dada a importância do tema, o presente ensaio problematiza o trânsito 
de refugiados, a violação de seus direitos fundamentais percebida em sua 
submissão ao trabalho escravo, com ênfase na Amazônia, observado o 
arcabouço dos direitos metaindividuais. Para alcançar esse fim, contextualiza-se 
a discussão no esboço do Estado Democrático e os direitos de terceira 
dimensão. Realiza-se, então, pesquisa sobre a empregabilidade de refugiados no 
Brasil. Ao fim, discute-se a relação entre o ápice dos debates sobre direitos 
humanos e as complexidades que resultam em um tratamento estatal ineficiente 
dispensado aos migrantes e refugiados.  

Observe-se que não se pretende realizar a discussão exauriente do tema, 
tampouco investigar em sua completude todos os desdobramentos, mas refletir 
e buscar alternativas para amenizar a problemática abordada, bem como 
cooperar com os estudos sobre o tema, a unidade internacional e a solidariedade 
humana. 
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2 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A QUESTÃO 
DOS REFUGIADOS 

2.1  Migrantes e refugiados: analisando distinções 

Antes de adentrar o mérito da discussão proposta, se faz necessário 
realizar apontamentos e ressalvas, em sede preliminar, a despeito do tema, no 
sentido de explicar quem são os refugiados e o quê os diferencia da condição 
de migrantes. Segundo o ACNUR, nos termos do parágrafo 2 do art. 1º (A) da 
Convenção de 1951126, o termo “refugiado” aplica-se a qualquer pessoa que: 

[...] Temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, pertencimento a grupo social ou opiniões 
políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não 
pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção 
desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do 
país no qual tinha a sua residência habitual em consequência de tais 
acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer 
voltar a ele. (ACNUR, 2004, p. 11, grifos nossos) 

A partir dessa definição, compreende-se que o refugiado figura como 
vítima (ou uma vítima em potencial) da injustiça, e não um indivíduo que foge 
da justiça, pois, se assim o fosse, não se enquadraria na condição de refugiado. 
Naturalmente, exceções ocorrem e devem ser analisadas, e.g., quando há penas 
excessivas e ilegais, podendo ser compreendidas como perseguição (GLOBO, 
2017)127. Ademais, dando continuidade à exposição, note-se que a Declaração 

126 Sobre tal convenção: “Logo após a Segunda Guerra Mundial [...], sentia-se a necessidade 
de um novo instrumento internacional que definisse a condição jurídica dos refugiados. Ao 
invés de formular acordos ad hoc para situações específicas de refugiados, optou-se por um 
instrumento único contendo a definição geral das pessoas que deveriam ser consideradas 
como refugiados. A Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados foi adotada por uma 
Conferência de Plenipotenciários das Nações Unidas, em 28 de Julho de 1951, e entrou em 
vigor a 21 de Abril de 1954”. (ACNUR, 2004. p. 5) 
127 A exemplo do recente caso das dinamarquesas Angelina Mathieses e Lisbeth Markussen, 
que, por denunciarem a violência doméstica praticada por seus maridos contra elas e seus 
filhos, perderam a guarda das crianças – medida legal no âmbito do ordenamento jurídico 
dinamarquês, criticado pela comunidade internacional. Então, fugiram com os filhos para o 
Brasil e, após a concessão de habeas corpus pelo TRF/1ª, solicitaram refúgio no país. 
(GLOBO, 2017). 
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de Cartagena128, inclui entre os refugiados, além dos elementos propostos pela 
Convenção de 1951 e pelo Protocolo de 1967, as pessoas: 

Que tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança 
ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência 
generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos internos, a 
violação maciça de direitos humanos ou outras circunstâncias 
que tenham perturbado gravemente a ordem pública129.  (ACNUR, 
1984, grifos nossos) 

Uma vez sólida a compreensão de quem são os refugiados, entenda-se 
por migrantes os indivíduos que voluntariamente deixam seu país para instalar-
se noutro lugar, motivados pelo anseio de mudança, expectativa de aventura, 
pretextos familiares e/ou questões de foro pessoal. Ora, “se a motivação for 
exclusivamente econômica, trata-se de um migrante e não de um refugiado”. 
(ACNUR, 2004, p. 9).  

2.2  Histórico do fenômeno dos refugiados e da evolução da assistência 
institucional 

“A temática dos refugiados, ou seja, de seres humanos que precisam 
buscar proteção em outro território que não o de sua origem ou residência 
habitual, em função de perseguições que sofrem, existe desde o século XV”. 
(JUBILUT, 2007, p. 23).  

Os judeus expulsos da atual Espanha, em 1492, em razão da 
europeização do reino unificado de Castela e Aragão, que constituíam, à época, 
2% do total da população, deram início aos movimentos refugiados (de forma 
sistemática). Além desses judeus, Lyra Jubilut (2007) ainda enumera outros 
povos que recorreram ao refúgio, sendo eles: (1) os muçulmanos, expulsos 
dessa mesma região, no decurso do século XVI, oriundos do império Turco-
Otomano, que despontava como rival dos povos ibéricos; (2) os protestantes, 
dos Países Baixos, nos anos de 1577 a 1630, por perseguições religiosas; (3) os 
huguenotes que, também por perseguição religiosa, fugiram da França em 1661, 
quando Luís XIV impôs aos franceses a conversão ao catolicismo e; por fim, 

128 Adotada pelo “Colóquio sobre Proteção Internacional dos Refugiados na América 
Central, México e Panamá: Problemas Jurídicos e Humanitários”, realizado em Cartagena, 
na Colômbia, entre 19 e 22 de Novembro de 1984. 
129 Declaração de Cartagena, Seção III, § 3º  
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(4) os puritanos, quakers e católicos irlandeses, expulsos da Inglaterra,
novamente, por questões religiosas, no decorrer do século XVIII.

Contudo, esses movimentos não resultaram em maiores inquietações 
para a comunidade internacional, pois as colônias da época, subordinadas às 
metrópoles europeias, figuravam como um local onde os refugiados podiam 
constituir residência e recomeçar suas vidas – foi o caso das colônias na América 
do Norte.  

Na segunda década do século XX, o mundo deparou-se com a fuga de 
milhões de russos de seu Estado, sucedida por outros contingentes que, por 
serem alvo de perseguições, deixavam suas pátrias, e.g., as levas de armênios e 
turcos. A comunidade internacional notou a necessidade de se editar regras para 
a proteção dessas pessoas, com o objetivo de assegurar o respeito a elas e a 
manutenção da segurança dos Estados que as recebiam. Porém, de acordo com 
Carvalho Ramos (apud LEAL et al., 2014, p. 57), “até o século XX, o Direito 
Internacional não possuía instituições ou regras voltadas especificamente aos 
que, após fugir de seu Estado de residência, buscavam abrigo em outro país”. 

Essa espécie de “omissão” da comunidade internacional até o século XX, 
afirma Lyra Jubilut (2007), explica-se por duas razões: (1) a baixa quantidade de 
migrantes; (2) a disposição geopolítica do globo ser marcada pela existência de 
diversos territórios que ainda não haviam tomado a forma de Estado-nações, 
logo, inexistiam regras para absorção de migrantes.   

Apesar disso, a Segunda Grande Guerra produziu grandes mudanças no 
contexto sociopolítico mundial130 e é consenso entre os autores que foi um 
marco na evolução (ou fundação) dos institutos de amparo e assistências aos 
refugiados.  

A Segunda Guerra Mundial impactou decisivamente as 
populações dos países beligerantes, sobretudo dos países 
europeus. Em virtude do grande contingente de pessoas 
afetadas pela guerra, os Estados passaram a temer por sua 
segurança interna, uma vez que era grande o fluxo de 
necessitados que se deslocava neste continente. [...] Diante das 
dificuldades encontradas pelos países europeus nos processos de 
reconstrução de suas economias, crescia-se o temor por parte dos 
Estados quanto ao destino dessas massas populacionais, assim 

130 “Numa estimativa por cima, os anos 1914 a 1922 geraram entre 4 e 5 milhões de 
refugiados. A primeira enxurrada de destroços humanos foi o mesmo que nada diante do 
que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, ou da desumanidade com que foram tratados. 
Estimou-se que em maio de 1945 havia talvez 40,5 milhões de pessoas desenraizadas na 
Europa, excluindo-se trabalhadores forçados dos alemães e alemães que fugiam diante do 
avanço dos exércitos soviéticos”. (HOBSBAWM, 1995. p. 57). 
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afirma Lyra Jubilut (2007), explica-se por duas razões: (1) a baixa quantidade de
migrantes; (2) a disposição geopolítica do globo ser marcada pela existência de
diversos territórios que ainda não haviam tomado a forma de Estado-nações, 
logo, inexistiam regras para absorção de migrantes.

Apesar disso, a Segunda Grande Guerra produziu grandes mudanças no
contexto sociopolítico mundial130 e é consenso entre os autores que foi um
marco na evolução (ou fundação) dos institutos de amparo e assistências aos
refugiados.

A Segunda Guerra Mundial impactou decisivamente as
populações dos países beligerantes, sobretudo dos países 
europeus. Em virtude do grande contingente de pessoas
afetadas pela guerra, os Estados passaram a temer por sua
segurança interna, uma vez que era grande o fluxo de 
necessitados que se deslocava neste continente. [...] Diante das
dificuldades encontradas pelos países europeus nos processos de 
reconstrução de suas economias, crescia-se o temor por parte dos 
Estados quanto ao destino dessas massas populacionais, assim 

130 “Numa estimativa por cima, os anos 1914 a 1922 geraram entre 4 e 5 milhões de
refugiados. A primeira enxurrada de destroços humanos foi o mesmo que nada diante do
que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, ou da desumanidade com que foram tratados. 
Estimou-se que em maio de 1945 havia talvez 40,5 milhões de pessoas desenraizadas na
Europa, excluindo-se trabalhadores forçados dos alemães e alemães que fugiam diante do
avanço dos exércitos soviéticos”. (HOBSBAWM, 1995. p. 57).
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como por parte dos indivíduos que procuravam proteção. (UBER, 
2012, p. 100-101, grifos nossos). 

Trata-se, então, do evento histórico que mais desproveu pessoas de 
auxílio estatal e, com isso, gerou o maior número de refugiados. (JUBILUT, 
2007). Nesse contexto, a comunidade internacional percebeu enorme 
vulnerabilidade dos refugiados, que se encontravam em total dependência das 
organizações de acolhida do Estado, conforme a ideia manifesta no excerto a 
seguir, extraído de documento da ACNUR. Segue o trecho, in verbis: 

The refugee is an alien in any and every country to which he may go. He does 
not have the last resort which is always open to the “normal 
alien” – return to his own country. The man who is everywhere an alien 
has to live in unusually difficult material and psychological conditions. In most 
cases he has lost his possessions, he is penniless and cannot fall back on the 
various forms of assistance which a State provides for its nationals. Moreover, 
the refugee is not only an alien wherever he goes, he is also an 
“unprotected alien” in the sense that he does not enjoy the protection of his 
country of origin. (apud CHIAPETTI, 2010, p. 10, grifos nossos). 

Diante do problema narrado acima, percebeu-se um grande avanço 
quanto aos meios efetivos de asilo e auxílio àqueles que deixaram seu Estado 
de origem por motivos de fundado temor de perseguição, em especial, a partir 
da promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos131, que 
estabelece em seu art. 14 que “toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito 
de procurar e de gozar asilo em outros países”. Entretanto, tal objetivo só foi 
efetivado com a Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiado de 
1951 e o Protocolo Adicional à Convenção de 1967, cf. Mendonça e Pacífico. 
(apud LEAL et al., 2014).  

Em continuidade a essa sucessão de fatos, em dezembro de 1949, a 
Assembleia Geral denominada “Pessoas Refugiadas e Apátridas” propôs a 
criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O art. 1º do 
referido estatuto afirma: 

[O ACNUR] assumirá a função de proporcionar proteção 
internacional, sob os auspícios das Nações Unidas, aos refugiados 
que reúnam as condições previstas no presente Estatuto, e de 
encontrar soluções permanentes para o problema dos refugiados, 
ajudando Governos e, sujeito à aprovação dos Governos 

131 Abalados pela recente barbárie da Segunda Grande Guerra, e com o objetivo de lançar 
novos alicerces ideológicos para um mundo melhor, os dirigentes das novas potências 
mundiais do pós-guerra, liderados por EUA e URSS, ajustaram as bases de uma futura paz 
mundial na Conferência de Yalta (Rússia, 1945). Nesse mesmo ano, em outubro, fundou-se 
a ONU que, por sua vez, adotou em dezembro de 1948 a referida Declaração, que delineia 
os direitos humanos básicos. 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



259

como por parte dos indivíduos que procuravam proteção. (UBER,
2012, p. 100-101, grifos nossos).

Trata-se, então, do evento histórico que mais desproveu pessoas de
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da promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos131, que
estabelece em seu art. 14 que “toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito
de procurar e de gozar asilo em outros países”. Entretanto, tal objetivo só foi 
efetivado com a Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiado de
1951 e o Protocolo Adicional à Convenção de 1967, cf. Mendonça e Pacífico.
(apud LEAL et al., 2014).

Em continuidade a essa sucessão de fatos, em dezembro de 1949, a
Assembleia Geral denominada “Pessoas Refugiadas e Apátridas” propôs a
criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O art. 1º do
referido estatuto afirma:

[O ACNUR] assumirá a função de proporcionar proteção
internacional, sob os auspícios das Nações Unidas, aos refugiados
que reúnam as condições previstas no presente Estatuto, e de
encontrar soluções permanentes para o problema dos refugiados,
ajudando Governos e, sujeito à aprovação dos Governos 

131 Abalados pela recente barbárie da Segunda Grande Guerra, e com o objetivo de lançar
novos alicerces ideológicos para um mundo melhor, os dirigentes das novas potências
mundiais do pós-guerra, liderados por EUA e URSS, ajustaram as bases de uma futura paz 
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a ONU que, por sua vez, adotou em dezembro de 1948 a referida Declaração, que delineia
os direitos humanos básicos.
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interessados, as organizações privadas, a fim de facilitar o 
repatriamento voluntário de tais refugiados ou a sua integração no 
seio de novas comunidades internacionais (apud CHIAPETTI, 
2010, p. 15). 

O trecho acima expõe qual a finalidade da criação do referido órgão. O 
ACNUR, assim como outros organismos institucionais que o precederam, 
trazia em sua carta constitutiva a previsão de uma certa data para o 
encerramento de suas atividades. No entanto, a constância, percebida pela 
comunidade internacional, de situações que estimulam, mesmo hoje, o 
surgimento de refugiados justifica sua manutenção até o presente. (JUBILUT, 
2007).  

O início das atividades do ACNUR, ainda segundo Lyra Jubilut (2007), 
deu início a uma nova etapa no amparo e ajuda internacional às massas 
refugiadas. Importantes consequências defluíram do advento do ACNUR, 
como: (1) a positivação das chamadas fontes do Direito Internacional dos 
Refugiados, com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967, o que fomentou 
a efetivação das medidas internacionais de assistência; (2) mudanças na 
qualificação do refugiado que, outrora, baseava-se em critérios coletivos quando 
se concedia proteção a indivíduos que comprovadamente fizessem parte de 
grupos perseguidos e, a partir de então, nessa nova fase132, a qualificação passou 
a considerar a possibilidade de perseguições individuais; (3) o ACNUR, como a 
ONU, possui caráter universal, logo, a questão dos refugiados adquiriu essa 
natureza; e, ao fim, (4) o ACNUR contribuiu para a divulgação da problemática 
dos refugiados e para responsabilidade da comunidade internacional na solução. 

Então, superadas as considerações preliminares, resta sólida a conclusão 
de que o tema dos refugiados não é novo, pois a humanidade tem contemplado 
esse fenômeno desde os tempos mais remotos, e é grave, pois “cada solicitação 
de asilo é resultado de um forte padrão de violência a direitos universalmente 
garantidos”. (PIOVESAN, 2012, p. 130). Todavia, a comunidade internacional 
passou a oferecer atenção jurídica e institucional apenas a partir da segunda 

132 Nesse contexto, a título de informação, pode-se identificar três fases na evolução do 
reconhecimento do status de refugiado: (1) a fase da perspectiva jurídica (1920-1935) se 
caracteriza pelo reconhecimento com base no pertencimento do indivíduo a uma dada 
coletividade dado que o Direito Internacional não reconhecia o indivíduo como sujeito de 
direitos; (2) a fase da perspectiva social (1935 a 1939) quando se entendia os refugiados, 
ainda coletivamente, como “produtos” de ocorrências sociais ou políticas; e (3) a fase da 
perspectiva individual, que perdura até os dias atuais e vislumbra o reconhecimento do 
status de refugiado a partir das condições de cada indivíduo. (HATHAWAY, 1991 apud 
JUBILUT, 2007, p. 27). 
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interessados, as organizações privadas, a fim de facilitar o
repatriamento voluntário de tais refugiados ou a sua integração no
seio de novas comunidades internacionais (apud CHIAPETTI, 
2010, p. 15).

O trecho acima expõe qual a finalidade da criação do referido órgão. O
ACNUR, assim como outros organismos institucionais que o precederam,
trazia em sua carta constitutiva a previsão de uma certa data para o
encerramento de suas atividades. No entanto, a constância, percebida pela
comunidade internacional, de situações que estimulam, mesmo hoje, o
surgimento de refugiados justifica sua manutenção até o presente. (JUBILUT,
2007).

O início das atividades do ACNUR, ainda segundo Lyra Jubilut (2007),
deu início a uma nova etapa no amparo e ajuda internacional às massas
refugiadas. Importantes consequências defluíram do advento do ACNUR,
como: (1) a positivação das chamadas fontes do Direito Internacional dos
Refugiados, com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967, o que fomentou
a efetivação das medidas internacionais de assistência; (2) mudanças na
qualificação do refugiado que, outrora, baseava-se em critérios coletivos quando
se concedia proteção a indivíduos que comprovadamente fizessem parte de
grupos perseguidos e, a partir de então, nessa nova fase132, a qualificação passou 
a considerar a possibilidade de perseguições individuais; (3) o ACNUR, como a
ONU, possui caráter universal, logo, a questão dos refugiados adquiriu essa
natureza; e, ao fim, (4) o ACNUR contribuiu para a divulgação da problemática
dos refugiados e para responsabilidade da comunidade internacional na solução.

Então, superadas as considerações preliminares, resta sólida a conclusão
de que o tema dos refugiados não é novo, pois a humanidade tem contemplado
esse fenômeno desde os tempos mais remotos, e é grave, pois “cada solicitação
de asilo é resultado de um forte padrão de violência a direitos universalmente
garantidos”. (PIOVESAN, 2012, p. 130). Todavia, a comunidade internacional
passou a oferecer atenção jurídica e institucional apenas a partir da segunda

132 Nesse contexto, a título de informação, pode-se identificar três fases na evolução do 
reconhecimento do status de refugiado: (1) a fase da perspectiva jurídica (1920-1935) se
caracteriza pelo reconhecimento com base no pertencimento do indivíduo a uma dada
coletividade dado que o Direito Internacional não reconhecia o indivíduo como sujeito de
direitos; (2) a fase da perspectiva social (1935 a 1939) quando se entendia os refugiados, 
ainda coletivamente, como “produtos” de ocorrências sociais ou políticas; e (3) a fase da
perspectiva individual, que perdura até os dias atuais e vislumbra o reconhecimento do
status de refugiado a partir das condições de cada indivíduo. (HATHAWAY, 1991 apud
JUBILUT, 2007, p. 27).
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década do século passado, em razão do enorme aumento das levas de 
refugiados.  

3 DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS 

Os direitos ou interesses transindividuais, ou seja, os direitos ou 
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos são os que têm como 
titulares a coletividade, grupos, classes ou categorias de pessoas e, ainda, 
pluralidade de indivíduos que se encontram em situação decorrente de origem 
comum (BOLDRINI; DA FONSECA; LEITE, 2011). Essas definições mais 
detalhadas foram inovações trazidas pelo parágrafo único (e seus incisos) do 
artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor133. 

Tais direitos são peculiares da terceira fase do Estado de Direito e, por 
esse ensejo, também chamados de “direitos de terceira dimensão”. Desse 
modo, no próximo subtópico desse ensaio, realiza-se uma exposição acerca da 
evolução (histórica) do Estado de Direito. 

3.1  O percurso do Estado Liberal ao Estado Democrático de Direito 

Segundo Ricardo Quartim de Moraes (2014), todo regime político, com 
sua própria ordem constitucional, costuma fornecer uma resposta própria a 
questões específicas, e.g., as funções e tarefas do Estado na ordem social e o 
papel do setor privado na consecução do bem comum, e o (regime político) o 
faz de acordo com as determinações do momento histórico.  

O anseio de mudança se faz sentir quanto maiores forem as 
injustiças do presente e do passado. O atual Estado Democrático de 
Direito é o resultado de anseios passados, da esperança daqueles 
que nos precederam. Ele foi formado a partir das tentativas de 
enfrentar as arbitrariedades e desigualdades dos modelos 

133 Segundo o art. 81, parágrafo único do CDC, os (1) interesses ou direitos difusos são os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 
ligadas por circunstâncias de fato (inc. I); já os (2) interesses ou direitos coletivos são os 
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de 
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base (inc. II); e os 
(3) interesses ou direitos individuais homogêneos são os decorrentes de origem comum (inc. III).
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esse ensejo, também chamados de “direitos de terceira dimensão”. Desse
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evolução (histórica) do Estado de Direito.

3.1 O percurso do Estado Liberal ao Estado Democrático de Direito

Segundo Ricardo Quartim de Moraes (2014), todo regime político, com
sua própria ordem constitucional, costuma fornecer uma resposta própria a
questões específicas, e.g., as funções e tarefas do Estado na ordem social e o
papel do setor privado na consecução do bem comum, e o (regime político) o
faz de acordo com as determinações do momento histórico.

O anseio de mudança se faz sentir quanto maiores forem as
injustiças do presente e do passado. O atual Estado Democrático de
Direito é o resultado de anseios passados, da esperança daqueles
que nos precederam. Ele foi formado a partir das tentativas de
enfrentar as arbitrariedades e desigualdades dos modelos 

133 Segundo o art. 81, parágrafo único do CDC, os (1) interesses ou direitos difusos são os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e
ligadas por circunstâncias de fato (inc. I); já os (2) interesses ou direitos coletivos são os 
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base (inc. II); e os
(3) interesses ou direitos individuais homogêneos são os decorrentes de origem comum (inc. III).
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pretéritos de Estado e de dominação/legitimação política. 
(MORAES, 2014, p. 270, grifos nossos). 

Desse modo, depreende-se que a Constituição e a ordem jurídica 
decorrente dela, em um contexto histórico singular, constituem parte da 
história. Ainda conforme Ricardo de Moraes (2014), a compreensão do modelo 
constitucional vigente implica conhecimento dos modelos anteriores, logo, na 
perspectiva histórica, Constituições são mutáveis, como a própria essência da 
história (ZAGREBELSKY, 2011 apud MORAES, 2014).  

Então, uma vez concreto o entendimento da ligação intrínseca entre os 
modelos constitucionais e a história, e a impossível imutabilidade134 de estatutos 
constitucionais, passa-se a realizar uma breve análise da evolução do Estado 
Democrático de Direito, com a finalidade de tornar madura a apreensão do 
tema dos “direitos de terceira dimensão” e os refugiados. 

a) Estado Liberal e os direitos civis clássicos

Fundado na doutrina do liberalismo econômico, que defende as virtudes 
do mercado natural autorregulado oponíveis aos males da intervenção estatal, e 
imerso do ideário reformista da Revolução Francesa (1789-99), o Estado 
Liberal baseou-se em um liberalismo jurídico, no qual o Estado deve garantir os 
direitos dos indivíduos em face do arbítrio tirânico dos governantes.  

“As limitações ao poder do soberano impostas pelo modelo de Estado 
Liberal são um ponto fundamental de sua natureza. Tais limitações constituem 
o objetivo primeiro do movimento que culminou no Estado Liberal”
(MORAES, 2014, p. 272). Tais limitações atribuídas ao poder estatal
culminaram na seguinte perspectiva dominante no Estado Liberal: só é legítima
a ação estatal absolutamente necessária e esse critério de necessariedade
somente se perfaz quando a ação estatal vise a preservar a segurança individual
dos cidadãos (SANTOS apud MORAES, 2014).

A partir da ideia de que a preservação de liberdades individuais – e apenas 
ela – legitimaria a ação do Estado, a igualdade social vigente era estritamente 

134 “A pretensão à imutabilidade de toda ordem constitucional não pode admitir em seu seio 
a promessa histórica de mutabilidade. A noção de um poder constituinte originário que 
rompe com o passado e fixa os alicerces políticos da Nação para todo o sempre é 
inconciliável com a inserção da Constituição vigente nos movimentos da história.” 
(ZAGREBELSKY, 2011. p. 36). 
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faz de acordo com as determinações do momento histórico.

O anseio de mudança se faz sentir quanto maiores forem as
injustiças do presente e do passado. O atual Estado Democrático de
Direito é o resultado de anseios passados, da esperança daqueles
que nos precederam. Ele foi formado a partir das tentativas de
enfrentar as arbitrariedades e desigualdades dos modelos 

133 Segundo o art. 81, parágrafo único do CDC, os (1) interesses ou direitos difusos são os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e
ligadas por circunstâncias de fato (inc. I); já os (2) interesses ou direitos coletivos são os 
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base (inc. II); e os
(3) interesses ou direitos individuais homogêneos são os decorrentes de origem comum (inc. III).
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pretéritos de Estado e de dominação/legitimação política.
(MORAES, 2014, p. 270, grifos nossos).

Desse modo, depreende-se que a Constituição e a ordem jurídica
decorrente dela, em um contexto histórico singular, constituem parte da
história. Ainda conforme Ricardo de Moraes (2014), a compreensão do modelo
constitucional vigente implica conhecimento dos modelos anteriores, logo, na
perspectiva histórica, Constituições são mutáveis, como a própria essência da
história (ZAGREBELSKY, 2011 apud MORAES, 2014).

Então, uma vez concreto o entendimento da ligação intrínseca entre os
modelos constitucionais e a história, e a impossível imutabilidade134 de estatutos
constitucionais, passa-se a realizar uma breve análise da evolução do Estado
Democrático de Direito, com a finalidade de tornar madura a apreensão do
tema dos “direitos de terceira dimensão” e os refugiados.

a) Estado Liberal e os direitos civis clássicos

Fundado na doutrina do liberalismo econômico, que defende as virtudes
do mercado natural autorregulado oponíveis aos males da intervenção estatal, e 
imerso do ideário reformista da Revolução Francesa (1789-99), o Estado
Liberal baseou-se em um liberalismo jurídico, no qual o Estado deve garantir os
direitos dos indivíduos em face do arbítrio tirânico dos governantes.

“As limitações ao poder do soberano impostas pelo modelo de Estado
Liberal são um ponto fundamental de sua natureza. Tais limitações constituem
o objetivo primeiro do movimento que culminou no Estado Liberal”
(MORAES, 2014, p. 272). Tais limitações atribuídas ao poder estatal 
culminaram na seguinte perspectiva dominante no Estado Liberal: só é legítima
a ação estatal absolutamente necessária e esse critério de necessariedade
somente se perfaz quando a ação estatal vise a preservar a segurança individual
dos cidadãos (SANTOS apud MORAES, 2014).

A partir da ideia de que a preservação de liberdades individuais – e apenas 
ela – legitimaria a ação do Estado, a igualdade social vigente era estritamente

134 “A pretensão à imutabilidade de toda ordem constitucional não pode admitir em seu seio 
a promessa histórica de mutabilidade. A noção de um poder constituinte originário que
rompe com o passado e fixa os alicerces políticos da Nação para todo o sempre é
inconciliável com a inserção da Constituição vigente nos movimentos da história.”
(ZAGREBELSKY, 2011. p. 36).
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formal, i.e., o Estado notava os indivíduos em condições de igualdade, mas não 
provia meios para que essa igualdade se tornasse efetiva, real (igualdade 
material). Em suma, o Estado Liberal trouxe consigo a proteção aos direitos 
civis e políticos vinculados à liberdade, igualdade, propriedade, segurança e 
prevenção das diversas formas de opressão – todos de natureza individual. 

b) Estado Social e os direitos sociais e econômicos

O ideário liberal conservou-se firme e tomou a Europa até o período da 
Primeira Guerra Mundial (1914-18). No entanto, os fenômenos decorrentes da 
revolução industrial e as constantes violações à dignidade das pessoas por toda 
a Europa demonstraram alguns aspectos negativos do modelo liberal, dentre os 
quais Lenio Luiz Streck e José Morais destacam “uma postura ultra-
individualista, assentada em um comportamento egoísta; uma concepção 
individualista e formas da liberdade onde há o direito, e não o poder de ser 
livre” (apud BOLDRINI; DA FONSECA; LEITE, 2011, p. 158). 

O Prof. Dr. Antônio Carlos Wolkmer (2010) explica que a 
industrialização e os graves impasses socioeconômicos que varreram a 
sociedade ocidental, entre a segunda metade do século XIX e as primeiras 
décadas do século XX, reconduziram o Estado de direito a um novo paradigma 
constitucional sob a alcunha de “Estado social de Direito”.  

Com a finalidade de amenizar os conflitos da classe trabalhadora e 
impedir os movimentos socialistas de fortalecerem-se (ainda mais), o Estado 
passou a adotar medidas de cunho social. Assim, compreende-se que adjetivo 
“social”, tenciona referir-se “à correção do individualismo clássico liberal pela 
afirmação dos chamados direitos sociais e realização de objetivos de justiça 
social” (SILVA apud MORAES, 2014, p. 275).  

Tal como os direitos individuais marcaram a fase do Estado Liberal, o 
Estado Social, por sua vez, inovou com os chamados direitos sociais. Para o 
prestigioso jurista Ingo Sarlet (2012), os direitos de segunda dimensão podem 
ser entendidos como uma densificação do princípio da justiça social, além de 
corresponderem a reivindicações das classes menos favorecidas, de modo 
especial da classe operária, a título de compensação, em virtude da extrema 
desigualdade que caracterizava (e, de certa forma, ainda caracteriza) as relações 
com a classe empregadora, notadamente detentora de um maior ou menor grau 
de poder econômico. 
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Tal como os direitos individuais marcaram a fase do Estado Liberal, o 
Estado Social, por sua vez, inovou com os chamados direitos sociais. Para o
prestigioso jurista Ingo Sarlet (2012), os direitos de segunda dimensão podem
ser entendidos como uma densificação do princípio da justiça social, além de
corresponderem a reivindicações das classes menos favorecidas, de modo
especial da classe operária, a título de compensação, em virtude da extrema
desigualdade que caracterizava (e, de certa forma, ainda caracteriza) as relações
com a classe empregadora, notadamente detentora de um maior ou menor grau
de poder econômico.
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Ao fim, na perspectiva do constitucionalismo social, o Estado manifesta-
se positivamente, como um Estado provedor de direitos – ao contrário das 
ações estatais negativas do modelo liberal – houve expansão do rol dos direitos 
fundamentais. 

c) Estado Democrático e os direitos de terceira dimensão

Fábio Konder Comparato (apud BOLDRINI; DA FONSECA; LEITE, 
2011, p. 159) comenta que “é o princípio da solidariedade que constitui o fecho 
da abóbada de todo o sistema de direitos humanos”. O famigerado lema da 
Revolução Francesa – Liberté, Egalité, Fraternité – constituiu uma espécie de 
profecia que anteviu a evolução dos modelos constitucionais, pois as liberdades 
individuais tornaram-se realidade com o Estado Liberal; a igualdade material 
efetivou-se no Estado Social; e, então, a solidariedade passa, gradualmente, a 
efetivar-se.  

Segundo Paola Boldrini, Borges da Fonseca e Bezerra Leite (2011, p. 
159), “as teorias do Estado liberal e social imiscuíram-se e diante de um novo 
processo de formação política culminou-se no paradigma do Estado 
democrático de direito”. Porém, é necessário notar que: 

A configuração do Estado Democrático de Direito não significa 
apenas unir formalmente os conceitos de Estado Democrático 
e Estado de Direito. Consiste, na verdade, na criação de um 
conceito novo, que leva em conta conceitos dos elementos 
componentes, mas os supera na medida em que incorpora um 
componente revolucionário de transformação do status quo. 
(SILVA apud ibid., p. 159-160, grifos nossos). 

Portanto, o Estado Democrático de Direito não se compõe de simples 
adição de cartilhas liberais e sociais, mas é fruto desse processo evolutivo (e por 
isso é mais acertado falar-se em “dimensões” de direitos, em vez de “gerações”). 
Não há que se discorrer sobre liberdades individuais sem a força da participação 
política de massas no aparato estatal que, por sua vez, não seria se estivesse 
pautada na vontade arbitrária de minorias tiranas.  

Nesse modelo constitucional, se alcança os chamados direitos 
transindividuais (ou metaindividuais), que, como sugere a interpretação 
etimológica, transcendem os indivíduos e destinam-se ao gênero humano, na 
forma de um grupo de pessoas ou, ainda, uma massa indeterminada de 
indivíduos em condições semelhantes. Assim, como dito anteriormente, os 
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individualista, assentada em um comportamento egoísta; uma concepção
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Tal como os direitos individuais marcaram a fase do Estado Liberal, o 
Estado Social, por sua vez, inovou com os chamados direitos sociais. Para o
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Ao fim, na perspectiva do constitucionalismo social, o Estado manifesta-
se positivamente, como um Estado provedor de direitos – ao contrário das
ações estatais negativas do modelo liberal – houve expansão do rol dos direitos 
fundamentais.

c) Estado Democrático e os direitos de terceira dimensão

Fábio Konder Comparato (apud BOLDRINI; DA FONSECA; LEITE, 
2011, p. 159) comenta que “é o princípio da solidariedade que constitui o fecho
da abóbada de todo o sistema de direitos humanos”. O famigerado lema da
Revolução Francesa – Liberté, Egalité, Fraternité – constituiu uma espécie de
profecia que anteviu a evolução dos modelos constitucionais, pois as liberdades
individuais tornaram-se realidade com o Estado Liberal; a igualdade material
efetivou-se no Estado Social; e, então, a solidariedade passa, gradualmente, a
efetivar-se.

Segundo Paola Boldrini, Borges da Fonseca e Bezerra Leite (2011, p.
159), “as teorias do Estado liberal e social imiscuíram-se e diante de um novo 
processo de formação política culminou-se no paradigma do Estado
democrático de direito”. Porém, é necessário notar que:

A configuração do Estado Democrático de Direito não significa 
apenas unir formalmente os conceitos de Estado Democrático
e Estado de Direito. Consiste, na verdade, na criação de um
conceito novo, que leva em conta conceitos dos elementos
componentes, mas os supera na medida em que incorpora um 
componente revolucionário de transformação do status quo. 
(SILVA apud ibid., p. 159-160, grifos nossos).

Portanto, o Estado Democrático de Direito não se compõe de simples
adição de cartilhas liberais e sociais, mas é fruto desse processo evolutivo (e por
isso é mais acertado falar-se em “dimensões” de direitos, em vez de “gerações”).
Não há que se discorrer sobre liberdades individuais sem a força da participação
política de massas no aparato estatal que, por sua vez, não seria se estivesse
pautada na vontade arbitrária de minorias tiranas.

Nesse modelo constitucional, se alcança os chamados direitos
transindividuais (ou metaindividuais), que, como sugere a interpretação
etimológica, transcendem os indivíduos e destinam-se ao gênero humano, na
forma de um grupo de pessoas ou, ainda, uma massa indeterminada de
indivíduos em condições semelhantes. Assim, como dito anteriormente, os
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direitos de terceira geração sacramentam os princípios revolucionários da 
fraternidade e solidariedade. Sobre isso, observe-se os comentários do eminente 
jurista Carlos Ayres Britto: 

[...] se consideramos a evolução histórica do Constitucionalismo, 
podemos facilmente ajuizar que ele foi liberal [...] e depois social. 
Chegando nos dias presentes à etapa fraternal esta fase em que as 
constituições incorporam às franquias liberais e sociais de cada 
povo soberano a dimensão da Fraternidade; isto é, a dimensão das 
ações estatais afirmativas, que são atividades assecuratórias da 
abertura de oportunidades para os segmentos sociais historicamente 
desfavorecidos, como, por exemplo, os negros, os deficientes físicos 
e as mulheres (para além, portanto, da mera proibição de 
preconceitos). De par com isso, o constitucionalismo fraternal 
alcança a dimensão da luta pela afirmação do valor do 
Desenvolvimento, do Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, 
da Democracia e até de certos aspectos do urbanismo como direitos 
fundamentais. Tudo na perspectiva de se fazer a interação de 
uma verdadeira comunidade; isto é, uma comunhão de pela 
consciência de que, estando todos em um mesmo barco, não 
têm como escapar da mesma sorte ou destino histórico. (2003, p. 
216, grifos nossos). 

Sobre o excerto acima, é importante olhar com atenção para o 
direcionamento dos direitos transindividuais aos grupos “historicamente 
desfavorecidos”, onde pode-se alocar os refugiados – cf. 1.2 do presente ensaio. 
Ademais, o ex-presidente da Suprema Corte comenta sobre o aspecto de 
comunhão e solidariedade relativos ao gênero humano e, também, a proteção e 
assistência aos migrantes refugiados.   

Conclui-se, então, que no Estado Democrático de Direito, no qual se 
situam os direitos de terceira dimensão, são encontrados os chamados direitos 
de fraternidade e/ou solidariedade, focados em temas referentes ao 
desenvolvimento, à paz, à comunicação, ao meio ambiente, ao patrimônio 
comum da humanidade e aos direitos fundamentais. (BONAVIDES apud 
BOLDRINI; DA FONSECA; LEITE, 2011). 

3.2  Refugiados e direitos transindividuais 

Em continuidade ao exposto no item anterior, entende-se por direito 
metaindividual os direitos de terceira dimensão, nos quais os princípios e os 
objetivos fundamentais são fixados na dignidade da pessoa humana, no devido 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



265
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Conclui-se, então, que no Estado Democrático de Direito, no qual se
situam os direitos de terceira dimensão, são encontrados os chamados direitos
de fraternidade e/ou solidariedade, focados em temas referentes ao
desenvolvimento, à paz, à comunicação, ao meio ambiente, ao patrimônio
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processo legal e na busca pela construção de uma sociedade mais justa, livre e 
solidária. (LEITE apud BOLDRINI; DA FONSECA; LEITE, 2011). Então, 
com a finalidade de construir entendimento mais abrangente nesse tópico, 
socorre-se de definição de dignidade humana, oferecida por Ingo Wolfgang 
Sarlet: 

[...] a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que 
o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte
do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante
e desumano. (apud EMERIQUE; GUERRA, 2008, p. 35-36,
grifos nossos).

A ideia de dignidade humana, embora permeada de subjetividade, 
constitui garantia de caráter fundamental e alicerce da República Federativa do 
Brasil, nos termos do art. 1º, III da Constituição de 1988. É oportuno lembrar, 
no entanto que, como observa o distinto Ministro do Pretório Excelso, Luís 
Roberto Barroso (2010a, p. 9), “a noção de dignidade humana varia no tempo 
e no espaço, sofrendo o impacto da história e da cultura de cada povo, bem 
como de circunstâncias políticas e ideológicas”.  

Nesse sentido, em pleno curso da era dos direitos transindividuais – no 
qual a eficácia dos direitos humanos assoma as pautas de discussões nos mais 
diversos foros – esses direitos detêm estatura de garantias fundamentais, por 
destinarem-se precipuamente ao gênero humano e evocar a solidariedade entre 
as comunidades. 

Os chamados direitos transindividuais abrigam, ainda, três espécies, 
conforme indica o art. 81, parágrafo único do CDC135. Dentre as categorias 
existentes, dá-se enfoque, nessa exposição, aos direitos (ou interesses) difusos, 
que “são como um feixe ou conjunto de interesses individuais, de objeto 
indivisível, compartilhadas por pessoas indetermináveis, que se encontram 
unidas por circunstâncias de fato conexas” (MAZZILLI apud OLIVEIRA, 
2011, p. 20). Por sua vez, Celso Antônio Pacheco Fiorillo ensina que “o direito 
difuso apresenta-se como um direito transindividual, tendo um objeto 
indivisível, titularidade indeterminada e interligada por circunstância de fato”. 
(apud OLIVEIRA, 2011, p. 20). 

Portanto, os direitos transindividuais difusos têm como atributo singular 
a impossibilidade de nomear seus titulares, vez que pertencem aos indivíduos 
em situação comum. Assim, percebe-se que os vários indivíduos que se 
encontram deslocados em razão de perseguição (política, religiosa ou étnica) ou 

135 Ver nota explicativa 11. 

DANIELLE ANNONI ( COORD).



265

direitos de terceira geração sacramentam os princípios revolucionários da
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desfavorecidos”, onde pode-se alocar os refugiados – cf. 1.2 do presente ensaio. 
Ademais, o ex-presidente da Suprema Corte comenta sobre o aspecto de
comunhão e solidariedade relativos ao gênero humano e, também, a proteção e
assistência aos migrantes refugiados.

Conclui-se, então, que no Estado Democrático de Direito, no qual se
situam os direitos de terceira dimensão, são encontrados os chamados direitos
de fraternidade e/ou solidariedade, focados em temas referentes ao
desenvolvimento, à paz, à comunicação, ao meio ambiente, ao patrimônio
comum da humanidade e aos direitos fundamentais. (BONAVIDES apud
BOLDRINI; DA FONSECA; LEITE, 2011).

3.2 Refugiados e direitos transindividuais

Em continuidade ao exposto no item anterior, entende-se por direito
metaindividual os direitos de terceira dimensão, nos quais os princípios e os
objetivos fundamentais são fixados na dignidade da pessoa humana, no devido
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processo legal e na busca pela construção de uma sociedade mais justa, livre e
solidária. (LEITE apud BOLDRINI; DA FONSECA; LEITE, 2011). Então,
com a finalidade de construir entendimento mais abrangente nesse tópico,
socorre-se de definição de dignidade humana, oferecida por Ingo Wolfgang
Sarlet:

[...] a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que
o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte
do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante 
e desumano. (apud EMERIQUE; GUERRA, 2008, p. 35-36, 
grifos nossos). 

A ideia de dignidade humana, embora permeada de subjetividade,
constitui garantia de caráter fundamental e alicerce da República Federativa do
Brasil, nos termos do art. 1º, III da Constituição de 1988. É oportuno lembrar,
no entanto que, como observa o distinto Ministro do Pretório Excelso, Luís
Roberto Barroso (2010a, p. 9), “a noção de dignidade humana varia no tempo
e no espaço, sofrendo o impacto da história e da cultura de cada povo, bem
como de circunstâncias políticas e ideológicas”.

Nesse sentido, em pleno curso da era dos direitos transindividuais – no 
qual a eficácia dos direitos humanos assoma as pautas de discussões nos mais
diversos foros – esses direitos detêm estatura de garantias fundamentais, por
destinarem-se precipuamente ao gênero humano e evocar a solidariedade entre
as comunidades.

Os chamados direitos transindividuais abrigam, ainda, três espécies, 
conforme indica o art. 81, parágrafo único do CDC135. Dentre as categorias
existentes, dá-se enfoque, nessa exposição, aos direitos (ou interesses) difusos,
que “são como um feixe ou conjunto de interesses individuais, de objeto
indivisível, compartilhadas por pessoas indetermináveis, que se encontram
unidas por circunstâncias de fato conexas” (MAZZILLI apud OLIVEIRA,
2011, p. 20). Por sua vez, Celso Antônio Pacheco Fiorillo ensina que “o direito
difuso apresenta-se como um direito transindividual, tendo um objeto
indivisível, titularidade indeterminada e interligada por circunstância de fato”.
(apud OLIVEIRA, 2011, p. 20).

Portanto, os direitos transindividuais difusos têm como atributo singular
a impossibilidade de nomear seus titulares, vez que pertencem aos indivíduos
em situação comum. Assim, percebe-se que os vários indivíduos que se
encontram deslocados em razão de perseguição (política, religiosa ou étnica) ou

135 Ver nota explicativa 11
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de catástrofes naturais (eco-refugiados) figuram como titulares de garantias 
fundamentais136. Afinal, a teoria objetiva dos direitos fundamentais considera 
que esses devem ser considerados em seu valor subjetivo individual, entretanto, 
a sua dimensão objetiva também é imprescindível a partir do momento que os 
direitos fundamentais são essenciais também à comunidade como um todo. 
(SARLET, 2012). 

Então, conclui-se que existe obrigatoriedade por parte do Estado em 
prover amparo e prestar assistência aos refugiados e migrantes ambientais com 
a finalidade de resguardar os direitos transindividuais nos moldes de garantias 
fundamentais, ou seja, em vista do Princípio da Efetividade da Constituição, as 
garantias devem ser dotadas de efetividade, que é “a atuação prática da norma, 
fazendo prevalecer no mundo dos fatos os valores e interesses por ela tutelados. 
Simboliza [...] a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever ser 
normativo e o ser da realidade social”. (BARROSO, 2010b, p. 238). 

4 REFUGIADOS NO BRASIL E O TRABALHO ANÁLOGO À 
ESCRAVIDÃO NA AMAZÔNIA 

Em artigo de autoria de Luiza Freitas e da Prof.ª Dr.ª Valena Mesquita 
(2016), atuantes na pesquisa sobre trabalho análogo ao de escravo no âmbito 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará, ao citarem Brito 
Filho, sustentam que o trabalho decente é aquele no qual se respeita, pelo 
menos, os direitos mínimos do trabalhador, considerados aqui como aqueles 
que são necessários para a preservação da dignidade. Dessa forma, entende-se 
que o trabalho escravo, naturalmente, não se configura por qualquer violação 
dos direitos trabalhistas, mas quando se percebe uma flagrante violação aos 
direitos assegurados pela legislação do trabalho, responsáveis por garantir o 
mínimo para que a atividade laboral seja realizada pelo trabalhador em 
condições dignas. (Ibid.). 

“Os imigrantes em geral são mais vulneráveis social e economicamente, 
sobretudo os recém-chegados, que se submetem mais facilmente a postos de 
trabalho insalubres, a salários baixos e a moradias precárias”. (SANTOS, 2016, 
p. 478). Tal realidade não é desconhecida no cenário nacional, e é endossada
por diversos relatos jornalísticos (G1 SP, 2014; G1 SP, 2015), dentre os quais,

136 Há, inclusive, quem defenda que os direitos transindividuais, além de constituírem 
garantias fundamentais, também compõe o núcleo de cláusulas pétreas do estatuto 
constitucional. Ver BOLDRINI; DA FONSECA; LEITE, 2011; BRANDÃO, 2010. 
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Filho, sustentam que o trabalho decente é aquele no qual se respeita, pelo
menos, os direitos mínimos do trabalhador, considerados aqui como aqueles
que são necessários para a preservação da dignidade. Dessa forma, entende-se
que o trabalho escravo, naturalmente, não se configura por qualquer violação
dos direitos trabalhistas, mas quando se percebe uma flagrante violação aos
direitos assegurados pela legislação do trabalho, responsáveis por garantir o
mínimo para que a atividade laboral seja realizada pelo trabalhador em
condições dignas. (Ibid.).

“Os imigrantes em geral são mais vulneráveis social e economicamente,
sobretudo os recém-chegados, que se submetem mais facilmente a postos de
trabalho insalubres, a salários baixos e a moradias precárias”. (SANTOS, 2016,
p. 478). Tal realidade não é desconhecida no cenário nacional, e é endossada
por diversos relatos jornalísticos (G1 SP, 2014; G1 SP, 2015), dentre os quais,

136 Há, inclusive, quem defenda que os direitos transindividuais, além de constituírem
garantias fundamentais, também compõe o núcleo de cláusulas pétreas do estatuto
constitucional. Ver BOLDRINI; DA FONSECA; LEITE, 2011; BRANDÃO, 2010.
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destaca-se a matéria do jornal inglês Mirror News (2014), que denunciou o 
trabalho escravo de haitianos, “remunerados” com pouco mais de 20 reais ao 
dia, em obras da Arena Amazônia – um dos estádios da Copa do Mundo de 
2014 – em Manaus. Segue um trecho da matéria: 

Em 2011, milhares de homens haitianos desesperados 
lideraram a procura de empregos, um ano após o enorme 
terremoto do ano passado, que matou 220 mil pessoas e destruiu o 
país empobrecido. [...] Desde então, cerca de 5.000 haitianos 
chegaram a Manaus [...]. Eles sonhavam em ganhar um bom 
dinheiro para enviar aos seus entes queridos para ajudar a 
reconstruir suas vidas. Mas a realidade brutal tem sido muito 
diferente. [...]. (MIRROR NEWS, 2014, tradução nossa, grifos 
nossos). 

Há três meses ele [Jean Clifford] deixou sua esposa e cinco filhos para 
trás e chegou a Manaus. "Foi-me oferecido trabalho como assistente de 
construtor por 900 reais por mês (cerca de £230)", disse ele. "Eles me disseram 
que eu ganharia seguro de trabalho e pensão”. "Eu estava em êxtase. Liguei 
para minha família para dizer-lhes que nossas vidas iriam melhorar”. 
Jean Clifford, que compartilha um quarto com outros três, começou a trabalhar 
no mês passado – e logo descobriu que ele deveria trabalhar em condições 
degradantes. Ele disse: "Fui obrigado a transportar materiais de construção 
pesados do chão para o nível superior. Eu começava às 7h e trabalhava sem 
pausa até as 17h”. [...] 

Godheil Chatelain, contou como ele estava empregado para 
construir uma estrada ao redor da Arena Amazônia e lhe foi 
prometido £2 [cerca de R$ 7,80] por metro. Mas no dia do 
pagamento, quinze dias depois, a empresa acabou de dizer-lhe para 
voltar em duas semanas. [...] Godheil, 24, continuou voltando para 
os escritórios da empresa exigindo seu dinheiro. Ele foi ameaçado, 
então, foi à polícia. Eles finalmente pagaram - mas apenas £3 
[pouco mais de R$ 11,50] por dia. (MIRROR NEWS, tradução 
nossa, grifos nossos). 

O extenso trecho da matéria acima foi transcrito com a finalidade de 
transmitir, tão fielmente quanto possível, o drama de indivíduos que, em razão 
de catástrofes naturais, são forçados a deixar sua pátria em busca de condições 
mínimas de sobrevivência e, dada sua vulnerabilidade, são submetidos a 
subempregos e, conforme o denunciado pelo jornal, ao trabalho escravo. Trata-
se, em verdade, dos chamados “refugiados ambientais” que são: 

Pessoas que fugiram de suas casas por causa de mudanças 
ambientais que tornaram suas vidas ameaçadas ou 
insustentáveis. Em alguns casos, estas pessoas encontraram novos 
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de catástrofes naturais (eco-refugiados) figuram como titulares de garantias
fundamentais136. Afinal, a teoria objetiva dos direitos fundamentais considera
que esses devem ser considerados em seu valor subjetivo individual, entretanto,
a sua dimensão objetiva também é imprescindível a partir do momento que os
direitos fundamentais são essenciais também à comunidade como um todo.
(SARLET, 2012).

Então, conclui-se que existe obrigatoriedade por parte do Estado em
prover amparo e prestar assistência aos refugiados e migrantes ambientais com 
a finalidade de resguardar os direitos transindividuais nos moldes de garantias
fundamentais, ou seja, em vista do Princípio da Efetividade da Constituição, as
garantias devem ser dotadas de efetividade, que é “a atuação prática da norma,
fazendo prevalecer no mundo dos fatos os valores e interesses por ela tutelados.
Simboliza [...] a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever ser
normativo e o ser da realidade social”. (BARROSO, 2010b, p. 238).

4 REFUGIADOS NO BRASIL E O TRABALHO ANÁLOGO À
ESCRAVIDÃO NA AMAZÔNIA

Em artigo de autoria de Luiza Freitas e da Prof.ª Dr.ª Valena Mesquita
(2016), atuantes na pesquisa sobre trabalho análogo ao de escravo no âmbito
da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará, ao citarem Brito
Filho, sustentam que o trabalho decente é aquele no qual se respeita, pelo
menos, os direitos mínimos do trabalhador, considerados aqui como aqueles
que são necessários para a preservação da dignidade. Dessa forma, entende-se
que o trabalho escravo, naturalmente, não se configura por qualquer violação
dos direitos trabalhistas, mas quando se percebe uma flagrante violação aos
direitos assegurados pela legislação do trabalho, responsáveis por garantir o
mínimo para que a atividade laboral seja realizada pelo trabalhador em
condições dignas. (Ibid.).

“Os imigrantes em geral são mais vulneráveis social e economicamente,
sobretudo os recém-chegados, que se submetem mais facilmente a postos de
trabalho insalubres, a salários baixos e a moradias precárias”. (SANTOS, 2016,
p. 478). Tal realidade não é desconhecida no cenário nacional, e é endossada
por diversos relatos jornalísticos (G1 SP, 2014; G1 SP, 2015), dentre os quais,

136 Há, inclusive, quem defenda que os direitos transindividuais, além de constituírem
garantias fundamentais, também compõe o núcleo de cláusulas pétreas do estatuto
constitucional. Ver BOLDRINI; DA FONSECA; LEITE, 2011; BRANDÃO, 2010.
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destaca-se a matéria do jornal inglês Mirror News (2014), que denunciou o
trabalho escravo de haitianos, “remunerados” com pouco mais de 20 reais ao
dia, em obras da Arena Amazônia – um dos estádios da Copa do Mundo de
2014 – em Manaus. Segue um trecho da matéria:

Em 2011, milhares de homens haitianos desesperados 
lideraram a procura de empregos, um ano após o enorme 
terremoto do ano passado, que matou 220 mil pessoas e destruiu o 
país empobrecido. [...] Desde então, cerca de 5.000 haitianos
chegaram a Manaus [...]. Eles sonhavam em ganhar um bom
dinheiro para enviar aos seus entes queridos para ajudar a
reconstruir suas vidas. Mas a realidade brutal tem sido muito 
diferente. [...]. (MIRROR NEWS, 2014, tradução nossa, grifos 
nossos).

Há três meses ele [Jean Clifford] deixou sua esposa e cinco filhos para
trás e chegou a Manaus. "Foi-me oferecido trabalho como assistente de
construtor por 900 reais por mês (cerca de £230)", disse ele. "Eles me disseram
que eu ganharia seguro de trabalho e pensão”. "Eu estava em êxtase. Liguei
para minha família para dizer-lhes que nossas vidas iriam melhorar”.
Jean Clifford, que compartilha um quarto com outros três, começou a trabalhar
no mês passado – e logo descobriu que ele deveria trabalhar em condições
degradantes. Ele disse: "Fui obrigado a transportar materiais de construção
pesados do chão para o nível superior. Eu começava às 7h e trabalhava sem
pausa até as 17h”. [...]

Godheil Chatelain, contou como ele estava empregado para
construir uma estrada ao redor da Arena Amazônia e lhe foi 
prometido £2 [cerca de R$ 7,80] por metro. Mas no dia do 
pagamento, quinze dias depois, a empresa acabou de dizer-lhe para
voltar em duas semanas. [...] Godheil, 24, continuou voltando para 
os escritórios da empresa exigindo seu dinheiro. Ele foi ameaçado,
então, foi à polícia. Eles finalmente pagaram - mas apenas £3 
[pouco mais de R$ 11,50] por dia. (MIRROR NEWS, tradução
nossa, grifos nossos).

O extenso trecho da matéria acima foi transcrito com a finalidade de 
transmitir, tão fielmente quanto possível, o drama de indivíduos que, em razão
de catástrofes naturais, são forçados a deixar sua pátria em busca de condições
mínimas de sobrevivência e, dada sua vulnerabilidade, são submetidos a
subempregos e, conforme o denunciado pelo jornal, ao trabalho escravo. Trata-
se, em verdade, dos chamados “refugiados ambientais” que são:

Pessoas que fugiram de suas casas por causa de mudanças
ambientais que tornaram suas vidas ameaçadas ou
insustentáveis. Em alguns casos, estas pessoas encontraram novos
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lugares para viver em seus próprios países. Em outros casos, elas 
devem mudar de um país para outro buscando refúgio. (Derani 
apud MOZINE; FREITAS; RODRIQUES, 2012, p. 8, grifos 
nossos) 

Embora os estados e os organismos internacionais não reconheçam a 
qualificação de “refugiados ambientais”137 seu fenômeno é real e os haitianos 
lideram os índices nessa “categoria”. Entre os anos 2010 e 2012, conforme 
Verán, Noal e Fainstat (2014, p. 1011), a Polícia Federal brasileira contabilizou 
a entrada de 3 814 haitianos (456 em 2010; 1 898 em 2011 e 1 460 apenas no 
mês de janeiro de 2012). Segundo documento do CONARE (BRASIL, 2017), 
acumulam-se em quase 50 mil as solicitações de refúgio realizadas por haitianos. 

A Amazônia, foco desse ensaio, figura como território propício a 
ocorrência de relações de trabalho em circunstâncias degradantes, em razão do 
seguinte: (1) a existência de diversas atividades como grilagem de terras e o 
funcionamento de carvoarias que, por serem ilegais, naturalmente, não desejam 
ter custos com a implementação de condições dignas de trabalho; (2) as 
referidas atividades funcionam, geralmente, em latifúndios inacessíveis dada as 
péssimas condições de estradas ou dentro de mata fechada, o que dificulta a 
realização de fiscalizações por parte do Ministério Público do Trabalho e outras 
autoridades competentes; e por fim, (3) o modelo fundiário concentracionista e 
a consequente expropriação de pequenos agricultores implicam vulnerabilidade 
social e fomentam a subordinação de indivíduos ao trabalho escravo.  

De acordo com Luciana Fernandes e Rosa Marin (2007), pesquisadoras 
do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, 
embora o trabalho escravo tenha sido identificado em todo o Brasil, 70% dos 
casos registrados encontra-se no Estado do Pará e 10% no Maranhão, 
conforme dados avaliados pela Comissão Pastoral da Terra e pelo Grupo 
Especial de Fiscalização Móvel, do Ministério do Trabalho e Emprego, no 
período de 1995 a 2002. Constatou-se, outrossim, que, no Pará, 96% dos casos 

137 Também chamados, na literatura sócio-antropológica, “refugiados do meio-ambiente” 
(réfugiés d’environnement) ou “eco-refugiados” (eco-réfugiés), designam os indivíduos deslocados 
por grandes transformações ambientais, sejam elas resultantes de causas naturais ou de ação 
antrópica, independentemente do argumento desenvolvimentista. “Os argumentos a favor 
do reconhecimento da situação de refugiado ambiental [...] advogam que [...] tanto no caso 
dos deslocamentos compulsórios provocados por desastres ambientais naturais (catástrofes) 
quanto no caso dos desastres ambientais provocados pelos projetos de desenvolvimento, 
está em causa a violação de direitos: – o direito de ficar (rester); - o direito à indenização e a 
alternativas de deslocamento [...]; - o direito à continuidade e reprodução cultural de grupos, 
sobretudo grupos étnicos, que já têm dispositivos internacionais de proteção”. (SANTOS, 
2007, p. 83-84).  
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lugares para viver em seus próprios países. Em outros casos, elas
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apud MOZINE; FREITAS; RODRIQUES, 2012, p. 8, grifos
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Verán, Noal e Fainstat (2014, p. 1011), a Polícia Federal brasileira contabilizou
a entrada de 3 814 haitianos (456 em 2010; 1 898 em 2011 e 1 460 apenas no
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péssimas condições de estradas ou dentro de mata fechada, o que dificulta a
realização de fiscalizações por parte do Ministério Público do Trabalho e outras
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de trabalho escravo ocorre no sudeste do estado, onde concentram-se as 
fazendas e empresas que utilizam esse tipo de mão-de-obra. 

Em continuidade, como exposto anteriormente, os refugiados 
(ambientais ou não) encontram-se em maior dimensão vulnerabilidade, logo 
tornam-se mais propensos a submissão ao trabalho escravo. Tal vulnerabilidade 
consiste no fato que, por serem estrangeiros, desconhecem a legislação pátria e 
não possuem vínculos relacionais que os permitam auxílio, assim, subordinam-
se ao trabalho indigno como única forma de subsistência, em outras palavras, 
“a escassez de recursos, a falta de vínculos definitivos, os torna 
permanentemente nômades, mantendo um ciclo no qual consta uma alternância 
aparentemente sem saída entre fazenda, pensão, fazenda”. (FIGUEIRA; 
PRADO, 2014, p. 24).  

Continuando, note-se o seguinte relato jornalístico: 

A Polícia Federal, em Roraima, em atuação conjunta com Auditores 
do Ministério do Trabalho e Emprego, durante fiscalização em Boa 
Vista, prenderam o empresário R.P.P., 63, por ter reduzido à 
condição análoga a escravo, dois cidadãos venezuelanos e dois 
cidadãos cubanos. 
No local foi constatada inexistência de condições mínimas de 
trabalho, higiene e segurança e, segundo informação, os 
trabalhadores resgatados exerciam jornada exaustiva de 
trabalho de 12 horas diárias, laborando todos os dias, inclusive 
sábado, domingo e feriado, sem descanso semanal. 
Os estrangeiros [...] recebiam remuneração aquém do salário 
mínimo e o empregador ainda cobrava pelo fornecimento de 
alojamento e pela alimentação, que muitas vezes vinha 
estragada, sendo que dormiam em colchões no chão e bebiam 
água da torneira. (SARAIVA, 2017, grifos nossos). 

O excerto acima exemplifica, em caráter conclusivo, os fatos expostos 
até aqui, demonstrando que os refugiados, em situação de vulnerabilidade, 
igualmente os operários envolvidos na construção da Arena da Amazônia, são 
submetidos a jornadas exaustivas de trabalho e pagas irrisórias, em flagrante 
violação aos direitos humanos e garantias estatuídas na Carta Constitucional do 
Brasil e em tratados internacionais firmados por esse país. 

Em último momento desse tópico, é oportuno ressalvar que o trato 
desumano para com migrantes (ambientais) e refugiados não se limita a sua 
subordinação ao trabalho escravo, mas transpassa para a violência física e moral, 
percebe-se a seguir. 

As refugiadas [...] que atualmente vivem no Amazonas, denunciam 
as atrocidades cometidas contra as mulheres nesta condição de 
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lugares para viver em seus próprios países. Em outros casos, elas
devem mudar de um país para outro buscando refúgio. (Derani 
apud MOZINE; FREITAS; RODRIQUES, 2012, p. 8, grifos
nossos)

Embora os estados e os organismos internacionais não reconheçam a
qualificação de “refugiados ambientais”137 seu fenômeno é real e os haitianos
lideram os índices nessa “categoria”. Entre os anos 2010 e 2012, conforme
Verán, Noal e Fainstat (2014, p. 1011), a Polícia Federal brasileira contabilizou
a entrada de 3 814 haitianos (456 em 2010; 1 898 em 2011 e 1 460 apenas no
mês de janeiro de 2012). Segundo documento do CONARE (BRASIL, 2017), 
acumulam-se em quase 50 mil as solicitações de refúgio realizadas por haitianos.

A Amazônia, foco desse ensaio, figura como território propício a
ocorrência de relações de trabalho em circunstâncias degradantes, em razão do
seguinte: (1) a existência de diversas atividades como grilagem de terras e o
funcionamento de carvoarias que, por serem ilegais, naturalmente, não desejam
ter custos com a implementação de condições dignas de trabalho; (2) as
referidas atividades funcionam, geralmente, em latifúndios inacessíveis dada as
péssimas condições de estradas ou dentro de mata fechada, o que dificulta a
realização de fiscalizações por parte do Ministério Público do Trabalho e outras
autoridades competentes; e por fim, (3) o modelo fundiário concentracionista e
a consequente expropriação de pequenos agricultores implicam vulnerabilidade
social e fomentam a subordinação de indivíduos ao trabalho escravo.

De acordo com Luciana Fernandes e Rosa Marin (2007), pesquisadoras
do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará,
embora o trabalho escravo tenha sido identificado em todo o Brasil, 70% dos
casos registrados encontra-se no Estado do Pará e 10% no Maranhão,
conforme dados avaliados pela Comissão Pastoral da Terra e pelo Grupo
Especial de Fiscalização Móvel, do Ministério do Trabalho e Emprego, no
período de 1995 a 2002. Constatou-se, outrossim, que, no Pará, 96% dos casos

137 Também chamados, na literatura sócio-antropológica, “refugiados do meio-ambiente” 
(réfugiés d’environnement) ou “eco-refugiados” (eco-réfugiés), designam os indivíduos deslocados
por grandes transformações ambientais, sejam elas resultantes de causas naturais ou de ação
antrópica, independentemente do argumento desenvolvimentista. “Os argumentos a favor
do reconhecimento da situação de refugiado ambiental [...] advogam que [...] tanto no caso
dos deslocamentos compulsórios provocados por desastres ambientais naturais (catástrofes)
quanto no caso dos desastres ambientais provocados pelos projetos de desenvolvimento,
está em causa a violação de direitos: – o direito de ficar (rester); - o direito à indenização e a
alternativas de deslocamento [...]; - o direito à continuidade e reprodução cultural de grupos, 
sobretudo grupos étnicos, que já têm dispositivos internacionais de proteção”. (SANTOS,
2007, p. 83-84). 
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de trabalho escravo ocorre no sudeste do estado, onde concentram-se as 
fazendas e empresas que utilizam esse tipo de mão-de-obra.

Em continuidade, como exposto anteriormente, os refugiados
(ambientais ou não) encontram-se em maior dimensão vulnerabilidade, logo
tornam-se mais propensos a submissão ao trabalho escravo. Tal vulnerabilidade
consiste no fato que, por serem estrangeiros, desconhecem a legislação pátria e
não possuem vínculos relacionais que os permitam auxílio, assim, subordinam-
se ao trabalho indigno como única forma de subsistência, em outras palavras,
“a escassez de recursos, a falta de vínculos definitivos, os torna
permanentemente nômades, mantendo um ciclo no qual consta uma alternância 
aparentemente sem saída entre fazenda, pensão, fazenda”. (FIGUEIRA;
PRADO, 2014, p. 24).

Continuando, note-se o seguinte relato jornalístico:

A Polícia Federal, em Roraima, em atuação conjunta com Auditores 
do Ministério do Trabalho e Emprego, durante fiscalização em Boa
Vista, prenderam o empresário R.P.P., 63, por ter reduzido à
condição análoga a escravo, dois cidadãos venezuelanos e dois
cidadãos cubanos.
No local foi constatada inexistência de condições mínimas de
trabalho, higiene e segurança e, segundo informação, os
trabalhadores resgatados exerciam jornada exaustiva de
trabalho de 12 horas diárias, laborando todos os dias, inclusive
sábado, domingo e feriado, sem descanso semanal.
Os estrangeiros [...] recebiam remuneração aquém do salário
mínimo e o empregador ainda cobrava pelo fornecimento de
alojamento e pela alimentação, que muitas vezes vinha
estragada, sendo que dormiam em colchões no chão e bebiam
água da torneira. (SARAIVA, 2017, grifos nossos).

O excerto acima exemplifica, em caráter conclusivo, os fatos expostos
até aqui, demonstrando que os refugiados, em situação de vulnerabilidade,
igualmente os operários envolvidos na construção da Arena da Amazônia, são
submetidos a jornadas exaustivas de trabalho e pagas irrisórias, em flagrante
violação aos direitos humanos e garantias estatuídas na Carta Constitucional do
Brasil e em tratados internacionais firmados por esse país.

Em último momento desse tópico, é oportuno ressalvar que o trato
desumano para com migrantes (ambientais) e refugiados não se limita a sua
subordinação ao trabalho escravo, mas transpassa para a violência física e moral,
percebe-se a seguir.

As refugiadas [...] que atualmente vivem no Amazonas, denunciam
as atrocidades cometidas contra as mulheres nesta condição de
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[...] refugiadas. O estigma da condição [...] reduz os grupos 
humanos à completa miséria e exclusão social, o que para as 
mulheres é ainda mais recalcado, principalmente se não estiver na 
companhia de seus maridos, o que é o caso de grande parte delas. 
(OLIVEIRA, 2008, p. 120, grifos nossos). 

5 DESAFIOS NA PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA EFETIVA AOS 
REFUGIADOS 

Nas palavras do filósofo político Norberto Bobbio (2004, p. 23), “o 
problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o 
de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata- se de um problema não filosófico, 
mas político”. Howard e Summers (1965, p. 259-261, tradução nossa), por sua 
vez, ensinam que a efetiva proteção constitucional de liberdades básicas requer 
diferentes formas de aplicação, mas, em quaisquer sistemas, não são 
“autoaplicáveis”, logo, dependem de mecanismos para sua efetivação.  

No arcabouço das discussões sobre direitos humanos, garantias 
fundamentais e direitos dos refugiados – âmbito da discussão desse ensaio –, a 
declaração (ou justificação, como diz Bobbio) de direitos é suplantada pela 
eficaz aplicabilidade deles. Assim, percebeu-se algumas complexidades que, em 
certa dimensão, inviabilizam a integral efetividade do direitos e garantias dos 
refugiados. Dentre elas, destaca-se as seguintes: 

Primeiramente, a qualificação da condição de refugiado – realizada, para 
efeitos de validade jurídica, pelos organismos públicos (como o CONARE) – 
ainda não admite a qualificação dos chamados “eco-refugiados” ou “migrantes 
ambientais”, de modo que inexiste previsão jurídica para esses casos (BUENO, 
2016) (, embora a literatura sócio-antropológica, que se presume técnica, já os 
tenha percebido carentes de apoio por parte dos organismos públicos. 

Ademais, os custos financeiros direcionados à assistência e amparo aos 
refugiados demandam ampliação dos gastos públicos com questões ditas sociais 
ou humanitárias. Com a finalidade de atribuir dimensão aos custos, conforme 
informações da Deutsch-Portugiesische Industrie – und Handelskammer (Câmara de 
Comércio de Indústria Luso-Alemã) (CCILA, 2016), a maioria dos estudos 
estima a despesa anual a serem efetuadas com cada refugiado num valor entre 
12 e 20 mil euros. Não obstante, o Ministério de Finanças alemão estimou os 
custos com os refugiados em 20 bilhões de euros por ano, no período de 2016 
a 2020. Então, conclui-se que, para os alemães – que são referência em 
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[...] refugiadas. O estigma da condição [...] reduz os grupos 
humanos à completa miséria e exclusão social, o que para as
mulheres é ainda mais recalcado, principalmente se não estiver na
companhia de seus maridos, o que é o caso de grande parte delas.
(OLIVEIRA, 2008, p. 120, grifos nossos).

5 DESAFIOS NA PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA EFETIVA AOS
REFUGIADOS

Nas palavras do filósofo político Norberto Bobbio (2004, p. 23), “o
problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o
de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata- se de um problema não filosófico,
mas político”. Howard e Summers (1965, p. 259-261, tradução nossa), por sua
vez, ensinam que a efetiva proteção constitucional de liberdades básicas requer
diferentes formas de aplicação, mas, em quaisquer sistemas, não são
“autoaplicáveis”, logo, dependem de mecanismos para sua efetivação.

No arcabouço das discussões sobre direitos humanos, garantias
fundamentais e direitos dos refugiados – âmbito da discussão desse ensaio –, a 
declaração (ou justificação, como diz Bobbio) de direitos é suplantada pela
eficaz aplicabilidade deles. Assim, percebeu-se algumas complexidades que, em
certa dimensão, inviabilizam a integral efetividade do direitos e garantias dos
refugiados. Dentre elas, destaca-se as seguintes:

Primeiramente, a qualificação da condição de refugiado – realizada, para
efeitos de validade jurídica, pelos organismos públicos (como o CONARE) –
ainda não admite a qualificação dos chamados “eco-refugiados” ou “migrantes
ambientais”, de modo que inexiste previsão jurídica para esses casos (BUENO,
2016) (, embora a literatura sócio-antropológica, que se presume técnica, já os
tenha percebido carentes de apoio por parte dos organismos públicos.

Ademais, os custos financeiros direcionados à assistência e amparo aos
refugiados demandam ampliação dos gastos públicos com questões ditas sociais
ou humanitárias. Com a finalidade de atribuir dimensão aos custos, conforme
informações da Deutsch-Portugiesische Industrie – und Handelskammer (Câmara de
Comércio de Indústria Luso-Alemã) (CCILA, 2016), a maioria dos estudos
estima a despesa anual a serem efetuadas com cada refugiado num valor entre
12 e 20 mil euros. Não obstante, o Ministério de Finanças alemão estimou os
custos com os refugiados em 20 bilhões de euros por ano, no período de 2016
a 2020. Então, conclui-se que, para os alemães – que são referência em
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acolhimento e auxílio aos refugiados – os custos do cuidado mostram-se 
elevadíssimos.  

Por fim, o preconceito em relação a acolhida de refugiados constitui forte 
embargo a apoio efetivo a eles destinadas, bem como dificulta sua integração às 
novas comunidades, como é demonstrado no trecho de relato jornalístico a 
seguir: 

Preconceitos, dificuldades para encontrar emprego e, ao 
mesmo tempo, hospitalidade da população. Foi assim que quatro 
refugiados — dois congoleses, um sírio e uma colombiana — 
descreveram sua vida no Brasil, durante seminário organizado [...] 
pela Agência da ONU para Refugiados [...], no Rio de Janeiro. 
Há quase dois anos no Brasil, a congolesa Mireille Mulanga fugiu 
da violência de milícias e grupos rebeldes, que vêm utilizando 
o estupro massivo de mulheres e crianças como arma de
guerra em seu país. [...]
Há oito anos no país, o congolês Charly Kongo Nzalambila, que
também fugiu da violência, chamou atenção para o preconceito
enfrentado pelos africanos no Brasil. “Muitas vezes somos
tratados como ignorantes, dizem que moramos com macacos e
leões na floresta, só pelo fato de sermos africanos”, afirmou em
sua apresentação no evento “Vozes do Refúgio: dados globais,
olhares locais”.
Segundo ele, nos momentos em que o fluxo de chegadas ao Brasil
aumenta, os refugiados passam a ser serem cada vez mais
associados à criminalidade. No entanto, ele acredita que esse
sentimento não seja homogêneo em toda a população.
“O povo brasileiro é maravilhoso, se oferece para ajudar, para dar
comida, ensinar português. Se alguns parassem de confundir
refugiados com foragidos, já seria uma coisa boa”, disse Charly. 
(ACNUR, 2016, grifos nossos).

Em suma, conclui-se que, de fato, o amparo e assistência aos refugiados 
ainda estão distantes de serem ideais, conforme lhes garante a legislação 
ordinária, o estatuto constitucional e tratados internacionais firmados pelo 
Brasil. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do exposto no presente trabalho é possível concluir que ser 
refugiado (ou eco-refugiado) é uma das condições mais precárias em que um 
ser humano pode encontrar-se, visto que queda-se vulnerável pela 
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[...] refugiadas. O estigma da condição [...] reduz os grupos 
humanos à completa miséria e exclusão social, o que para as
mulheres é ainda mais recalcado, principalmente se não estiver na
companhia de seus maridos, o que é o caso de grande parte delas.
(OLIVEIRA, 2008, p. 120, grifos nossos).

5 DESAFIOS NA PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA EFETIVA AOS
REFUGIADOS

Nas palavras do filósofo político Norberto Bobbio (2004, p. 23), “o
problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o
de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata- se de um problema não filosófico,
mas político”. Howard e Summers (1965, p. 259-261, tradução nossa), por sua
vez, ensinam que a efetiva proteção constitucional de liberdades básicas requer
diferentes formas de aplicação, mas, em quaisquer sistemas, não são
“autoaplicáveis”, logo, dependem de mecanismos para sua efetivação.

No arcabouço das discussões sobre direitos humanos, garantias
fundamentais e direitos dos refugiados – âmbito da discussão desse ensaio –, a 
declaração (ou justificação, como diz Bobbio) de direitos é suplantada pela
eficaz aplicabilidade deles. Assim, percebeu-se algumas complexidades que, em
certa dimensão, inviabilizam a integral efetividade do direitos e garantias dos
refugiados. Dentre elas, destaca-se as seguintes:

Primeiramente, a qualificação da condição de refugiado – realizada, para
efeitos de validade jurídica, pelos organismos públicos (como o CONARE) –
ainda não admite a qualificação dos chamados “eco-refugiados” ou “migrantes
ambientais”, de modo que inexiste previsão jurídica para esses casos (BUENO,
2016) (, embora a literatura sócio-antropológica, que se presume técnica, já os
tenha percebido carentes de apoio por parte dos organismos públicos.

Ademais, os custos financeiros direcionados à assistência e amparo aos
refugiados demandam ampliação dos gastos públicos com questões ditas sociais
ou humanitárias. Com a finalidade de atribuir dimensão aos custos, conforme
informações da Deutsch-Portugiesische Industrie – und Handelskammer (Câmara de
Comércio de Indústria Luso-Alemã) (CCILA, 2016), a maioria dos estudos
estima a despesa anual a serem efetuadas com cada refugiado num valor entre
12 e 20 mil euros. Não obstante, o Ministério de Finanças alemão estimou os
custos com os refugiados em 20 bilhões de euros por ano, no período de 2016
a 2020. Então, conclui-se que, para os alemães – que são referência em
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acolhimento e auxílio aos refugiados – os custos do cuidado mostram-se
elevadíssimos.

Por fim, o preconceito em relação a acolhida de refugiados constitui forte
embargo a apoio efetivo a eles destinadas, bem como dificulta sua integração às
novas comunidades, como é demonstrado no trecho de relato jornalístico a
seguir:

Preconceitos, dificuldades para encontrar emprego e, ao
mesmo tempo, hospitalidade da população. Foi assim que quatro
refugiados — dois congoleses, um sírio e uma colombiana —
descreveram sua vida no Brasil, durante seminário organizado [...]
pela Agência da ONU para Refugiados [...], no Rio de Janeiro.
Há quase dois anos no Brasil, a congolesa Mireille Mulanga fugiu
da violência de milícias e grupos rebeldes, que vêm utilizando
o estupro massivo de mulheres e crianças como arma de
guerra em seu país. [...]
Há oito anos no país, o congolês Charly Kongo Nzalambila, que
também fugiu da violência, chamou atenção para o preconceito
enfrentado pelos africanos no Brasil. “Muitas vezes somos
tratados como ignorantes, dizem que moramos com macacos e
leões na floresta, só pelo fato de sermos africanos”, afirmou em
sua apresentação no evento “Vozes do Refúgio: dados globais, 
olhares locais”.
Segundo ele, nos momentos em que o fluxo de chegadas ao Brasil
aumenta, os refugiados passam a ser serem cada vez mais
associados à criminalidade. No entanto, ele acredita que esse 
sentimento não seja homogêneo em toda a população.
“O povo brasileiro é maravilhoso, se oferece para ajudar, para dar
comida, ensinar português. Se alguns parassem de confundir
refugiados com foragidos, já seria uma coisa boa”, disse Charly.
(ACNUR, 2016, grifos nossos).

Em suma, conclui-se que, de fato, o amparo e assistência aos refugiados
ainda estão distantes de serem ideais, conforme lhes garante a legislação
ordinária, o estatuto constitucional e tratados internacionais firmados pelo
Brasil.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do exposto no presente trabalho é possível concluir que ser
refugiado (ou eco-refugiado) é uma das condições mais precárias em que um
ser humano pode encontrar-se, visto que queda-se vulnerável pela
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impossibilidade de viver em sua própria pátria (ou não ter nenhuma, como os 
apátridas [BRASIL, 2017]), é obrigado a exilar-se no exterior e, assim, passar a 
depender da boa vontade de Estados, ONGs e nacionais para satisfazer suas 
necessidades mínimas, bem como obter quaisquer oportunidades de emprego 
e integração. 

Como restou demonstrado na primeira parte desse ensaio, a 
problemática dos refugiados há muito requer ações institucionais para sua 
amenização, pois, em todo o devir histórico, essa levas em trânsito foram 
moralmente degradadas, padecendo perseguição política, étnica, religiosa ou, 
sendo desapropriadas de suas vidas face a ocorrência de graves catástrofes 
naturais.  

O estudo teórico do aprimoramento dos modelos constitucionais, com 
ênfase nos direitos de terceira dimensão permitiu notar, em caráter conclusivo, 
que, sob a luz da teoria objetiva dos direitos fundamentais e da evolução dos 
paradigmas do Estado, os direitos transindividuais possuem o caráter de direitos 
fundamentais e, portanto, devem ser protegidos e devidamente efetivados pelo 
Estado. Naturalmente, isso diz respeito a concessão de condições mínimas de 
dignidade aos refugiados e migrantes ambientais.  

Apresentou-se, posteriormente, relatos e dados estatísticos referentes ao 
trabalho escravo no Brasil e à submissão de refugiados e migrantes ambientais 
a essa degradante condição, demonstrando as razões que possibilitam esse 
infeliz fenômeno social, como a difícil integração de refugiados na sociedade e 
na economia brasileira, que são alvos de preconceito e desconfiança por parte 
de nacionais. Aponta-se, outrossim, a recusa por parte dos Estados em 
reconhecer juridicamente a qualificação de eco-refugiados como um grave 
problema, uma vez que grande parte das solicitações de refúgio no Brasil, por 
exemplo, são realizadas por haitianos, vítimas do terremoto catastrófico 
ocorrido em seu país, do qual nunca se recuperaram completamente.  

Ao fim, realizou-se a exposição das principais razões que constituem 
atrapalho à eficaz assistência e proteção aos refugiados, uma vez que, em 
tempos de debate sobre direitos humanos, os refugiados e eco-refugiados ainda 
se encontram desamparados em certa dimensão. 

Em suma, finda a pesquisa, manifesta-se a finalidade de combater os 
“rótulos generalistas” e estigmas sobre a questão dos refugiados no âmbito 
nacional, vez que as grandes mídias anunciam as grandes levas de refugiados 
que migram do Oriente Médio e do norte da África para a Europa, em razão de 
guerras civis e ações de grupos terroristas, mas, simultaneamente, ignoram a 
chegada numerosa de eco-refugiados haitianos e de outros cidadãos de nações 
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impossibilidade de viver em sua própria pátria (ou não ter nenhuma, como os
apátridas [BRASIL, 2017]), é obrigado a exilar-se no exterior e, assim, passar a
depender da boa vontade de Estados, ONGs e nacionais para satisfazer suas
necessidades mínimas, bem como obter quaisquer oportunidades de emprego
e integração.

Como restou demonstrado na primeira parte desse ensaio, a
problemática dos refugiados há muito requer ações institucionais para sua
amenização, pois, em todo o devir histórico, essa levas em trânsito foram
moralmente degradadas, padecendo perseguição política, étnica, religiosa ou,
sendo desapropriadas de suas vidas face a ocorrência de graves catástrofes
naturais.

O estudo teórico do aprimoramento dos modelos constitucionais, com
ênfase nos direitos de terceira dimensão permitiu notar, em caráter conclusivo,
que, sob a luz da teoria objetiva dos direitos fundamentais e da evolução dos
paradigmas do Estado, os direitos transindividuais possuem o caráter de direitos
fundamentais e, portanto, devem ser protegidos e devidamente efetivados pelo
Estado. Naturalmente, isso diz respeito a concessão de condições mínimas de
dignidade aos refugiados e migrantes ambientais.

Apresentou-se, posteriormente, relatos e dados estatísticos referentes ao
trabalho escravo no Brasil e à submissão de refugiados e migrantes ambientais
a essa degradante condição, demonstrando as razões que possibilitam esse
infeliz fenômeno social, como a difícil integração de refugiados na sociedade e
na economia brasileira, que são alvos de preconceito e desconfiança por parte
de nacionais. Aponta-se, outrossim, a recusa por parte dos Estados em
reconhecer juridicamente a qualificação de eco-refugiados como um grave
problema, uma vez que grande parte das solicitações de refúgio no Brasil, por
exemplo, são realizadas por haitianos, vítimas do terremoto catastrófico
ocorrido em seu país, do qual nunca se recuperaram completamente.

Ao fim, realizou-se a exposição das principais razões que constituem
atrapalho à eficaz assistência e proteção aos refugiados, uma vez que, em
tempos de debate sobre direitos humanos, os refugiados e eco-refugiados ainda
se encontram desamparados em certa dimensão.

Em suma, finda a pesquisa, manifesta-se a finalidade de combater os
“rótulos generalistas” e estigmas sobre a questão dos refugiados no âmbito
nacional, vez que as grandes mídias anunciam as grandes levas de refugiados
que migram do Oriente Médio e do norte da África para a Europa, em razão de
guerras civis e ações de grupos terroristas, mas, simultaneamente, ignoram a
chegada numerosa de eco-refugiados haitianos e de outros cidadãos de nações
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vizinhas, perseguidos por regimes políticos totalitários. Não obstante, ignoram 
a redução desses recém-chegados ao Brasil ao trabalho escravo e sua 
impossibilidade de solucionarem, por si próprios, tais questões. 

Ao fim, como proposto nas considerações iniciais desse ensaio, buscou-
se contribuir para o amadurecimento da perspectiva acadêmica sobre os 
refugiados na Amazônia, realizando a junção de diversas leituras sobre o tema, 
bem como evocar a solidariedade, como princípio constitucional, para reger a 
compreensão do tema de modo a estimular a acolhida e o amparo aos 
necessitados e, também, para fundamentar e motivar condutas pessoais, pois se 
estivéssemos de acordo sobre esse ponto, todos seriam solidários com todos, e 
não haveria nem guerra, nem miséria, nem desigualdades, nem dominações, 
nem segregações, nem violência, nem exclusões. (PERRENOUD, 2003). 

REFERÊNCIAS 

ACNUR. Manual de procedimentos e critérios para determinar a condição de refugiado: de 
acordo com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estatuto 
dos Refugiados. Lisboa: ACNUR, 2004. 

______. Refugiados contam histórias de preconceito e hospitalidade em sua vida no Brasil. 
ACNUR, 23 Jun. 2016. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/refugiados-
contam-historias-de-preconceito-e-hospitalidade-em-sua-vida-no-brasil/>. 
Acesso em: 7 jun. 2017 

______. Declaração de Cartagena. 1984. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Docume 
ntos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Declaracao_de_Car 
tagena>. Acesso em: 25 abr. 2017. 

ANNONI, Danielle. Direito Internacional dos Direitos Humanos: homenagem à 
Convenção Americana de Direitos Humanos. 1. ed. São Paulo: Conceito Editorial, 
2012. v. 1, p. 509. 

______. O Direito Humano de Acesso à Justiça no Brasil. 1. ed. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris, 2008. v. 1, p. 343. 

DANIELLE ANNONI ( COORD).



273

impossibilidade de viver em sua própria pátria (ou não ter nenhuma, como os
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depender da boa vontade de Estados, ONGs e nacionais para satisfazer suas
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e integração.
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naturais.

O estudo teórico do aprimoramento dos modelos constitucionais, com
ênfase nos direitos de terceira dimensão permitiu notar, em caráter conclusivo,
que, sob a luz da teoria objetiva dos direitos fundamentais e da evolução dos
paradigmas do Estado, os direitos transindividuais possuem o caráter de direitos
fundamentais e, portanto, devem ser protegidos e devidamente efetivados pelo
Estado. Naturalmente, isso diz respeito a concessão de condições mínimas de
dignidade aos refugiados e migrantes ambientais.

Apresentou-se, posteriormente, relatos e dados estatísticos referentes ao
trabalho escravo no Brasil e à submissão de refugiados e migrantes ambientais
a essa degradante condição, demonstrando as razões que possibilitam esse
infeliz fenômeno social, como a difícil integração de refugiados na sociedade e
na economia brasileira, que são alvos de preconceito e desconfiança por parte
de nacionais. Aponta-se, outrossim, a recusa por parte dos Estados em
reconhecer juridicamente a qualificação de eco-refugiados como um grave
problema, uma vez que grande parte das solicitações de refúgio no Brasil, por
exemplo, são realizadas por haitianos, vítimas do terremoto catastrófico
ocorrido em seu país, do qual nunca se recuperaram completamente.

Ao fim, realizou-se a exposição das principais razões que constituem
atrapalho à eficaz assistência e proteção aos refugiados, uma vez que, em
tempos de debate sobre direitos humanos, os refugiados e eco-refugiados ainda
se encontram desamparados em certa dimensão.

Em suma, finda a pesquisa, manifesta-se a finalidade de combater os
“rótulos generalistas” e estigmas sobre a questão dos refugiados no âmbito
nacional, vez que as grandes mídias anunciam as grandes levas de refugiados
que migram do Oriente Médio e do norte da África para a Europa, em razão de
guerras civis e ações de grupos terroristas, mas, simultaneamente, ignoram a
chegada numerosa de eco-refugiados haitianos e de outros cidadãos de nações
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vizinhas, perseguidos por regimes políticos totalitários. Não obstante, ignoram
a redução desses recém-chegados ao Brasil ao trabalho escravo e sua
impossibilidade de solucionarem, por si próprios, tais questões.

Ao fim, como proposto nas considerações iniciais desse ensaio, buscou-
se contribuir para o amadurecimento da perspectiva acadêmica sobre os
refugiados na Amazônia, realizando a junção de diversas leituras sobre o tema,
bem como evocar a solidariedade, como princípio constitucional, para reger a
compreensão do tema de modo a estimular a acolhida e o amparo aos
necessitados e, também, para fundamentar e motivar condutas pessoais, pois se
estivéssemos de acordo sobre esse ponto, todos seriam solidários com todos, e
não haveria nem guerra, nem miséria, nem desigualdades, nem dominações,
nem segregações, nem violência, nem exclusões. (PERRENOUD, 2003).
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O DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O 
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: UM 

PROBLEMA DE RECONHECIMENTO138 

Hilquias Moura Crispim139 
Brunela Vieira de Vincenzi140 

1 INTRODUÇÃO 

rata o artigo sobre o direito internacional dos refugiados (DIR) e 
as relações internacionais em uma necessária busca cronológica 
das raízes de ambos, sendo que o recorte que se propõe aqui 

prioriza a migração e a concepção contemporânea do DIR, defendendo que a 
comunidade internacional – incluindo a sociedade civil internacional e os entes 
de direito público internacional – precisa desenvolver métodos efetivos de 
garantia de proteção da pessoa humana e contra a grave e generalizada violação 
de direitos humanos. 

Aborda-se, também, o conjunto normativo dos direitos dos 
Estrangeiros, Migrantes e Refugiados no Brasil. Para tanto, faz-se uma breve 
exposição do relatório “Sistema do Refúgio Brasileiro”, do Comitê Nacional 
para os Refugiados (Conare) do Ministério da Justiça do Brasil, divulgado em 
maio de 2016, que apontava os caminhos que o país vinha traçando em termos 
de política migratória e, em especial, a busca pela garantia de direitos aos 

138 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
139 Graduando em Direito pela UFES – Universidade Federal do Espírito Santo. Membro
pesquisador do Núcleo de Pesquisas sobre Estrangeiros, Migrantes e Refugiados.
140 Atual Vice-Presidente da Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-
Graduação (ANDHEP) e Presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos da
Universidade Federal do Espírito Santo – CPDH UFES. Graduada em Direito pela
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES (1997), mestra em Direito Processual pela
Universidade de São Paulo (2002) e Doutora em Direito Civil, Constitucional e Filosofia do
Direito pela Johann Wolfgang Goethe Universität – Frankfurt am Main (2007). Estágio de
Pós-Doutorado no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e no
Institut für Sozial forschung em Frankfurt am Main, na Alemanha (2009-2010). Professora
Adjunta do Departamento de Direito da UFES, onde leciona na graduação e no mestrado.
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refugiados. Ainda nesse item, são indicadas as ações do atual governo na gestão 
da Presidência da República do Brasil e, as do Congresso Nacional (Câmara dos 
Deputados e Senado Federal), apresentando, até a data da revisão final deste 
artigo, informações acerca da temática do refúgio e os pressupostos para o 
efetivo acolhimento humanitário no Brasil. 

Para compreender a posição do Direito Internacional dos Refugiados 
(DIR) na linha histórica das relações internacionais do Brasil é preciso retornar 
ao ano de 1529, em que foi o estabelecido o Tratado de Saragoza, firmado entre 
Espanha e Portugal dividindo as terras do Pacífico entre os dois territórios e, 
no ano seguinte, em 1530, quando Portugal enviou ao Brasil uma expedição 
colonizadora, com a colônia já dividida em capitanias hereditárias. (GARCIA, 
2005). 

A partir de então, as políticas migratórias foram fomentadas e executadas 
com intenções de atrair trabalhadores e promover a ocupação do território 
nacional e seus grandes latifúndios. Pode-se dizer que até o presente, como 
afirmam Amaral e Fusco (2005), “a composição da população tem sido 
fortemente influenciada por diferentes ondas de imigrantes em diferentes 
momentos da história. Grande parte dessa imigração, por sua vez, tem sido 
vinculada a fatores econômicos”. 

Entre os mais variados ciclos migratórios no Brasil, destaca-se o período 
do Estado Novo (1937–1945) e da Quarta República (1951–1954), sob o 
comando presidencial de Getúlio Vargas, por meio de uma política que buscava 
atrair trabalhadores europeus para a indústria e, em menor escala, para o setor 
agrícola (MOREIRA, 2012), período que inclui também a ratificação pelo Brasil 
da Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, 
incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro apenas em julho de 1997 por 
meio da Lei n.º 9.474, instituindo-se um conjunto normativo de proteção 
nacional da pessoa humana em situação de mobilidade. 

Apesar de mais de quarenta e cinco anos entre a ratificação e seus efeitos, 
perpassando o período da Ditadura Militar (1964–1985), da Convenção de 
Viena sobre Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais 
ou entre Organizações Internacionais (1986), da promulgação da Constituição 
Federal da República Federativa do Brasil (1988), que em seu artigo 5º assegura 
aos estrangeiros os mesmos direitos e garantias fundamentais dos nacionais, e 
o primeiro mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso (1995–1998),
a lei que instituiu o Estatuto dos Refugiados foi uma inovação normativa na
América Latina sob a temática e é considerada por Guilherme Assis de Almeida
(2001, p. 155) como “a primeira lei do ordenamento jurídico brasileiro a
implementar um Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos”.
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2 NOTAS SOBRE O DIREITO INTERNACIONAL DOS 
DIREITOS HUMANOS E O DIREITO INTERNACIONAL 
DOS REFUGIADOS 

Tem-se que o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) 
pode ser compreendido, de acordo com Dunshee de Abranches (1964, p. 149), 
como: 

o conjunto de normas substantivas e adjetivas do Direito
Internacional, que tem por finalidade assegurar ao indivíduo, de
qualquer nacionalidade, inclusive apatridia, e independente da
jurisdição em que se encontre, os meios de defesa contra os abusos
e desvios de poder praticados por qualquer Estado e a
correspondente reparação quando não for possível prevenir lesão.

O DIDH possui características singulares que são divididas por André 
de Carvalho Ramos (2013, p. 27) em três grupos: 

1) trata de direitos de todos, não importando a nacionalidade, credo,
opção política, entre outras singularidades; 2) os Estados assumem
deveres em prol dos indivíduos, sem a  lógica da reciprocidade dos
tratados tradicionais; 3) os indivíduos têm acesso a instâncias
internacionais de supervisão e controle das obrigações dos Estados,
sendo criado um conjunto sofisticado de processos internacionais
de direitos humanos.

Explica ainda Ramos (2013, p. 28) que “a partir da década de 1960, o 
desenvolvimento dito legislativo do DIDH foi intenso”, fortalecido por meio 
do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aprovados em Assembleia Geral em 
1966, bem como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 
constituindo, portanto, um conjunto de direitos universais, que devem existir 
apesar da passagem do tempo, ou seja, são atemporais, pois sua validade 
compreende todos os seres humanos, independente de suas especificidades. 

Em uma breve análise de discurso e de concepções terminológicas, 
Ramos (2015, p. 50–53) afirma que “os direitos humanos são compreendidos 
em uma matriz internacional, sem maior força vinculante, e os direitos 
fundamentais, em uma matriz constitucional, com força vinculante gerada pelo 
acesso ao poder judiciário” e, prossegue esclarecendo que: 

a doutrina tende a reconhecer que os ‘direitos humanos’ servem para 
definir os direitos estabelecidos pelo Direito Internacional em 
tratados e demais normas internacionais sobre a matéria, enquanto 
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refugiados. Ainda nesse item, são indicadas as ações do atual governo na gestão
da Presidência da República do Brasil e, as do Congresso Nacional (Câmara dos
Deputados e Senado Federal), apresentando, até a data da revisão final deste
artigo, informações acerca da temática do refúgio e os pressupostos para o
efetivo acolhimento humanitário no Brasil.

Para compreender a posição do Direito Internacional dos Refugiados
(DIR) na linha histórica das relações internacionais do Brasil é preciso retornar
ao ano de 1529, em que foi o estabelecido o Tratado de Saragoza, firmado entre
Espanha e Portugal dividindo as terras do Pacífico entre os dois territórios e,
no ano seguinte, em 1530, quando Portugal enviou ao Brasil uma expedição
colonizadora, com a colônia já dividida em capitanias hereditárias. (GARCIA,
2005).

A partir de então, as políticas migratórias foram fomentadas e executadas
com intenções de atrair trabalhadores e promover a ocupação do território
nacional e seus grandes latifúndios. Pode-se dizer que até o presente, como
afirmam Amaral e Fusco (2005), “a composição da população tem sido 
fortemente influenciada por diferentes ondas de imigrantes em diferentes
momentos da história. Grande parte dessa imigração, por sua vez, tem sido
vinculada a fatores econômicos”.

Entre os mais variados ciclos migratórios no Brasil, destaca-se o período
do Estado Novo (1937–1945) e da Quarta República (1951–1954), sob o
comando presidencial de Getúlio Vargas, por meio de uma política que buscava
atrair trabalhadores europeus para a indústria e, em menor escala, para o setor
agrícola (MOREIRA, 2012), período que inclui também a ratificação pelo Brasil
da Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951,
incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro apenas em julho de 1997 por
meio da Lei n.º 9.474, instituindo-se um conjunto normativo de proteção
nacional da pessoa humana em situação de mobilidade.

Apesar de mais de quarenta e cinco anos entre a ratificação e seus efeitos,
perpassando o período da Ditadura Militar (1964–1985), da Convenção de
Viena sobre Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais
ou entre Organizações Internacionais (1986), da promulgação da Constituição
Federal da República Federativa do Brasil (1988), que em seu artigo 5º assegura
aos estrangeiros os mesmos direitos e garantias fundamentais dos nacionais, e
o primeiro mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso (1995–1998),
a lei que instituiu o Estatuto dos Refugiados foi uma inovação normativa na
América Latina sob a temática e é considerada por Guilherme Assis de Almeida
(2001, p. 155) como “a primeira lei do ordenamento jurídico brasileiro a
implementar um Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos”.

284

2 NOTAS SOBRE O DIREITO INTERNACIONAL DOS
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opção política, entre outras singularidades; 2) os Estados assumem 
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1966, bem como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948,
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apesar da passagem do tempo, ou seja, são atemporais, pois sua validade
compreende todos os seres humanos, independente de suas especificidades.

Em uma breve análise de discurso e de concepções terminológicas,
Ramos (2015, p. 50–53) afirma que “os direitos humanos são compreendidos
em uma matriz internacional, sem maior força vinculante, e os direitos
fundamentais, em uma matriz constitucional, com força vinculante gerada pelo
acesso ao poder judiciário” e, prossegue esclarecendo que:

a doutrina tende a reconhecer que os ‘direitos humanos’ servem para
definir os direitos estabelecidos pelo Direito Internacional em
tratados e demais normas internacionais sobre a matéria, enquanto
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a expressão ‘direitos fundamentais’ delimitaria aqueles direitos 
reconhecidos e positivados pelo Direito Constitucional de um 
Estado específico. (RAMOS, 2015, p. 50-53). 

No entanto, contrariando a doutrina tradicional, referido autor defende 
que essa distinção estaria ultrapassada e cita dois relevantes fatores. São eles: a 
possibilidade dos direitos humanos serem equivalentes a uma emenda 
constitucional (art. 5º, § 3º); e a força vinculante dos direitos humanos, graças 
ao reconhecimento da jurisdição de órgãos como a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. 

Constata-se, assim, que a discussão quanto à divergência teórica deveria 
estar pacificada, pelo menos interna e regionalmente, em virtude dos fatores 
citados, apesar de o rito positivo de garantia dos direitos humanos ter-se 
constituído normativamente ao dispor-se de textos abstratos submetidos aos 
Estados para a incorporação ao seu ordenamento jurídico, ou seja, da 
vinculação à teoria do status de George Jellinek (1851–1911), em que os direitos 
humanos deveriam ser traduzidos em normas jurídicas estatais para que fossem 
garantidos e concretizados, tornando-se direitos fundamentais. 

Analisando-se por essa perspectiva, é possível afirmar que ao garantir os 
direitos humanos, seja por meio da positivação de direitos fundamentais em um 
ordenamento jurídico, da reivindicação dos direitos natos ou via o 
desenvolvimento de políticas públicas, estar-se-ia promovendo a plena 
cidadania, entendida aqui como a garantia dos direitos civis, políticos e sociais, 
com base na concepção de José Murilo de Carvalho (2014).  

Diante disso, pode-se dizer que os constituintes de 1987–1988, em 
relação a essa temática dos direitos humanos no contexto histórico brasileiro, 
tomaram por base o caminho que vinha sendo traçado internacionalmente a 
partir da Lei Fundamental Alemã (1949), quando se proliferou a ideia dos 
direitos – como bens e vantagens prescritos na norma constitucional – e das 
garantias fundamentais – como instrumentos por meio dos quais se poderia 
assegurar os direitos previstos ou a possibilidade de atuação na reparação em 
caso de sua violação, como se vê, a título de exemplo, nas Constituições de 
Portugal (1976), da Espanha (1978), da Turquia (1982) e da Holanda (1983). 

Se tratando da proteção de direitos humanos das pessoas migrantes, 
observa-se que a garantia normativa de direitos dos solicitantes de refúgio e de 
refugiados demandam efetividade plena, uma vez que seus direitos encontram-
se sob fragilidade extrema devido às sérias ameaças e as graves violações. 

Nesse sentido, importante a pontuação de Maritza Natalia Ferreti 
Cisneiros Farena (2012, p. 38) ao afirmar que as migrações internacionais 
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a expressão ‘direitos fundamentais’ delimitaria aqueles direitos
reconhecidos e positivados pelo Direito Constitucional de um
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garantidos e concretizados, tornando-se direitos fundamentais.
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direitos humanos, seja por meio da positivação de direitos fundamentais em um
ordenamento jurídico, da reivindicação dos direitos natos ou via o
desenvolvimento de políticas públicas, estar-se-ia promovendo a plena
cidadania, entendida aqui como a garantia dos direitos civis, políticos e sociais,
com base na concepção de José Murilo de Carvalho (2014). 

Diante disso, pode-se dizer que os constituintes de 1987–1988, em 
relação a essa temática dos direitos humanos no contexto histórico brasileiro,
tomaram por base o caminho que vinha sendo traçado internacionalmente a
partir da Lei Fundamental Alemã (1949), quando se proliferou a ideia dos
direitos – como bens e vantagens prescritos na norma constitucional – e das 
garantias fundamentais – como instrumentos por meio dos quais se poderia
assegurar os direitos previstos ou a possibilidade de atuação na reparação em
caso de sua violação, como se vê, a título de exemplo, nas Constituições de
Portugal (1976), da Espanha (1978), da Turquia (1982) e da Holanda (1983).

Se tratando da proteção de direitos humanos das pessoas migrantes,
observa-se que a garantia normativa de direitos dos solicitantes de refúgio e de
refugiados demandam efetividade plena, uma vez que seus direitos encontram-
se sob fragilidade extrema devido às sérias ameaças e as graves violações.

Nesse sentido, importante a pontuação de Maritza Natalia Ferreti
Cisneiros Farena (2012, p. 38) ao afirmar que as migrações internacionais
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“enriquecem a cultura local, estimulam a criar e recriar, a crescer e reaprender” 
e, ainda, que: 

no plano internacional existe efetivamente um sistema de proteção 
ao refugiado, que não encontra similar no caso dos outros migrantes. 
Eles são reconhecidos como especialmente vulneráveis, 
merecedores de uma proteção específica reconhecida pelo Direito 
Internacional e de responsabilidade da Comunidade Internacional, 
através de organismos especializados e normas internacionais e 
nacionais pertinentes. Pressupostos jurídicos precisos, tanto no 
plano internacional quanto no ordenamento jurídico interno dos 
Estados, geram a exigibilidade de acolhida dos refugiados, direito 
resguardado desde a antiguidade. (FARENA, 2012, p. 112). 

No plano nacional, como assevera Renato Zerbini Ribeiro Leão (2010, 
p. 74), o conjunto de instrumentos de proteção de solicitantes de refúgio e
refugiados no Brasil “consagra a interpretação extensiva de que a proteção
internacional aos refugiados deve ser considerada como uma questão vinculada
aos interesses da comunidade internacional”, portanto, tendo o Brasil ratificado
as Convenções e assinado as Declarações de defesa e promoção dos direitos
humanos, deve esse atuar em respeito às obrigações internacionais assumidas,
sob pena de descumprimento e responsabilidade internacional.

Com base nos pontos até aqui apresentados, constata-se que a migração 
forçada acontece desde há muito e pelos mais diversos motivos, sendo que os 
mais comuns estão relacionados às guerras-civis que destruíram e continuar 
destruindo vidas e territórios. 

De acordo com o sociólogo Demétrio Magnoli (2013, p. 10–11), a partir 
da Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos da América passaram a 
interpretar a guerra como “uma aberração monstruosa, um desvio patológico 
nas relações internacionais” e, em contraposição, na concepção da tradição 
europeia de disputas territoriais ela não seria concebida como uma patologia, 
mas como “uma etapa do fluxo incessante das relações internacionais”. 

Se de um lado os realistas, tanto da linha clássica quanto da neoclássica, 
vislumbram as guerras como a “extensão natural da política dos Estados, cuja 
lógica do poder e da hegemonia estratifica o cenário externo”, de outro, “os 
idealistas de linha clássica e republicana advogam a completa abolição da guerra 
por sua completa imoralidade, irracionalidade e devastação moral e material”, e 
os pacifistas, baseados no idealismo, defendem a “abolição completa dos meios 
bélicos de relacionamento entre os Estados”. (CASTRO, 2012, p. 472). 

Todavia, a violação de direitos humanos residentes em tais fatos 
históricos – e o caráter de sofrimento com eles acoplado como efeito colateral 
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a expressão ‘direitos fundamentais’ delimitaria aqueles direitos
reconhecidos e positivados pelo Direito Constitucional de um
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constitucional (art. 5º, § 3º); e a força vinculante dos direitos humanos, graças 
ao reconhecimento da jurisdição de órgãos como a Corte Interamericana de
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com base na concepção de José Murilo de Carvalho (2014). 

Diante disso, pode-se dizer que os constituintes de 1987–1988, em 
relação a essa temática dos direitos humanos no contexto histórico brasileiro,
tomaram por base o caminho que vinha sendo traçado internacionalmente a
partir da Lei Fundamental Alemã (1949), quando se proliferou a ideia dos
direitos – como bens e vantagens prescritos na norma constitucional – e das 
garantias fundamentais – como instrumentos por meio dos quais se poderia
assegurar os direitos previstos ou a possibilidade de atuação na reparação em
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“enriquecem a cultura local, estimulam a criar e recriar, a crescer e reaprender”
e, ainda, que:
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as Convenções e assinado as Declarações de defesa e promoção dos direitos
humanos, deve esse atuar em respeito às obrigações internacionais assumidas,
sob pena de descumprimento e responsabilidade internacional.

Com base nos pontos até aqui apresentados, constata-se que a migração
forçada acontece desde há muito e pelos mais diversos motivos, sendo que os
mais comuns estão relacionados às guerras-civis que destruíram e continuar
destruindo vidas e territórios.

De acordo com o sociólogo Demétrio Magnoli (2013, p. 10–11), a partir
da Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos da América passaram a
interpretar a guerra como “uma aberração monstruosa, um desvio patológico
nas relações internacionais” e, em contraposição, na concepção da tradição
europeia de disputas territoriais ela não seria concebida como uma patologia,
mas como “uma etapa do fluxo incessante das relações internacionais”.

Se de um lado os realistas, tanto da linha clássica quanto da neoclássica,
vislumbram as guerras como a “extensão natural da política dos Estados, cuja
lógica do poder e da hegemonia estratifica o cenário externo”, de outro, “os
idealistas de linha clássica e republicana advogam a completa abolição da guerra
por sua completa imoralidade, irracionalidade e devastação moral e material”, e
os pacifistas, baseados no idealismo, defendem a “abolição completa dos meios
bélicos de relacionamento entre os Estados”. (CASTRO, 2012, p. 472).

Todavia, a violação de direitos humanos residentes em tais fatos
históricos – e o caráter de sofrimento com eles acoplado como efeito colateral
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– ratifica a relevância da defesa dos direitos dos migrantes, por meio da efetiva
garantia do estatuto do refugiado, e do acolhimento das pessoas que perderam
seus lares e toda uma estrutura de vida.

Assim, para conferir efetividade à proteção da pessoa humana, criou-se 
uma série de métodos de controles internacionais, regionais e nacionais que 
foram se aperfeiçoando de acordo com a evolução temporal. Tais mecanismos 
– Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), Convenção Relativa ao
Status dos Refugiados (1951), o Protocolo sobre o Status de Refugiado (1967),
a Declaração de Cartagena (1984), a Declaração de San José sobre Refugiados
e Pessoas Deslocadas (1994), a Declaração e o Plano de Ação do México (2004),
a Lei n.o 9.474/97 (Estatuto dos Refugiados)141, a Declaração de Brasília sobre
a Proteção de Refugiados e Apátridas no Continente Americano (2010)142, a
Declaração de Princípios do Mercosul sobre Proteção Internacional dos
Refugiados (2012), as Resoluções do Comitê Nacional para Refugiados
(CONARE) e do Conselho Nacional de Imigração (CNIg), e mais
recentemente, a Lei n.o 13.445/2017 (Lei de Migração) – retratam a evolução
do processo de criação e da ampliação do escopo do  direito em relação ao ser
humano.

Partindo-se dessas premissas fáticas, teóricas e históricas, compreende-se 
que o Direito Internacional dos Refugiados constitui-se com a função de 
abordar questões que estejam relacionadas ao refúgio e à recepção dos 
migrantes em outro país, de maneira que o deslocado se sinta parte da sociedade 
do país para onde migra, sem o risco de sofrer preconceitos e ataques de 

141 No Brasil, destacam-se no conjunto normativo dois institutos: o asilo e o refúgio. Ambos 
tratando-se da proteção jurídica da pessoa humana e da consequente vinculação ao princípio 
da dignidade humana. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, dispõe que todos são 
iguais perante a lei, equiparando brasileiros e estrangeiros residentes no país enquanto 
sujeitos de direitos. Já no artigo 4º, X, se garante a concessão de asilo político, cujo Decreto 
de n.º 55.929/65, promulga a Convenção sobre Asilo Territorial. Por fim, é importante 
ratificar que a lei que instituiu o Estatuto dos Refugiados no Brasil é considerada a primeira 
legislação abrangente que se dedica a esta temática na América Latina, sendo que as suas 
principais inovações são a criação do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) e a 
definição ampliada do conceito de refugiado, que, vinculados aos outros mecanismos de 
proteção e garantia de direitos, constituem um conjunto normativo avançado e sensível ao 
respeito dos direitos dos migrantes e refugiados. 
142 “Reconhece a importância de maiores alternativas para a migração regular e políticas 
migratórias que respeitem os direitos humanos dos migrantes, independentemente da 
condição migratória. Esta declaração é outro avanço substancial na discussão sobre proteção 
dos refugiados, deslocados internos migrantes forçados em geral, migrantes econômicos, 
apátridas e deslocados ambientais em nível global, apesar de, mais uma vez, ser um 
instrumentos sem [sic] força vinculante.” (PACÍFICO, 2014. p. 129). 
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a Lei n.o 9.474/97 (Estatuto dos Refugiados)141, a Declaração de Brasília sobre
a Proteção de Refugiados e Apátridas no Continente Americano (2010)142, a
Declaração de Princípios do Mercosul sobre Proteção Internacional dos
Refugiados (2012), as Resoluções do Comitê Nacional para Refugiados
(CONARE) e do Conselho Nacional de Imigração (CNIg), e mais
recentemente, a Lei n.o 13.445/2017 (Lei de Migração) – retratam a evolução
do processo de criação e da ampliação do escopo do  direito em relação ao ser
humano.

Partindo-se dessas premissas fáticas, teóricas e históricas, compreende-se
que o Direito Internacional dos Refugiados constitui-se com a função de
abordar questões que estejam relacionadas ao refúgio e à recepção dos 
migrantes em outro país, de maneira que o deslocado se sinta parte da sociedade
do país para onde migra, sem o risco de sofrer preconceitos e ataques de

141 No Brasil, destacam-se no conjunto normativo dois institutos: o asilo e o refúgio. Ambos
tratando-se da proteção jurídica da pessoa humana e da consequente vinculação ao princípio
da dignidade humana. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, dispõe que todos são 
iguais perante a lei, equiparando brasileiros e estrangeiros residentes no país enquanto 
sujeitos de direitos. Já no artigo 4º, X, se garante a concessão de asilo político, cujo Decreto
de n.º 55.929/65, promulga a Convenção sobre Asilo Territorial. Por fim, é importante
ratificar que a lei que instituiu o Estatuto dos Refugiados no Brasil é considerada a primeira
legislação abrangente que se dedica a esta temática na América Latina, sendo que as suas
principais inovações são a criação do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) e a
definição ampliada do conceito de refugiado, que, vinculados aos outros mecanismos de
proteção e garantia de direitos, constituem um conjunto normativo avançado e sensível ao
respeito dos direitos dos migrantes e refugiados.
142 “Reconhece a importância de maiores alternativas para a migração regular e políticas
migratórias que respeitem os direitos humanos dos migrantes, independentemente da
condição migratória. Esta declaração é outro avanço substancial na discussão sobre proteção
dos refugiados, deslocados internos migrantes forçados em geral, migrantes econômicos,
apátridas e deslocados ambientais em nível global, apesar de, mais uma vez, ser um
instrumentos sem [sic] força vinculante.” (PACÍFICO, 2014. p. 129).
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xenofobia. 

No entanto, apesar dos vários instrumentos normativos de proteção da 
pessoa humana em situação de mobilidade, a atual Crise Migratória Mundial, 
considerada a maior desde a 2ª Guerra Mundial, tem demandado um esforço 
coletivo da comunidade internacional com vistas à luta incisiva contra a grave e 
a generalizada violação de direitos humanos.  

3 DIREITOS DOS ESTRANGEIROS NO BRASIL: DA 
PASSAGEM DE MERA LEGISLAÇÃO POSITIVA A UMA 
NOVA CULTURA JURÍDICA 

Cumpre salientar, de início, que o Brasil entrou na rota da imigração 
mundial e vem recebendo solicitantes de refugio da América Latina, da África 
e de alguns países da Ásia e da Síria. Destaca-se, ademais, a vinda de grande 
número de cidadãos da Síria na busca de refúgio desde o início da Guerra Civil 
em 2011 até a presente data.  

Além daqueles que oficialmente detém o status jurídico de refugiados, 
como os sírios, há também no Brasil grande contingente de solicitantes de 
refúgio, os quais, todavia, não têm perspectiva de verem-se agraciados com o 
Estatuto do Refugiado, por não possuem os requisitos legais para a 
permanência em território nacional como refugiados. 

Como registram Aryadne Bittencourt e Fabrício Souza (2016, p. 01–08), 
há pelo menos 40 (quarenta) anos iniciou-se o Programa de Atendimento a 
Refugiados e Solicitantes de Refúgio da Cáritas Arquidiocesana do Estado do 
Rio de Janeiro, o que demonstra  relevante participação da sociedade civil 
organizada no acolhimento dessas pessoas em suas Pastorais do Migrante, no 
Instituto de Migração e Direitos Humanos e Cáritas Brasil afora. O processo 
de elegibilidade consiste na solicitação do refúgio e sua análise pelo Comitê 
Nacional para os Refugiados (Conare) para verificar se a pessoa é classificada 
como refugiado ou migrante econômico. Trazem, ainda, que entre as principais 
nacionalidades de migrantes no Brasil, tem-se haitianos, sírios, colombianos, 
venezuelanos e congoleses. 

Isto posto, passa-se agora à análise do conjunto normativo dos direitos 
dos estrangeiros no Brasil e ao recorte da política migratória brasileira. 
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– ratifica a relevância da defesa dos direitos dos migrantes, por meio da efetiva
garantia do estatuto do refugiado, e do acolhimento das pessoas que perderam
seus lares e toda uma estrutura de vida.

Assim, para conferir efetividade à proteção da pessoa humana, criou-se
uma série de métodos de controles internacionais, regionais e nacionais que
foram se aperfeiçoando de acordo com a evolução temporal. Tais mecanismos
– Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), Convenção Relativa ao
Status dos Refugiados (1951), o Protocolo sobre o Status de Refugiado (1967),
a Declaração de Cartagena (1984), a Declaração de San José sobre Refugiados
e Pessoas Deslocadas (1994), a Declaração e o Plano de Ação do México (2004),
a Lei n.o 9.474/97 (Estatuto dos Refugiados)141, a Declaração de Brasília sobre
a Proteção de Refugiados e Apátridas no Continente Americano (2010)142, a
Declaração de Princípios do Mercosul sobre Proteção Internacional dos
Refugiados (2012), as Resoluções do Comitê Nacional para Refugiados
(CONARE) e do Conselho Nacional de Imigração (CNIg), e mais
recentemente, a Lei n.o 13.445/2017 (Lei de Migração) – retratam a evolução
do processo de criação e da ampliação do escopo do  direito em relação ao ser
humano.

Partindo-se dessas premissas fáticas, teóricas e históricas, compreende-se
que o Direito Internacional dos Refugiados constitui-se com a função de
abordar questões que estejam relacionadas ao refúgio e à recepção dos 
migrantes em outro país, de maneira que o deslocado se sinta parte da sociedade
do país para onde migra, sem o risco de sofrer preconceitos e ataques de

141 No Brasil, destacam-se no conjunto normativo dois institutos: o asilo e o refúgio. Ambos
tratando-se da proteção jurídica da pessoa humana e da consequente vinculação ao princípio
da dignidade humana. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, dispõe que todos são 
iguais perante a lei, equiparando brasileiros e estrangeiros residentes no país enquanto 
sujeitos de direitos. Já no artigo 4º, X, se garante a concessão de asilo político, cujo Decreto
de n.º 55.929/65, promulga a Convenção sobre Asilo Territorial. Por fim, é importante
ratificar que a lei que instituiu o Estatuto dos Refugiados no Brasil é considerada a primeira
legislação abrangente que se dedica a esta temática na América Latina, sendo que as suas
principais inovações são a criação do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) e a
definição ampliada do conceito de refugiado, que, vinculados aos outros mecanismos de
proteção e garantia de direitos, constituem um conjunto normativo avançado e sensível ao
respeito dos direitos dos migrantes e refugiados.
142 “Reconhece a importância de maiores alternativas para a migração regular e políticas
migratórias que respeitem os direitos humanos dos migrantes, independentemente da
condição migratória. Esta declaração é outro avanço substancial na discussão sobre proteção
dos refugiados, deslocados internos migrantes forçados em geral, migrantes econômicos,
apátridas e deslocados ambientais em nível global, apesar de, mais uma vez, ser um
instrumentos sem [sic] força vinculante.” (PACÍFICO, 2014. p. 129).
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xenofobia.

No entanto, apesar dos vários instrumentos normativos de proteção da
pessoa humana em situação de mobilidade, a atual Crise Migratória Mundial,
considerada a maior desde a 2ª Guerra Mundial, tem demandado um esforço
coletivo da comunidade internacional com vistas à luta incisiva contra a grave e
a generalizada violação de direitos humanos.

3 DIREITOS DOS ESTRANGEIROS NO BRASIL: DA
PASSAGEM DE MERA LEGISLAÇÃO POSITIVA A UMA
NOVA CULTURA JURÍDICA

Cumpre salientar, de início, que o Brasil entrou na rota da imigração
mundial e vem recebendo solicitantes de refugio da América Latina, da África
e de alguns países da Ásia e da Síria. Destaca-se, ademais, a vinda de grande
número de cidadãos da Síria na busca de refúgio desde o início da Guerra Civil
em 2011 até a presente data.

Além daqueles que oficialmente detém o status jurídico de refugiados,
como os sírios, há também no Brasil grande contingente de solicitantes de
refúgio, os quais, todavia, não têm perspectiva de verem-se agraciados com o 
Estatuto do Refugiado, por não possuem os requisitos legais para a
permanência em território nacional como refugiados.

Como registram Aryadne Bittencourt e Fabrício Souza (2016, p. 01–08),
há pelo menos 40 (quarenta) anos iniciou-se o Programa de Atendimento a
Refugiados e Solicitantes de Refúgio da Cáritas Arquidiocesana do Estado do
Rio de Janeiro, o que demonstra  relevante participação da sociedade civil
organizada no acolhimento dessas pessoas em suas Pastorais do Migrante, no
Instituto de Migração e Direitos Humanos e Cáritas Brasil afora. O processo 
de elegibilidade consiste na solicitação do refúgio e sua análise pelo Comitê
Nacional para os Refugiados (Conare) para verificar se a pessoa é classificada
como refugiado ou migrante econômico. Trazem, ainda, que entre as principais
nacionalidades de migrantes no Brasil, tem-se haitianos, sírios, colombianos,
venezuelanos e congoleses.

Isto posto, passa-se agora à análise do conjunto normativo dos direitos
dos estrangeiros no Brasil e ao recorte da política migratória brasileira.
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3.1 Sistema de Refúgio Brasileiro: breve análise do relatório do Comitê 
Nacional para os Refugiados (CONARE) 

O relatório do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) 
(BRASIL, 2016a), divulgado em maio de 2016, apontava os caminhos que o 
Brasil vinha traçando em uma política ousada na busca pela garantia e efetivação 
de direitos aos refugiados no país.  

Em uma breve análise dos números oficiais divulgados, tem-se que, em 
relação aos solicitantes de refúgio, houve um aumento de 2.868% entre 2010 e 
2015. Em 2015, houve a redução de 47,7% do passivo de solicitações, passando 
de 48.217 para 25.222 solicitações pendentes, sendo que as cinco maiores 
nacionalidades de solicitantes foram de haitianos, senegaleses, sírios, bengaleses 
e nigerianos. Assim, houve um aumento de 127% de refugiados reconhecidos 
no Brasil entre 2010 e 2016, sendo que as cinco maiores nacionalidades de 
refugiados reconhecidos foram as de pessoas sírias, angolanas, colombianas, 
congolesas e libanesas. Esses processos envolveram 79 nacionalidades. 

Com vistas a um fortalecimento do sistema nacional do refúgio, 
apontaram-se cinco grandes eixos e suas ações vinculadas, sendo elas: 1- 
Estruturação de políticas, 2- Medidas especiais humanitárias, 3- Fortalecimento 
do CONARE, 4- Integração local: Soluções duráveis e 5- Órgão Público 
destinado à assistência para imigrantes e refugiados. 

O primeiro eixo, intitulado “Estruturação de políticas”, iniciava com o 
então projeto de Lei de Migração, que à época encontrava-se aprovado no 
Senado Federal e em discussão em Comissão Especial da Câmara dos 
Deputados. Destacou-se o projeto de decreto presidencial concebido como 
“Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia (PNMR)”, tratando-se 
naquele momento da minuta em discussão no âmbito do governo, composto 
por doze artigos em uma política fomentada e executada pela União em regime 
de cooperação com os estados, Distrito Federal e municípios, observadas suas 
competências e com a participação de entidades privadas, organizações da 
sociedade civil e organismos internacionais.  

O relatório registrou ainda a Medida Provisória 697/2015, que destinou 
recursos financeiros adicionais para crise de refugiados, constituindo, em 
seguida, a Lei n.º 13.198, de 2 de dezembro de 2015, estabeleceu uma parceria 
com estados, municípios, entidades da sociedade civil e órgãos governamentais 
e, sobretudo, o ACNUR nas atividades planejadas. Por fim, nesse eixo, coube 
destaque para o Projeto “Observatório das Migrações-OBMigra”, por meio do 
qual se estabeleceu um acordo entre Ministério da Justiça (MJ), Ministério do 
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3.1 Sistema de Refúgio Brasileiro: breve análise do relatório do Comitê
Nacional para os Refugiados (CONARE)

O relatório do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE)
(BRASIL, 2016a), divulgado em maio de 2016, apontava os caminhos que o
Brasil vinha traçando em uma política ousada na busca pela garantia e efetivação
de direitos aos refugiados no país.

Em uma breve análise dos números oficiais divulgados, tem-se que, em
relação aos solicitantes de refúgio, houve um aumento de 2.868% entre 2010 e
2015. Em 2015, houve a redução de 47,7% do passivo de solicitações, passando
de 48.217 para 25.222 solicitações pendentes, sendo que as cinco maiores
nacionalidades de solicitantes foram de haitianos, senegaleses, sírios, bengaleses
e nigerianos. Assim, houve um aumento de 127% de refugiados reconhecidos
no Brasil entre 2010 e 2016, sendo que as cinco maiores nacionalidades de
refugiados reconhecidos foram as de pessoas sírias, angolanas, colombianas,
congolesas e libanesas. Esses processos envolveram 79 nacionalidades.

Com vistas a um fortalecimento do sistema nacional do refúgio,
apontaram-se cinco grandes eixos e suas ações vinculadas, sendo elas: 1-
Estruturação de políticas, 2- Medidas especiais humanitárias, 3- Fortalecimento 
do CONARE, 4- Integração local: Soluções duráveis e 5- Órgão Público
destinado à assistência para imigrantes e refugiados.

O primeiro eixo, intitulado “Estruturação de políticas”, iniciava com o
então projeto de Lei de Migração, que à época encontrava-se aprovado no
Senado Federal e em discussão em Comissão Especial da Câmara dos
Deputados. Destacou-se o projeto de decreto presidencial concebido como
“Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia (PNMR)”, tratando-se
naquele momento da minuta em discussão no âmbito do governo, composto
por doze artigos em uma política fomentada e executada pela União em regime
de cooperação com os estados, Distrito Federal e municípios, observadas suas
competências e com a participação de entidades privadas, organizações da
sociedade civil e organismos internacionais.

O relatório registrou ainda a Medida Provisória 697/2015, que destinou
recursos financeiros adicionais para crise de refugiados, constituindo, em
seguida, a Lei n.º 13.198, de 2 de dezembro de 2015, estabeleceu uma parceria
com estados, municípios, entidades da sociedade civil e órgãos governamentais
e, sobretudo, o ACNUR nas atividades planejadas. Por fim, nesse eixo, coube
destaque para o Projeto “Observatório das Migrações-OBMigra”, por meio do
qual se estabeleceu um acordo entre Ministério da Justiça (MJ), Ministério do
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Trabalho e Previdência Social (MTPS), Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e Universidade de Brasília (UnB), para a produção de dados 
e estatísticas sobre migrações e refúgio no Brasil. 

O segundo eixo, “Medidas especiais humanitárias”, descrevia a criação 
do Programa Humanitário (jan/2012), os métodos utilizados para a adequação 
do fluxo migratório, com desestímulo da rota terrestre e estímulo à rota segura 
(2015), a regularização migratória definitiva e a redução de 43.871 mil para 
pouco mais de 25 mil processos que tramitavam no CONARE (out/2015) e, o 
Programa de Vistos humanitários para cidadãos haitianos e para afetados pelo 
conflito sírio. Dessa maneira, o Ministério da Justiça destacou a assinatura de 
cooperação com o ACNUR para qualificar o fluxo de atendimento e 
informações nos postos no Líbano, Turquia e Jordânia, bem como o 
reconhecimento de 2.298 refugiados sírios até abril de 2016. 

O terceiro eixo, “Elegibilidade”, tratou do fortalecimento do CONARE 
por meio de recursos humanos de consultores para o ACNUR, funcionários 
que seriam cedidos pela Infraero e solicitação de concurso público para 
melhoria de atendimento aos solicitantes de refúgio. Já em relação à 
racionalização de fluxos e processos, salientou-se a divulgação de dados e 
estatísticas por meio do relatório “Refúgio em Números”, a adoção da estratégia 
QAI - Quality Assurance Initiative, a criação de novos formulários de solicitação 
de refúgio e o fluxo de informações com o Departamento da Polícia Federal, 
Ministério das Relações Exteriores e a Agência Brasileira de Inteligência 
(ABIN), bem como  (a melhora das?) as condições para entrevistas para todas 
as nacionalidades. 

Por fim, no quarto e maior eixo, “Integração local - Soluções duráveis”, 
o MJ apontou a funcionalidade da Rede CRAI - Centros de Referência e
Acolhida de Migrantes e Refugiados, sendo que em São Paulo havia dois centros
em funcionamento, com capacidade total de 415 vagas de acolhimento, a
Pactuação com Estados e Municípios para novos centros em Porto Alegre,
Florianópolis (já assinado), Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e
Guarulhos (em tratativas).

No que diz respeito ao acesso à documentação, o relatório frisou a 
descentralização com distinção, explicitando a parceria com MTPS para delegar 
aos estados a emissão de carteiras de trabalho, a ampliação da validade da 
Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE), de 2 para 5 anos (Res. CONARE 
21/2015), a isenção das taxas de registro e de emissão de cédula de identidade 
de estrangeiro para refugiados (Portaria MJ 1956/2015), a garantia de 
documentação de permanência com prazo contado a partir da solicitação de 
refúgio (Parecer CONJUR/MJ –Proc.n.08015.000007/2016-40).  
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3.1 Sistema de Refúgio Brasileiro: breve análise do relatório do Comitê
Nacional para os Refugiados (CONARE)

O relatório do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE)
(BRASIL, 2016a), divulgado em maio de 2016, apontava os caminhos que o
Brasil vinha traçando em uma política ousada na busca pela garantia e efetivação
de direitos aos refugiados no país.

Em uma breve análise dos números oficiais divulgados, tem-se que, em
relação aos solicitantes de refúgio, houve um aumento de 2.868% entre 2010 e
2015. Em 2015, houve a redução de 47,7% do passivo de solicitações, passando
de 48.217 para 25.222 solicitações pendentes, sendo que as cinco maiores
nacionalidades de solicitantes foram de haitianos, senegaleses, sírios, bengaleses
e nigerianos. Assim, houve um aumento de 127% de refugiados reconhecidos
no Brasil entre 2010 e 2016, sendo que as cinco maiores nacionalidades de
refugiados reconhecidos foram as de pessoas sírias, angolanas, colombianas,
congolesas e libanesas. Esses processos envolveram 79 nacionalidades.

Com vistas a um fortalecimento do sistema nacional do refúgio,
apontaram-se cinco grandes eixos e suas ações vinculadas, sendo elas: 1-
Estruturação de políticas, 2- Medidas especiais humanitárias, 3- Fortalecimento 
do CONARE, 4- Integração local: Soluções duráveis e 5- Órgão Público
destinado à assistência para imigrantes e refugiados.

O primeiro eixo, intitulado “Estruturação de políticas”, iniciava com o
então projeto de Lei de Migração, que à época encontrava-se aprovado no
Senado Federal e em discussão em Comissão Especial da Câmara dos
Deputados. Destacou-se o projeto de decreto presidencial concebido como
“Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia (PNMR)”, tratando-se
naquele momento da minuta em discussão no âmbito do governo, composto
por doze artigos em uma política fomentada e executada pela União em regime
de cooperação com os estados, Distrito Federal e municípios, observadas suas
competências e com a participação de entidades privadas, organizações da
sociedade civil e organismos internacionais.

O relatório registrou ainda a Medida Provisória 697/2015, que destinou
recursos financeiros adicionais para crise de refugiados, constituindo, em
seguida, a Lei n.º 13.198, de 2 de dezembro de 2015, estabeleceu uma parceria
com estados, municípios, entidades da sociedade civil e órgãos governamentais
e, sobretudo, o ACNUR nas atividades planejadas. Por fim, nesse eixo, coube
destaque para o Projeto “Observatório das Migrações-OBMigra”, por meio do
qual se estabeleceu um acordo entre Ministério da Justiça (MJ), Ministério do
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Trabalho e Previdência Social (MTPS), Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e Universidade de Brasília (UnB), para a produção de dados
e estatísticas sobre migrações e refúgio no Brasil.

O segundo eixo, “Medidas especiais humanitárias”, descrevia a criação 
do Programa Humanitário (jan/2012), os métodos utilizados para a adequação
do fluxo migratório, com desestímulo da rota terrestre e estímulo à rota segura
(2015), a regularização migratória definitiva e a redução de 43.871 mil para
pouco mais de 25 mil processos que tramitavam no CONARE (out/2015) e, o
Programa de Vistos humanitários para cidadãos haitianos e para afetados pelo
conflito sírio. Dessa maneira, o Ministério da Justiça destacou a assinatura de
cooperação com o ACNUR para qualificar o fluxo de atendimento e
informações nos postos no Líbano, Turquia e Jordânia, bem como o
reconhecimento de 2.298 refugiados sírios até abril de 2016.

O terceiro eixo, “Elegibilidade”, tratou do fortalecimento do CONARE
por meio de recursos humanos de consultores para o ACNUR, funcionários
que seriam cedidos pela Infraero e solicitação de concurso público para
melhoria de atendimento aos solicitantes de refúgio. Já em relação à
racionalização de fluxos e processos, salientou-se a divulgação de dados e
estatísticas por meio do relatório “Refúgio em Números”, a adoção da estratégia
QAI - Quality Assurance Initiative, a criação de novos formulários de solicitação
de refúgio e o fluxo de informações com o Departamento da Polícia Federal, 
Ministério das Relações Exteriores e a Agência Brasileira de Inteligência
(ABIN), bem como  (a melhora das?) as condições para entrevistas para todas
as nacionalidades.

Por fim, no quarto e maior eixo, “Integração local - Soluções duráveis”, 
o MJ apontou a funcionalidade da Rede CRAI - Centros de Referência e
Acolhida de Migrantes e Refugiados, sendo que em São Paulo havia dois centros
em funcionamento, com capacidade total de 415 vagas de acolhimento, a
Pactuação com Estados e Municípios para novos centros em Porto Alegre,
Florianópolis (já assinado), Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e
Guarulhos (em tratativas).

No que diz respeito ao acesso à documentação, o relatório frisou a
descentralização com distinção, explicitando a parceria com MTPS para delegar
aos estados a emissão de carteiras de trabalho, a ampliação da validade da
Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE), de 2 para 5 anos (Res. CONARE
21/2015), a isenção das taxas de registro e de emissão de cédula de identidade
de estrangeiro para refugiados (Portaria MJ 1956/2015), a garantia de
documentação de permanência com prazo contado a partir da solicitação de
refúgio (Parecer CONJUR/MJ –Proc.n.08015.000007/2016-40). 
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Dentre as ações de formação e capacitação, o MJ enfatizou o 
oferecimento dos cursos de Língua Portuguesa oferecidos em São Paulo e Rio 
de Janeiro, e o curso de empreendedorismo em uma parceria com o SEBRAE 
de São Paulo. Consta ainda no relatório ações visando o acesso a direitos sociais 
como o acesso ao Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social 
(BPC) por refugiados, a desburocratização do acesso ao Minha Casa, Minha 
Vida, a revalidação de diplomas pelas Universidades brasileiras, o intercâmbio 
como Canadá para formulação de programa de financiamento privado (private 
sponsorship program) e as tratativas com países europeus para análise de 
possibilidade de cooperação para reassentamento. 

4 A MUDANÇA DE RUMO NA POLÍTICA BRASILEIRA E O 
IMPACTO NA VIDA DOS ESTRANGEIROS. 

Até esse momento havia um entendimento de que o Governo Federal, 
por meio do Ministério da Justiça e de outros órgãos, tinha decidido tomar 
medidas com vistas a facilitar a entrada dos migrantes no território brasileiro e 
sua consequente inserção na sociedade brasileira. Um exemplo de iniciativa foi 
o “visto especial”, estimando-se que, entre 2013 e 2015, pelo menos duas mil
pessoas, sobretudo, sírias, utilizaram o benefício.

Em 2015 constatou-se que o número de refugiados e de migrantes que 
ingressaram na União Europeia quadruplicou em relação a 2014 e, em fevereiro 
de 2016, a União Europeia (UE), em um esforço conjunto dos países que a 
integra, comprometeu-se a repassar seis bilhões de euros à Turquia até o ano de 
2018 para que o país investisse na recepção e na integração dos estrangeiros, 
sendo que, naquele momento, o país já abrigava cerca de 2,5 milhões de sírios. 

No Brasil, em 2016, foram suspensas as negociações com a UE para o 
recebimento de famílias desalojadas pela guerra civil na Síria, sob a justificativa 
de que a medida buscaria coibir a entrada de armas, drogas e combater a 
violência dentro do país.  Ainda no corrente ano, o Ministério da Justiça 
publicou uma portaria com a Nota Informativa 09/2016, da Divisão de Polícia 
de Imigração, estabelecendo obrigatoriedade de visto aos portadores de 
protocolo de solicitação de refúgio que viajam ao exterior.  

Em seguida, devido às repercussões negativas e as ações da sociedade 
civil organizada, no dia 3 de outubro de 2016, o CONARE informou via nota 
que a referida resolução seria válida a partir de 1º de janeiro de 2017 e que, dessa 
forma, até 31 de dezembro de 2016, permaneceria a orientação de permitir a 
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entrada em território nacional daqueles solicitantes que tivessem o protocolo e 
o passaporte dentro da validade. Essa confusão na interpretação normativa e a
não notificação aos aeroportos e companhias áreas que operam no Brasil gerou
uma série de constrangimentos e situações vexatórias, em uma notória
demonstração de mudança drástica da Política Migratória que vinha sendo
construída desde 2003.

Em 24 de maio de 2017, foi sancionada a Lei de Migração (Lei n.º 
13.445/2017), que revogou o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/1980), lei 
criada no período da ditadura militar brasileira, que situava os migrantes como 
agentes de ameaça à segurança nacional e não como sujeitos de direitos, 
contrariando os tratados de direitos humanos ratificados e incorporados ao 
ordenamento jurídico pelo Brasil. 

Assim, normativamente, a Lei de Migração trouxe a mudança de 
paradigma fundamental ao ratificar a necessidade de promoção e o acesso a 
direitos, uma vez que a impressão que se tinha era que a lei anterior impunha 
mais deveres do que atribuía igualdade de direitos aos migrantes, estrangeiros e 
refugiados (no caso de lacuna da lei de refúgio). 

Nesse sentido, as críticas em relação aos problemas do estatuto nos 
últimos 30 anos, feita por organismos nacionais e internacionais de Direitos 
Humanos, podem ser resumidas em três grandes grupos: (1) adoção do 
paradigma da segurança nacional em ver o migrante como indivíduo estranho, 
(2) estabelecimento de procedimentos complexos, como por exemplo, as altas
taxas de regularização e não emissão de documentos, que levava às vias do
trabalho ilegal ou do trabalho em condição análoga à escravidão, e (3) a restrição
ou vedação dos direitos políticos dos migrantes, sendo que o Brasil era o único
país da América do Sul, até então, que proibia o migrante de se manifestar
politicamente.

Apesar do contexto até aqui apresentado, o Brasil é considerado um dos 
países menos receptivos a refugiados no mundo. Informações da ONU 
(BRASIL, 2016b) apontaram que em 2016 ele se encontrava na 137ª posição de 
197 nações avaliadas, sendo, portanto, um dos países menos solidários com a 
crise migratória mundial. A pesquisa considerou os dados do país da capacidade 
de acolhimento de acordo com a população, da extensão territorial e dos 
indicadores econômicos. 

Bittencourt e Souza (2016) apontam dez necessários avanços em 
legislação e políticas públicas para melhor acolhimento das pessoas em situação 
migratória e o aprimoramento das estruturas de análise e de julgamento dos 
processos de elegibilidade, quais sejam: (1) Integração Efetiva: centros de 
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ou vedação dos direitos políticos dos migrantes, sendo que o Brasil era o único
país da América do Sul, até então, que proibia o migrante de se manifestar
politicamente.

Apesar do contexto até aqui apresentado, o Brasil é considerado um dos
países menos receptivos a refugiados no mundo. Informações da ONU
(BRASIL, 2016b) apontaram que em 2016 ele se encontrava na 137ª posição de
197 nações avaliadas, sendo, portanto, um dos países menos solidários com a
crise migratória mundial. A pesquisa considerou os dados do país da capacidade
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Bittencourt e Souza (2016) apontam dez necessários avanços em
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referência e acolhida para imigrantes (Crais); (2) Abrigos públicos: aumentar o 
mínimo de vagas e acomodações (melhorias); (3) Atendimentos Especiais: 
preocupação com a especificidade das pessoas com deficiência, com 
fragilidades físicas ou psíquicas143; (4) Crianças e adolescentes144: preocupação com 
a especificidade das crianças e adolescentes, bem como o aumento do número 
desses migrantes; (5) Processo rápido e efetivo: ampliação da estrutura de recepção 
e processamento das solicitações; (6) Devido Processo Legal: necessidade de 
normatização e uniformização das regras para a garantia da decisão 
transparente, justa e democrática; (7) Transparência das decisões: necessidade da 
garantia do princípio da ampla defesa nos processos de elegibilidade; (8) O visto 
como política de proteção: necessidade de flexibilização de concessão de visto para 
as pessoas atingidas por conflitos e afins; (9) Reassentamento em um terceiro país: 
promoção da solidariedade, responsabilidade compartilhada e a integração 
local; e (10) Acolhimento pautado pelo respeito e pela garantia dos direitos humanos: 
processos mais justos e outro modelo de atendimento feito por civis e não por 
agentes policiais. 

A Lei de Migração (Lei n.º 13.445/2017), que substitui o Estatuto dos 
Estrangeiros (Lei n.º 6.815/1980), passa a considerar os migrantes como 
cidadãos e, dessa maneira, possuidores de garantias, direitos e deveres na 
sociedade brasileira. Como afirma Carolina Abreu, em entrevista dada ao Portal 
Brasil, “o Estatuto do Estrangeiro foi elaborado sob a perspectiva de segurança 
nacional e via o imigrante como potencial ameaça aos interesses do país. Já a 
nova lei o enxerga sob a ótica dos direitos humanos”. E não se diga que a nova 
lei nada diz respeito aos refugiados, pois em sendo todo refugiado estrangeiro, 
naturalmente a melhora no sistema de recepção de estrangeiros e de 
estabelecimento de condições de vida dignas e igualitárias irá transpor-se 
também aos refugiados que vivem no Brasil. Trata-se de mudança de cultura 

143 Nesse sentido, o Comitê para a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 
Migrantes e suas Famílias (CMW) e o Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
(CRDP) emitiram um Declaração conjunta sobre o Pacto Global para a Migração Segura, 
Ordenada e Regular, com o devido abrigo e atendimento médico acessível e adequado às 
respectivas necessidades das pessoas com deficiência. (ONU, 2017).   Segundo a Declaração 
(OHCHR, s/d, p. 01–04, tradução minha), constata-se que “há pouca informação disponível 
sobre a situação das pessoas com deficiência e, sem esses dados, os Estados não podem 
cumprir o dever legal de garantir uma efetiva proteção, segurança e serviços”. 
144 Com informações do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR), tem-se 
que nos últimos cinco anos, houve aumento alarmante das solicitações de refúgio de pessoas 
vindas desses países, sendo a maioria de crianças desacompanhadas. O relatório “Tendências 
Globais” revelou que as crianças representam 51% do total de 65,6 milhões de pessoas que 
foram forçadas a se deslocar em todo o mundo. Em 2016, dados provisórios indicavam que 
75 mil crianças desacompanhadas ou separadas solicitaram refúgio em pelo menos setenta 
países. (ACNUR, 2017a). 
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(CRDP) emitiram um Declaração conjunta sobre o Pacto Global para a Migração Segura,
Ordenada e Regular, com o devido abrigo e atendimento médico acessível e adequado às
respectivas necessidades das pessoas com deficiência. (ONU, 2017).   Segundo a Declaração
(OHCHR, s/d, p. 01–04, tradução minha), constata-se que “há pouca informação disponível
sobre a situação das pessoas com deficiência e, sem esses dados, os Estados não podem 
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144 Com informações do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR), tem-se
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Globais” revelou que as crianças representam 51% do total de 65,6 milhões de pessoas que 
foram forçadas a se deslocar em todo o mundo. Em 2016, dados provisórios indicavam que
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jurídica, para além de mera alteração legislativa. 

O Portal Brasil (BRASIL, 2017) apontou em reportagem especial as 
principais mudanças e avanços que a nova lei traz. São elas: (1) Cooperação Jurídica: 
a nova lei organiza a cooperação jurídica entre países para proteção aos 
apátridas, asilados e brasileiros no exterior; (2) Acolhimento humanitário: para a 
pessoa que precisa fugir do país de origem, mas que não se enquadra no 
Estatuto dos Refugiados (Lei n.º 9.474/1997), o Brasil dará o visto temporário 
em uma explícita promoção da acolhida humanitária; (3) Regularização documental: 
migrantes indocumentados poderão regularizar a situação dentro do Brasil, não 
sendo necessário sair do país, como previa a legislação anterior; (4) Direitos 
Políticos145: extinguiu-se a proibição de imigrantes a participarem de atividades de 
natureza política, podendo, conforme nova legislação, o migrante se associar a 
reuniões políticas e sindicatos. 

Dispondo dos dados disponibilizados pelo ACNUR (ACNUR, 2016a), 
em um balanço até abril de 2016, tem-se que no Brasil o número total de 
solicitações de refúgio aumentou mais de 2.868% entre 2010 e 2015, indo de 
966 solicitações em 2010 para 28.670 em 2015, sendo que a maioria dos 
solicitantes de refúgio vem da África, Ásia (inclusive Oriente Médio) e o Caribe. 
De acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), nos 
últimos cinco anos, as solicitações de refúgio no Brasil cresceram 2.868%. 
Passaram de 966, em 2010, para 28.670, em 2015. Até 2010, haviam sido 
reconhecidos 3.904 refugiados. Em abril de 2016, o total chegou 8.863, o que 
representou o aumento de 127% no acumulado de refugiados reconhecidos, 
incluindo reassentados. No relatório constou ainda que os sírios são a maior 
comunidade de refugiados reconhecidos no Brasil. Eles somam 2.298, seguidos 
dos angolanos (1.420), colombianos (1.100), congoleses (968) e palestinos 
(376). Ao todo são 79 nacionalidades146. 

O relatório Global Trends do ACNUR (UNHCR, 2016), lançado em 19 de 

145 Mais recentemente, em 14 de junho de 2017, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado Federal brasileiro aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 25/2012, 
que modifica os arts. 12 e 14 da Constituição Federal (1988), visando garantir a estrangeiros 
residentes no país o direito de votar e ser votado nas eleições municipais, dentro do critério 
de reciprocidade do país de origem do referido candidato. Apesar de a proposta ser louvável, 
é importante ressaltar que o Brasil é atualmente o único país da América do Sul a não permitir 
a participação do imigrante em seu processo eleitoral, seja em nível municipal, regional ou 
nacional. (BRASIL, 2017). Ver também em: MIGRAMUNDO. Proposta que permite voto do 
imigrante em eleições municipais passa em comissão do Senado. 2017a. Disponível em: 
<http://migramundo.com/proposta-que-permite-voto-do-imigrante-em-eleicoes-
municipais-passa-em-comissao-do-senado/>. Acesso em 25 de jun. de 2017. 

146 Para acesso a notícia e relatório divulgados pelo Ministério da Justiça sobre a situação 
dos refugiados no Brasil até então. (ACNUR, 2016b). 
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143 Nesse sentido, o Comitê para a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores
Migrantes e suas Famílias (CMW) e o Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência
(CRDP) emitiram um Declaração conjunta sobre o Pacto Global para a Migração Segura,
Ordenada e Regular, com o devido abrigo e atendimento médico acessível e adequado às
respectivas necessidades das pessoas com deficiência. (ONU, 2017).   Segundo a Declaração
(OHCHR, s/d, p. 01–04, tradução minha), constata-se que “há pouca informação disponível
sobre a situação das pessoas com deficiência e, sem esses dados, os Estados não podem 
cumprir o dever legal de garantir uma efetiva proteção, segurança e serviços”.
144 Com informações do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR), tem-se
que nos últimos cinco anos, houve aumento alarmante das solicitações de refúgio de pessoas
vindas desses países, sendo a maioria de crianças desacompanhadas. O relatório “Tendências
Globais” revelou que as crianças representam 51% do total de 65,6 milhões de pessoas que 
foram forçadas a se deslocar em todo o mundo. Em 2016, dados provisórios indicavam que
75 mil crianças desacompanhadas ou separadas solicitaram refúgio em pelo menos setenta
países. (ACNUR, 2017a).
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jurídica, para além de mera alteração legislativa.

O Portal Brasil (BRASIL, 2017) apontou em reportagem especial as
principais mudanças e avanços que a nova lei traz. São elas: (1) Cooperação Jurídica:
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apátridas, asilados e brasileiros no exterior; (2) Acolhimento humanitário: para a
pessoa que precisa fugir do país de origem, mas que não se enquadra no 
Estatuto dos Refugiados (Lei n.º 9.474/1997), o Brasil dará o visto temporário
em uma explícita promoção da acolhida humanitária; (3) Regularização documental:
migrantes indocumentados poderão regularizar a situação dentro do Brasil, não 
sendo necessário sair do país, como previa a legislação anterior; (4) Direitos
Políticos145: extinguiu-se a proibição de imigrantes a participarem de atividades de
natureza política, podendo, conforme nova legislação, o migrante se associar a
reuniões políticas e sindicatos.

Dispondo dos dados disponibilizados pelo ACNUR (ACNUR, 2016a), 
em um balanço até abril de 2016, tem-se que no Brasil o número total de
solicitações de refúgio aumentou mais de 2.868% entre 2010 e 2015, indo de
966 solicitações em 2010 para 28.670 em 2015, sendo que a maioria dos
solicitantes de refúgio vem da África, Ásia (inclusive Oriente Médio) e o Caribe.
De acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), nos
últimos cinco anos, as solicitações de refúgio no Brasil cresceram 2.868%.
Passaram de 966, em 2010, para 28.670, em 2015. Até 2010, haviam sido
reconhecidos 3.904 refugiados. Em abril de 2016, o total chegou 8.863, o que
representou o aumento de 127% no acumulado de refugiados reconhecidos,
incluindo reassentados. No relatório constou ainda que os sírios são a maior
comunidade de refugiados reconhecidos no Brasil. Eles somam 2.298, seguidos
dos angolanos (1.420), colombianos (1.100), congoleses (968) e palestinos
(376). Ao todo são 79 nacionalidades146.

O relatório Global Trends do ACNUR (UNHCR, 2016), lançado em 19 de

145 Mais recentemente, em 14 de junho de 2017, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
do Senado Federal brasileiro aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 25/2012,
que modifica os arts. 12 e 14 da Constituição Federal (1988), visando garantir a estrangeiros
residentes no país o direito de votar e ser votado nas eleições municipais, dentro do critério
de reciprocidade do país de origem do referido candidato. Apesar de a proposta ser louvável,
é importante ressaltar que o Brasil é atualmente o único país da América do Sul a não permitir
a participação do imigrante em seu processo eleitoral, seja em nível municipal, regional ou
nacional. (BRASIL, 2017). Ver também em: MIGRAMUNDO. Proposta que permite voto do 
imigrante em eleições municipais passa em comissão do Senado. 2017a. Disponível em:
<http://migramundo.com/proposta-que-permite-voto-do-imigrante-em-eleicoes-
municipais-passa-em-comissao-do-senado/>. Acesso em 25 de jun. de 2017.

146 Para acesso a notícia e relatório divulgados pelo Ministério da Justiça sobre a situação
dos refugiados no Brasil até então. (ACNUR, 2016b).
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junho de 2017, dispõe que o Brasil, até a presente data, possui 9.689 pessoas 
reconhecidas com o status de refugiado e, pelo menos, 35.464 pessoas 
solicitantes de refúgio, das duas situações as principais nacionalidades são a 
Venezuela, Cuba, Angola, Haiti e Síria. No mundo, o relatório apontou que se 
tem atualmente 65,6 milhões de pessoas migrantes, sendo 22,5 milhões de 
refugiados – pessoas que buscam proteção em outro país –, 40,3 milhões de 
deslocados internos – pessoas que tiveram que se deslocar por algum motivo, 
mas se movimentaram dentro do próprio país –, e, pelo menos, 2,8 milhões de 
solicitantes de refúgio. Há ainda 5,3 milhões de refugiados palestinos, 
protegidos por outra agência da ONU, a UNRWA. (MIGRAMUNDO, 2017b). 

Destarte, faz-se necessário destacar do relatório que, em 2016, 49% das 
pessoas refugiadas eram mulheres e ressalta que aquelas que estão 
desacompanhadas, grávidas ou são idosas estão ainda mais vulneráveis. Essa 
triste realidade é apresentada e se registou que muitas dessas mulheres estão 
fugindo de conflitos em sua terra natal e sofreram violências extremas e 
violações dos direitos  humanos, incluindo o assassinato e o desaparecimento 
de seus familiares, a violência sexual e de gênero e o acesso restrito a alimentos, 
água e eletricidade. Algumas foram repetidamente deslocadas ou foram 
exploradas ou abusadas em busca de segurança. 

Para tratar dessa problemática, o ACNUR (ACNUR, 2017b) e a ONU 
Mulheres (UNWOMEN, 2016a; UNWOMEN, 2016b) desenvolveram uma 
série de programas e projetos de maneira preventiva como, por exemplo, o 
trabalho no campo de refugiados Zaatat, onde se realizam serviços de referência 
e proteção para mulheres e o desenvolvimento humano de habilidades para a 
vida, pois há o conhecimento de que a violência sexual e de gênero não é 
relatada e, dessa forma, não é atendida. Uma pesquisa elaborada pelas entidades 
dispõe que houve uma redução de 20% na violência doméstica entre os 
beneficiários e 76% afirmaram uma mudança positiva nas relações 
intrafamiliares. No Brasil, é preciso defender que a Lei Maria da Penha (Lei n.º 
11.340/2006) seja cumprida sob a ótica da especificidade da migrante e da 
refugiada. Para além da defesa normativa, essas informações revelam a urgência 
na realização de programas e projetos com vistas a garantir que as mulheres 
estrangeiras, migrantes e refugiadas conheçam seus direitos nesse país, atuando 
na promoção da igualdade de gênero, no empoderamento e na prevenção da 
violência sexual e de gênero. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio do presente texto pretendeu-se demonstrar que a migração, 
compreendida como um fenômeno permanente da condição humana, e que 
hoje se tornou a principal agenda temática da comunidade internacional em prol 
de proposições efetivas para enfrentar a maior crise humanitária desde a 2ª 
Guerra Mundial, precisa ser tratada sob o enfoque da dignidade humana global 
e não como mera questão de política legislativa interna. Dessa forma, vê-se que 
os agentes envolvidos, não-governamentais e governamentais, como, por 
exemplo, o Brasil, que tem implementado diversas ações a passos tímidos, tem 
trabalhado a temática. 

Apesar dos avanços até então apontados, após a Revisão Periódica 
Universal na Assembleia Geral e no Conselho de Direitos Humanos da ONU, 
sabatina sobre a situação dos direitos humanos de cada Estado-membro, dentre 
as principais recomendações da Conectas Direitos Humanos, organização não 
governamental cuja missão é a atuar na promoção dos direitos humanos no 
Brasil, apontou no início de maio deste ano (2017) que: (1) era necessária a 
revogação da Lei n.o 8.615/80, o Estatuto do Estrangeiro, e a aprovação pelo 
Congresso Nacional de uma nova Lei de Migração baseada na perspectiva dos 
direitos humanos. Contudo, no dia 24 de maio, foi sancionada a nova lei com 
dezoito vetos, cujo texto era considerado importante para o atual cenário, e (2) 
o devido processo legal e transparente aos migrantes que se encontram em
espaços destinados a reter e manter pessoas que tenham sido inadmitidas ou
impedidas de seguir viagens de conexão em aeroportos brasileiros, incluindo a
notificação ao Defensor Público da União de todos os casos existentes e em
um tempo de permanência máxima de 24 horas, recomendação ainda não
tratada pelo Governo Federal.

Por fim, como afirma o eminente padre Alfredo Gonçalves (2017), 
ativista e assessor das Pastorais Sociais que realizam um importante trabalho de 
acolhimento humanitário de migrantes no Brasil, “o cruzamento e intercâmbio 
de expressões culturais e religiosas, de experiências e valores pavimentam a 
estrada para formas recriativas de sociedade” (GONÇALVES, 2017) e, assim, 
importa seguir na defesa dos direitos dos migrantes, em uma ótica dos direitos 
humanos, para que essas pessoas tenham seus direitos garantidos e 
reconhecidos. 
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O PODER JUDICIÁRIO NA CONCESSÃO DO REFÚGIO: 
CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE ENTRE A 

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
E OS TRIBUNAIS SUPERIORES BRASILEIROS147 

Fernanda Fregadolli Ferreira148 
Jayme Benvenuto Lima Júnior149 

1 INTRODUÇÃO 

 recente onda migratória vivida pelos países latino-americanos 
provocou a emergência dos debates acerca da concessão do refúgio 
no Brasil. Cada vez mais, as autoridades brasileiras lidam com 

demandas em que devem decidir acerca da concessão ou não do status de 
refugiado a indivíduos solicitantes. 

Com base nesse cenário, o presente trabalho visa abordar o processo de 
análise dos pedidos de refúgio brasileiro sob o prisma de sua judicialização. A 
partir da concepção de que o controle de convencionalidade e o diálogo entre 
jurisdições são peças-chave na garantia dos direitos humanos, objetiva-se 
levantar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
referente à concessão do status de refugiado e ao devido processo legal. 

147 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
148 Graduanda em Direito pela Universidade Federal do Paraná e integrante do Projeto de
Extensão Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil.
149 Jayme Benvenuto é professor adjunto 3 da Universidade Federal da Imtegraçāo Latino-
americana - UNILA, junto ao curso de Relaçoes Internacionais e Integraçāo. Atualmente
cumpre cooperação técnica na Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, junto ao
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O PODER JUDICIÁRIO NA CONCESSÃO DO REFÚGIO:
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1 INTRODUÇÃO

recente onda migratória vivida pelos países latino-americanos
provocou a emergência dos debates acerca da concessão do refúgio
no Brasil. Cada vez mais, as autoridades brasileiras lidam com

demandas em que devem decidir acerca da concessão ou não do status de
refugiado a indivíduos solicitantes.

Com base nesse cenário, o presente trabalho visa abordar o processo de
análise dos pedidos de refúgio brasileiro sob o prisma de sua judicialização. A
partir da concepção de que o controle de convencionalidade e o diálogo entre
jurisdições são peças-chave na garantia dos direitos humanos, objetiva-se
levantar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos
referente à concessão do status de refugiado e ao devido processo legal.
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Assim, faz-se possível avaliar o quanto a jurisprudência brasileira aplica 
o controle de convencionalidade nesta questão, bem como o quanto o processo
de concessão de refúgio no Brasil se compatibiliza com o estipulado pela Corte.

2 DIREITOS HUMANOS E CONTROLE DE 
CONVENCIONALIDADE 

A emergência de um novo paradigma na cultura jurídica latino-americana 
tende a se guiar por três características. Em primeiro lugar, há integração feita 
por muitos ordenamentos jurídicos entre constituição e tratados internacionais 
de direitos humanos, o que trouxe a concepção de ordenamento jurídico 
orientado pela figura do trapézio, em cujo ápice figuram tanto um quanto outro 
ordenamento. Ao mesmo tempo, observa-se abertura do direito, que oferece 
espaço para que haja participação de mais setores da sociedade em suas 
decisões, o que confere maior democratização nas relações jurídicas. 
(PIOVESAN, 2012). Por fim, uma abordagem jurídica centrada no estado e na 
afirmação de sua soberania cede lugar ao human rights approach, de forma que a 
dignidade da pessoa humana passa a ser referencial estrutural no ordenamento 
jurídico, não apenas interno, como mundial. (FERRAJOLI, 2002 apud 
PIOVESAN, 2012). 

Ao mesmo tempo, a jurisprudência, enquanto fonte de Direito 
Internacional exerce papel cada vez mais fundamental enquanto fonte do 
direito internacional. Nesse sentido, Hildelbrando Accioly (ACCIOLY; SILVA; 
CASELLA, 2012)150 assevera que, na pós-modernidade, é impossível 
compreender o direito internacional sem levar em consideração as decisões da 
jurisprudência no âmbito mundial. A partir dessa compreensão, diversos 
autores têm defendido o controle de convencionalidade como instrumento de 
proteção dos direitos fundamentais, bem como ferramenta que possibilita 
coesão e segurança jurídica.151 

Um ordenamento jurídico coeso e que busque garantir os direitos 
fundamentais dos indivíduos é permeado por controles tanto de 
constitucionalidade, quanto de convencionalidade. No primeiro, parte-se da 

150 In verbis: “A construção do direito internacional, no contexto pós-moderno, tem marcos 
intrinsecamente internacionais específicos, e estes constituem as ferramentas básicas de 
trabalho, para os profissionais da área: ninguém pode estudar e pretender conhecer direito 
internacional sem manejar as bases da jurisprudência internacional [...]”. (ACCIOLY; SILVA; 
CASELLA, 2012). 
151 Destacam-se Flávia Piovesan, Lui Guilherme Conci e Valério Mazzuoli. 
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concepção de que um bloco de constitucionalidade é formado pela Constituição 
juntamente com os tratados internacionais de direitos humanos que possuem 
hierarquia constitucional e a jurisprudência vinculante interna. Assim, realiza-se 
o controle interno das normas, visando verificar o que é válido ou inválido.
(CONCI, 2014).

Já no controle de convencionalidade não há critério formal, mas sim 
material. Impera, na convencionalidade, a proteção da dignidade da pessoa 
humana, de forma que o paradigma de controle se estabelece visando à maior 
proteção dos direitos humanos, e não simplesmente a incompatibilidade entre 
normas. Além disso, o controle é estabelecido do âmbito internacional ou 
externo ao interno. (CONCI, 2014). 

No Brasil, observa-se que o controle de convencionalidade é feito através 
da incorporação da legislação internacional às decisões da jurisprudência 
brasileira. Entretanto, no que diz respeito à compatibilização entre 
jurisprudências, não há a devida preocupação por parte dos tribunais brasileiros. 
(PIOVESAN, 2012). 

3 O DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS 
ENQUANTO DIREITOS HUMANOS 

A saliência do Direito Internacional dos Direitos Humanos ocorrida no 
segundo pós-guerra ensejou que diversas normas internacionais de direito 
fossem adotadas a fim de se evitar novas violações aos direitos fundamentais. 
De acordo com Liliana Jubilut, o refúgio se insere na esfera dos direitos 
humanos, por duas razões: em primeiro lugar, são os casos de violações a 
direitos fundamentais que, em geral, tornam iminente a necessidade do instituto 
do refúgio e, em segundo, pela reduzida expressão internacional dos países em 
que geralmente ocorrem as situações geradoras da busca por refúgio. 
(JUBILUT, 2007). 

Nesse sentido, o surgimento do Direito Internacional dos Refugiados 
nada mais é do que a positivação de um fenômeno que historicamente já tomava 
parte na história da humanidade. (JUBILUT, 2007). O ápice desta positivação 
se deu com a Convenção de 1951 (doravante Convenção) e, posteriormente, 
com seu Protocolo de 1967. Esse diploma legal fixa as balizas do procedimento 
de concessão do status de refugiado. Todavia, a declaração dessa condição 
compete a cada Estado internamente. (JUBILUT, 2007). 
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3 O DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS
ENQUANTO DIREITOS HUMANOS

A saliência do Direito Internacional dos Direitos Humanos ocorrida no
segundo pós-guerra ensejou que diversas normas internacionais de direito
fossem adotadas a fim de se evitar novas violações aos direitos fundamentais.
De acordo com Liliana Jubilut, o refúgio se insere na esfera dos direitos
humanos, por duas razões: em primeiro lugar, são os casos de violações a
direitos fundamentais que, em geral, tornam iminente a necessidade do instituto
do refúgio e, em segundo, pela reduzida expressão internacional dos países em
que geralmente ocorrem as situações geradoras da busca por refúgio.
(JUBILUT, 2007).

Nesse sentido, o surgimento do Direito Internacional dos Refugiados
nada mais é do que a positivação de um fenômeno que historicamente já tomava
parte na história da humanidade. (JUBILUT, 2007). O ápice desta positivação
se deu com a Convenção de 1951 (doravante Convenção) e, posteriormente,
com seu Protocolo de 1967. Esse diploma legal fixa as balizas do procedimento
de concessão do status de refugiado. Todavia, a declaração dessa condição
compete a cada Estado internamente. (JUBILUT, 2007).
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Deste modo, a Convenção estabelece cinco motivos que ensejam a 
concessão do status de refugiado, quais sejam a opinião política, a raça, a 
religião, a nacionalidade e o pertencimento a grupo social. Entretanto, não basta 
que o indivíduo se enquadre nos critérios de inclusão, ou seja, na própria 
definição de refugiado. Há também a necessidade de que ele comprove o 
merecimento da proteção, ou seja, que não se encaixe nos critérios de exclusão 
estabelecidos pelo diploma. (MURILLO, 2009). 

Assim, o mecanismo previsto no âmbito da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos possibilita que seja estabelecido equilíbrio entre o direito de 
zelar pela segurança nacional dos Estados e os direitos fundamentais dos 
refugiados. Entretanto, o que ocorre na prática é o excesso de políticas 
restritivas que deixam de considerar diversas garantias. Frise-se que apesar de a 
Convenção prever a possibilidade da flexibilização de critérios em casos 
excepcionais152 que ensejam maior atenção à segurança nacional, tratam-se de 
cláusulas que devem ser aplicadas em regime de excepcionalidade e jamais como 
regra. (MURILLO, 2009). 

4 O PROCESSO DE CONCESSÃO DE REFÚGIO NO BRASIL 

O processo de acolhimento do refugiado abrange três fases, quais sejam 
Proteção, Assistência e Integração. Na primeira, objeto do presente artigo, é 
realizada a aplicação da Lei n.o 9.474 de 1997, bem como da Convenção de 1951 
e seu Protocolo de 1967. (JUBILUT, 2007). 

Para que seja reconhecido o status de refugiado, o solicitante deve se 
submeter a processo administrativo que se inicia com o pedido perante a Polícia 
Federal. Nesse ato, é lavrado um termo de declaração que trazem, além das 
informações básicas do indivíduo solicitante, as razões e circunstâncias da 
solicitação. A partir disso, é emitido um protocolo provisório, nos termos do 
art. 21153 da Lei n.o 9.474 de 1993, que autoriza a estadia no país, bem como 
permite a expedição de carteira de trabalho provisória. (JUBILUT, 2007). 

152 A Convenção de 51 prevê, por exemplo, a possibilidade de supressão de garantias 
fundamentais (art. 27) e a edição de medidas provisórias (art. 9º) em casos excepcionais. 
(ACNUR, 19?). 
153 Art. 21. Recebida a solicitação de refúgio, o Departamento de Polícia Federal emitirá 
protocolo em favor do solicitante e de seu grupo familiar que se encontre no território 
nacional, o qual autorizará a estada até a decisão final do processo. § 1º O protocolo permitirá 
ao Ministério do Trabalho expedir carteira de trabalho provisória, para o exercício de 
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 A seguir, o processo passa à competência do CONARE que, conforme 
dispõe o art. 12154 da referida Lei, submete o solicitante a entrevista, com o 
objetivo de aferir a veracidade das informações apresentadas e sua pertinência 
perante o texto legal. 

Ainda no escopo do art. 12, o CONARE procede, então, à análise do 
pedido a partir de um parecer elaborado por um grupo de estudos previamente 
formado por representantes do órgão, do Ministério das Relações Exteriores, 
do ACNUR e da sociedade civil recomendando ou não a aceitação do pedido 
de refúgio. Em todo caso, cumpre ao plenário do CONARE apreciar o mérito 
do pedido e decidir em primeira instância. Em caso de decisão positiva, o 
solicitante receberá seu Registro Nacional de Estrangeiro. Entretanto, se a 
decisão negar o pedido, há o prazo de 15 dias para o interessado recorrer e a 
decisão final cabe ao Ministro da Justiça. Cabe pontuar que este recurso não 
conta com grandes formalidades e pode ser escrito pelo próprio interessado no 
status de refugiado. (JUBILUT, 2007). 

Nesse escopo, Helisiane Mahlke ressalta que o processo brasileiro 
apresenta diversas falhas que colocam em risco direitos fundamentais, assim 
como o devido processo e o acesso à justiça: 

[...] o processo de determinação do status de refugiado apresenta 
falhas importantes, dentre as quais se pode citar: i) a falta de acesso 
do solicitante à totalidade das provas que são produzidas em seu 
processo; ii) a falta de critérios claros que determinem quais 
processos serão avaliados e em qual ordem; iii) a ausência de um 
representante que defenda os interesses do solicitante; iv) a falta de 
informação sobre os motivos que levaram à eventual denegação do 
status de refugiado; v) o fato de que o único grau de recurso 
disponível em caso de denegação é para o Ministro da Justiça, 
autoridade máxima do órgão que preside o próprio CONARE. 
Todos esses elementos demonstram as falhas intrínsecas ao 
processo quanto aos princípios da ampla defesa, do devido 
processo legal e do acesso à justiça. (2016, p. 3). 

atividade remunerada no País. § 2º No protocolo do solicitante de refúgio serão 
mencionados, por averbamento, os menores de quatorze anos. (BRASIL, 1997). 
154 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. (BRASIL, 1993). 
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Deste modo, a Convenção estabelece cinco motivos que ensejam a
concessão do status de refugiado, quais sejam a opinião política, a raça, a
religião, a nacionalidade e o pertencimento a grupo social. Entretanto, não basta
que o indivíduo se enquadre nos critérios de inclusão, ou seja, na própria
definição de refugiado. Há também a necessidade de que ele comprove o
merecimento da proteção, ou seja, que não se encaixe nos critérios de exclusão
estabelecidos pelo diploma. (MURILLO, 2009).

Assim, o mecanismo previsto no âmbito da Corte Interamericana de
Direitos Humanos possibilita que seja estabelecido equilíbrio entre o direito de
zelar pela segurança nacional dos Estados e os direitos fundamentais dos
refugiados. Entretanto, o que ocorre na prática é o excesso de políticas
restritivas que deixam de considerar diversas garantias. Frise-se que apesar de a
Convenção prever a possibilidade da flexibilização de critérios em casos
excepcionais152 que ensejam maior atenção à segurança nacional, tratam-se de
cláusulas que devem ser aplicadas em regime de excepcionalidade e jamais como
regra. (MURILLO, 2009).

4 O PROCESSO DE CONCESSÃO DE REFÚGIO NO BRASIL

O processo de acolhimento do refugiado abrange três fases, quais sejam
Proteção, Assistência e Integração. Na primeira, objeto do presente artigo, é
realizada a aplicação da Lei n.o 9.474 de 1997, bem como da Convenção de 1951
e seu Protocolo de 1967. (JUBILUT, 2007).

Para que seja reconhecido o status de refugiado, o solicitante deve se
submeter a processo administrativo que se inicia com o pedido perante a Polícia
Federal. Nesse ato, é lavrado um termo de declaração que trazem, além das
informações básicas do indivíduo solicitante, as razões e circunstâncias da
solicitação. A partir disso, é emitido um protocolo provisório, nos termos do
art. 21153 da Lei n.o 9.474 de 1993, que autoriza a estadia no país, bem como
permite a expedição de carteira de trabalho provisória. (JUBILUT, 2007).

152 A Convenção de 51 prevê, por exemplo, a possibilidade de supressão de garantias
fundamentais (art. 27) e a edição de medidas provisórias (art. 9º) em casos excepcionais.
(ACNUR, 19?).
153 Art. 21. Recebida a solicitação de refúgio, o Departamento de Polícia Federal emitirá
protocolo em favor do solicitante e de seu grupo familiar que se encontre no território
nacional, o qual autorizará a estada até a decisão final do processo. § 1º O protocolo permitirá
ao Ministério do Trabalho expedir carteira de trabalho provisória, para o exercício de
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A seguir, o processo passa à competência do CONARE que, conforme
dispõe o art. 12154 da referida Lei, submete o solicitante a entrevista, com o
objetivo de aferir a veracidade das informações apresentadas e sua pertinência
perante o texto legal.

Ainda no escopo do art. 12, o CONARE procede, então, à análise do
pedido a partir de um parecer elaborado por um grupo de estudos previamente
formado por representantes do órgão, do Ministério das Relações Exteriores,
do ACNUR e da sociedade civil recomendando ou não a aceitação do pedido
de refúgio. Em todo caso, cumpre ao plenário do CONARE apreciar o mérito
do pedido e decidir em primeira instância. Em caso de decisão positiva, o
solicitante receberá seu Registro Nacional de Estrangeiro. Entretanto, se a
decisão negar o pedido, há o prazo de 15 dias para o interessado recorrer e a
decisão final cabe ao Ministro da Justiça. Cabe pontuar que este recurso não
conta com grandes formalidades e pode ser escrito pelo próprio interessado no
status de refugiado. (JUBILUT, 2007).

Nesse escopo, Helisiane Mahlke ressalta que o processo brasileiro
apresenta diversas falhas que colocam em risco direitos fundamentais, assim
como o devido processo e o acesso à justiça:

[...] o processo de determinação do status de refugiado apresenta
falhas importantes, dentre as quais se pode citar: i) a falta de acesso
do solicitante à totalidade das provas que são produzidas em seu
processo; ii) a falta de critérios claros que determinem quais
processos serão avaliados e em qual ordem; iii) a ausência de um
representante que defenda os interesses do solicitante; iv) a falta de
informação sobre os motivos que levaram à eventual denegação do
status de refugiado; v) o fato de que o único grau de recurso
disponível em caso de denegação é para o Ministro da Justiça,
autoridade máxima do órgão que preside o próprio CONARE.
Todos esses elementos demonstram as falhas intrínsecas ao
processo quanto aos princípios da ampla defesa, do devido processo
legal e do acesso à justiça. (2016, p.3).

atividade remunerada no País. § 2º No protocolo do solicitante de refúgio serão
mencionados, por averbamento, os menores de quatorze anos. (BRASIL, 1997).
154 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. (BRASIL, 1993).
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5 A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS APLICÁVEL A REFUGIADOS 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos possui tanto função 
contenciosa, quanto consultiva. Assim, tem atribuições para julgar casos de 
litígio internacional que envolvam direitos humanos, assim como pode emitir 
pareceres consultivos mediante provocação dos membros da Organização dos 
Estados Americanos. (BRAWERMAN; REZENDE; FARIAS, s/d). 

Em 1998, por meio do Decreto Legislativo nº 89, foi reconhecida, pelo 
Brasil, a competência de jurisdição da Corte. Já em relação aos pareceres 
consultivos há vinculação brasileira desde a ratificação da Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos, ocorrida  em 1992. Essas opiniões 
consultivas dizem respeito à aplicação e interpretação de tratados e objetivam 
dirimir dúvidas em relação à aplicação dos dispositivos legais internacionais. 

No que diz respeito aos direitos dos migrantes e refugiados, destacam-se 
os pareceres normativos nº 18 e nº 21, bem como o caso contencioso Família 
Pacheco Tineo vs. Bolívia, a serem abordados a seguir. 

5.1 Pareceres consultivos 

No âmbito do direito dos refugiados, é possível destacar os pareceres nº 
18 e nº 21. Apesar da ampla abordagem feita por cada um deles ao tratar de 
diversos aspectos concernentes aos direitos fundamentais, no escopo deste 
trabalho serão destacadas as contribuições para a concessão do status de 
refugiado. 

 O parecer consultivo nº 18, solicitado pelo México, tem como tema a 
situação jurídica dos migrantes irregulares. Essa manifestação avança no sentido 
de estabelecer a igualdade entre nacionais e migrantes em relação ao tratamento 
concedido pelo Estado: 

§112. Geralmente, os migrantes se encontram em uma situação de
vulnerabilidade como sujeitos de direitos humanos, em uma
condição individual de ausência ou diferença de poder a respeito dos
não migrantes (nacionais ou residentes). Essa condição de
vulnerabilidade tem uma dimensão ideológica e se apresenta em um
contexto histórico que é distinto para cada Estado, e é mantida por
situações de jure (desigualdades entre nacionais e estrangeiros nas
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§112. Geralmente, os migrantes se encontram em uma situação de
vulnerabilidade como sujeitos de direitos humanos, em uma
condição individual de ausência ou diferença de poder a respeito dos
não migrantes (nacionais ou residentes). Essa condição de
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contexto histórico que é distinto para cada Estado, e é mantida por
situações de jure (desigualdades entre nacionais e estrangeiros nas
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leis) e de facto (desigualdades estruturais). Essa situação conduz ao 
estabelecimento de diferenças no acesso de uns e outros aos 
recursos públicos administrados pelo Estado. (CIDH, 2013). 

Na sequência, o mesmo documento trata especificamente do direito ao 
devido processo legal, afirmando que se trata de direito a ser assegurado a todo 
indivíduo, independentemente do status de nacional ou migrante:  

§122. A Corte considera que o direito ao devido processo legal deve
ser reconhecido no âmbito das garantias mínimas que se devem
oferecer a todo migrante, independentemente de seu status
migratório. O amplo alcance da intangibilidade do devido processo
se aplica não apenas ratione materiae, mas também ratione pessoae
sem discriminação alguma. (CIDH, 2013).

Já o parecer nº 21 trata das garantias das crianças no cenário migratório 
ou em necessidade de proteção internacional. Trata-se de opinião consultiva 
provocada por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que corroborou 
entendimentos prévios da Corte de extrema relevância no contexto da 
concessão de refúgio. 

 Nesta oportunidade, volta-se a abordar o devido processo legal 
enquanto direito fundamental e, portanto, exigível em qualquer processo que se 
relacione aos direitos humanos. Além disso, refere-se especificamente ao direito 
de recorrer, nos seguintes termos: 

§140. Esta Corte reafirma o direito de toda pessoa a recorrer de
todas as decisões finais adotadas no marco de processos
migratórios, sejam de caráter administrativo ou judicial,
especialmente aquelas que ordenam a expulsão ou deportação de
um país ou deneguem uma permissão de ingresso ou permanência.
Isto quer dizer que, em caso de decisão desfavorável, a pessoa deve
ter o direito de submeter seu caso a revisão perante a autoridade
judicial competente e apresentar-se perante ela para tanto.
[...]
§251 Caso a decisão seja adotada pela autoridade administrativa, a
revisão por parte de um juiz ou tribunal é um requisito fundamental
para garantir um adequado controle e o escrutínio dos atos da
administração que afetam os direitos fundamentais. (CIDH, 2014).

Não obstante, resta claro que o ato administrativo de concessão ou não 
do status de refugiado exercido pela autoridade brasileira se enquadra enquanto 
ato da administração que afeta os direitos humanos. Outrossim, por aplicação 
da opinião consultiva da Corte, deveria estar sujeito a controle pelo judiciário. 
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leis) e de facto (desigualdades estruturais). Essa situação conduz ao
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Na sequência, o mesmo documento trata especificamente do direito ao
devido processo legal, afirmando que se trata de direito a ser assegurado a todo
indivíduo, independentemente do status de nacional ou migrante:

§122. A Corte considera que o direito ao devido processo legal deve
ser reconhecido no âmbito das garantias mínimas que se devem
oferecer a todo migrante, independentemente de seu status
migratório. O amplo alcance da intangibilidade do devido processo
se aplica não apenas ratione materiae, mas também ratione pessoae
sem discriminação alguma. (CIDH, 2013).

Já o parecer nº 21 trata das garantias das crianças no cenário migratório
ou em necessidade de proteção internacional. Trata-se de opinião consultiva
provocada por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que corroborou
entendimentos prévios da Corte de extrema relevância no contexto da
concessão de refúgio.

Nesta oportunidade, volta-se a abordar o devido processo legal
enquanto direito fundamental e, portanto, exigível em qualquer processo que se
relacione aos direitos humanos. Além disso, refere-se especificamente ao direito
de recorrer, nos seguintes termos:

§140. Esta Corte reafirma o direito de toda pessoa a recorrer de
todas as decisões finais adotadas no marco de processos
migratórios, sejam de caráter administrativo ou judicial,
especialmente aquelas que ordenam a expulsão ou deportação de
um país ou deneguem uma permissão de ingresso ou permanência.
Isto quer dizer que, em caso de decisão desfavorável, a pessoa deve
ter o direito de submeter seu caso a revisão perante a autoridade
judicial competente e apresentar-se perante ela para tanto.
[...]
§251 Caso a decisão seja adotada pela autoridade administrativa, a
revisão por parte de um juiz ou tribunal é um requisito fundamental
para garantir um adequado controle e o escrutínio dos atos da
administração que afetam os direitos fundamentais. (CIDH, 2014).

Não obstante, resta claro que o ato administrativo de concessão ou não
do status de refugiado exercido pela autoridade brasileira se enquadra enquanto
ato da administração que afeta os direitos humanos. Outrossim, por aplicação
da opinião consultiva da Corte, deveria estar sujeito a controle pelo judiciário.
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5.2 Caso contencioso: Família Pacheco Tineo vs. Bolívia 

A primeira jurisprudência contenciosa sobre direito dos refugiados no 
âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi o caso envolvendo a 
Família Pacheco Tineo e o Estado da Bolívia, em 2013. 

Trata-se do caso de uma família peruana que, após sofrer perseguição 
política pelo governo Fujimori, no Peru, migrou para a Bolívia em busca de 
proteção, tendo seu status de refúgio deferido. Entretanto, devido à alegada 
pressão das autoridades bolivianas, assinou-se acordo de repatriação. Nessa 
ocasião, ao invés de retornarem ao Peru, os membros da família acabaram se 
refugiando no Chile, obtendo novamente o status de refugiados. Alguns anos 
depois, a família retornou à Bolívia e lá e teve uma série de garantias 
fundamentais desrespeitadas pelas autoridades migratórias bolivianas, incluindo 
a retenção de documentos, a detenção e a deportação para o Peru. 

A Corte julgou culpado o Estado boliviano e dentre as violações 
cometidas foi assinalado o desrespeito ao princípio do non-refoulement (não 
devolução) e a obstrução do devido acesso à justiça. Frise-se que a decisão 
caracteriza a concessão ou não do refúgio como ato cujas consequências 
atingem os direitos fundamentais e que, portanto, deve estar amparada por 
todos os pressupostos legais no sentido de torná-la a mais justa possível: 

§157. Así, en virtud de la naturaleza de los derechos que podrían
verse afectados por una determinación errónea del riesgo o una
respuesta desfavorable, las garantías de debido proceso resultan
aplicables, en lo que corresponda, a ese tipo de procedimientos, que
son normalmente de carácter administrativo. En ese sentido, todo
procedimiento relativo a la determinación de la condición de
refugiado de una persona implica una valoración y decisión sobre el
posible riesgo de afectación a sus derechos más básicos, como la
vida, la integridad y la libertad personal. De tal manera, aún si los
Estados pueden determinar los procedimientos y autoridades para
hacer efectivo ese derecho, en aplicación de los principios de no
discriminación y debido proceso, se hacen necesarios
procedimientos previsibles, así como coherencia y objetividad en la
toma de decisiones en cada etapa del procedimiento para evitar
decisiones arbitrarias. (CIDH, 2013).

Ainda, a Corte estipula as seguintes obrigações dos Estados na garantia 
do devido processo legal aos solicitantes de refúgio: 

§159. La Corte considera que, de conformidad con las garantías
establecidas en los artículos 8, 22.7, 22.8 y 25 de la Convención, y
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tomando en cuenta las directivas y criterios de ACNUR, las 
personas solicitantes de asilo deben tener acceso a procedimientos 
para la determinación de tal condición, que permitan un correcto 
examen de su solicitud, de acuerdo con garantias contenidas en la 
Convención Americana y en otros instrumentos internacionales 
aplicables, que, en casos como el presente, implican las siguientes 
obligaciones para los Estados: a) deben garantizarse al solicitante las 
facilidades necesarias, incluyendo los servicios de un intérprete 
competente, así como, en su caso, el acceso a asesoría y 
representación legal, para someter su solicitud ante las autoridades. 
En este sentido, el solicitante debe recibir la orientación necesaria 
en cuanto al procedimiento que ha de seguirse, en un lenguaje y 
modo que pueda comprender y, en su caso, se le debe dar la 
oportunidad de ponerse en contacto con un representante de; b) la 
solicitud debe examinarse, con objetividad, en el marco del 
procedimiento establecido al efecto, por una autoridad competente 
claramente identificada223, lo cual requiere la realización de una 
entrevista personal; c) las decisiones que se adopten por los órganos 
competentes deben estar debidamente fundamentadas en forma 
expresa. d) con la finalidad de proteger los derechos de los 
solicitantes que puedan estar en riesgo, el procedimiento de asilo 
debe respetar en todas sus etapas la protección de los datos del 
solicitante y de la solicitud y el principio de confidencialidad; e) si 
no se reconoce al solicitante la condición de refugiado, se le debe 
brindar la información sobre como recurrir y concedérsele un plazo 
razonable para ello, según el sistema vigente, a fin de que se 
reconsidere formalmente la decisión adoptada; y f) el recurso de 
revisión o apelación debe tener efectos suspensivos y debe 
permitirse al solicitante que permanezca en el país hasta que la 
autoridad competente adopte la decisión del caso, e inclusive 
mientras esté pendiente el medio de impugnación, a menos que se 
demuestre que la solicitud es manifiestamente infundada. 

160. Además, independientemente de la posibilidad de revisión, en
el marco del derecho a la protección judicial consagrado en el
artículo 25 de la Convención Americana, y según las regulaciones
propias del ordenamiento jurídico de cada Estado, pueden existir
determinados acciones o recursos de carácter judicial, por ejemplo
de amparo o de habeas corpus, que sean rápidos, adecuados y
efectivos para cuestionar la posible violación de los derechos
reconocidos en los artículos 22.7 y 22.8 de la Convención, o en la
Constitución y en la ley de cada Estado. En esos términos, tales
recursos pueden ser, en determinadas circunstancias, efectivos para
remediar parcial o totalmente la situación violatoria y, en su caso,
para reconducir los procedimientos administrativos, lo cual
corresponderá ser evaluado en cada caso. (CIDH, 2013).

Em consonância com o exposto pela Corte Interamericana, extrai-se que 
o amparo do judiciário nos processos de concessão de refúgio é garantia de
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5.2 Caso contencioso: Família Pacheco Tineo vs. Bolívia

A primeira jurisprudência contenciosa sobre direito dos refugiados no
âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi o caso envolvendo a
Família Pacheco Tineo e o Estado da Bolívia, em 2013.

Trata-se do caso de uma família peruana que, após sofrer perseguição
política pelo governo Fujimori, no Peru, migrou para a Bolívia em busca de
proteção, tendo seu status de refúgio deferido. Entretanto, devido à alegada
pressão das autoridades bolivianas, assinou-se acordo de repatriação. Nessa
ocasião, ao invés de retornarem ao Peru, os membros da família acabaram se
refugiando no Chile, obtendo novamente o status de refugiados. Alguns anos
depois, a família retornou à Bolívia e lá e teve uma série de garantias
fundamentais desrespeitadas pelas autoridades migratórias bolivianas, incluindo
a retenção de documentos, a detenção e a deportação para o Peru.

A Corte julgou culpado o Estado boliviano e dentre as violações
cometidas foi assinalado o desrespeito ao princípio do non-refoulement (não
devolução) e a obstrução do devido acesso à justiça. Frise-se que a decisão
caracteriza a concessão ou não do refúgio como ato cujas consequências
atingem os direitos fundamentais e que, portanto, deve estar amparada por
todos os pressupostos legais no sentido de torná-la a mais justa possível:

§157. Así, en virtud de la naturaleza de los derechos que podrían
verse afectados por una determinación errónea del riesgo o una
respuesta desfavorable, las garantías de debido proceso resultan
aplicables, en lo que corresponda, a ese tipo de procedimientos, que
son normalmente de carácter administrativo. En ese sentido, todo
procedimiento relativo a la determinación de la condición de
refugiado de una persona implica una valoración y decisión sobre el
posible riesgo de afectación a sus derechos más básicos, como la
vida, la integridad y la libertad personal. De tal manera, aún si los
Estados pueden determinar los procedimientos y autoridades para
hacer efectivo ese derecho, en aplicación de los principios de no
discriminación y debido proceso, se hacen necesarios
procedimientos previsibles, así como coherencia y objetividad en la
toma de decisiones en cada etapa del procedimiento para evitar
decisiones arbitrarias. (CIDH, 2013).

Ainda, a Corte estipula as seguintes obrigações dos Estados na garantia
do devido processo legal aos solicitantes de refúgio:

§159. La Corte considera que, de conformidad con las garantías
establecidas en los artículos 8, 22.7, 22.8 y 25 de la Convención, y
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tomando en cuenta las directivas y criterios de ACNUR, las
personas solicitantes de asilo deben tener acceso a procedimientos
para la determinación de tal condición, que permitan un correcto
examen de su solicitud, de acuerdo con garantias contenidas en la
Convención Americana y en otros instrumentos internacionales
aplicables, que, en casos como el presente, implican las siguientes
obligaciones para los Estados: a) deben garantizarse al solicitante las
facilidades necesarias, incluyendo los servicios de un intérprete
competente, así como, en su caso, el acceso a asesoría y
representación legal, para someter su solicitud ante las autoridades.
En este sentido, el solicitante debe recibir la orientación necesaria
en cuanto al procedimiento que ha de seguirse, en un lenguaje y
modo que pueda comprender y, en su caso, se le debe dar la
oportunidad de ponerse en contacto con un representante de; b) la
solicitud debe examinarse, con objetividad, en el marco del
procedimiento establecido al efecto, por una autoridad competente
claramente identificada223, lo cual requiere la realización de una
entrevista personal; c) las decisiones que se adopten por los órganos
competentes deben estar debidamente fundamentadas en forma
expresa. d) con la finalidad de proteger los derechos de los
solicitantes que puedan estar en riesgo, el procedimiento de asilo
debe respetar en todas sus etapas la protección de los datos del
solicitante y de la solicitud y el principio de confidencialidad; e) si
no se reconoce al solicitante la condición de refugiado, se le debe
brindar la información sobre como recurrir y concedérsele un plazo
razonable para ello, según el sistema vigente, a fin de que se
reconsidere formalmente la decisión adoptada; y f) el recurso de
revisión o apelación debe tener efectos suspensivos y debe
permitirse al solicitante que permanezca en el país hasta que la
autoridad competente adopte la decisión del caso, e inclusive
mientras esté pendiente el medio de impugnación, a menos que se
demuestre que la solicitud es manifiestamente infundada.

160. Además, independientemente de la posibilidad de revisión, en
el marco del derecho a la protección judicial consagrado en el
artículo 25 de la Convención Americana, y según las regulaciones
propias del ordenamiento jurídico de cada Estado, pueden existir
determinados acciones o recursos de carácter judicial, por ejemplo
de amparo o de habeas corpus, que sean rápidos, adecuados y
efectivos para cuestionar la posible violación de los derechos
reconocidos en los artículos 22.7 y 22.8 de la Convención, o en la
Constitución y en la ley de cada Estado. En esos términos, tales
recursos pueden ser, en determinadas circunstancias, efectivos para
remediar parcial o totalmente la situación violatoria y, en su caso,
para reconducir los procedimientos administrativos, lo cual
corresponderá ser evaluado en cada caso. (CIDH, 2013).

Em consonância com o exposto pela Corte Interamericana, extrai-se que
o amparo do judiciário nos processos de concessão de refúgio é garantia de
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respeito ao devido processo e direito fundamental do estrangeiro. Assim, nos 
países em que o status de refugiado ou sua negação são realizados por meio de 
processo administrativo, seria de se esperar a facilitação do acesso à justiça por 
meio da revisão dos atos do executivo pelo poder judiciário, em virtude de 
serem atos que versam sobre direitos fundamentais. 

6 A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA 

O Superior Tribunal de Justiça já proferiu duas decisões emblemáticas 
acerca da possibilidade de o Poder Judiciário intervir nas decisões da 
Administração Pública na concessão do refúgio. Tratam-se dos casos Padre 
Medina e Cesare Battisti. Apesar de serem casos de processo de extradição, as 
teses fixadas pelo Supremo servem de base para a fundamentação jurídica em 
outras decisões referentes à judicialização do processo de concessão de refúgio 
no Brasil. 

6.1 Casos Medina e Battisti e os limites do STF 

Os casos envolvendo o Padre Medina (2007) e Cesare Battisti (2010) 
foram emblemáticos ao trazerem o elemento do refúgio nas decisões do 
Supremo Tribunal Federal, fixando precedentes que foram reiterados em outras 
oportunidades. Ambos os casos levaram o judiciário a decidir acerca da 
possibilidade ou não de rever decisões do poder executivo, no caso o 
CONARE, em casos de extradição. 

 No processo de extradição nº 1008, de Francisco Antonio Cadena 
Colazzos, conhecido como Padre Medina, foi analisado o pedido, pelo governo 
da Colômbia, de extradição do réu, acusado de exercer função de direção nas 
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, considerada organização 
terrorista. Apesar de o envolvimento com o terrorismo configurar cláusula 
excludente na concessão de refúgio, a ausência de comprovação da alegação fez 
com que o CONARE concedesse o status de refugiado, o que teve como efeito 
a suspensão do processo de extradição. 

Na ocasião, apesar de o relator do processo, Min. Gilmar Mendes, pugnar 
pela prevalência do processo e pela supremacia da decisão do STF face à 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



311

respeito ao devido processo e direito fundamental do estrangeiro. Assim, nos
países em que o status de refugiado ou sua negação são realizados por meio de
processo administrativo, seria de se esperar a facilitação do acesso à justiça por
meio da revisão dos atos do executivo pelo poder judiciário, em virtude de
serem atos que versam sobre direitos fundamentais.

6 A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA

O Superior Tribunal de Justiça já proferiu duas decisões emblemáticas
acerca da possibilidade de o Poder Judiciário intervir nas decisões da
Administração Pública na concessão do refúgio. Tratam-se dos casos Padre
Medina e Cesare Battisti. Apesar de serem casos de processo de extradição, as
teses fixadas pelo Supremo servem de base para a fundamentação jurídica em
outras decisões referentes à judicialização do processo de concessão de refúgio
no Brasil.

6.1 Casos Medina e Battisti e os limites do STF

Os casos envolvendo o Padre Medina (2007) e Cesare Battisti (2010)
foram emblemáticos ao trazerem o elemento do refúgio nas decisões do
Supremo Tribunal Federal, fixando precedentes que foram reiterados em outras
oportunidades. Ambos os casos levaram o judiciário a decidir acerca da
possibilidade ou não de rever decisões do poder executivo, no caso o
CONARE, em casos de extradição.

No processo de extradição nº 1008, de Francisco Antonio Cadena
Colazzos, conhecido como Padre Medina, foi analisado o pedido, pelo governo
da Colômbia, de extradição do réu, acusado de exercer função de direção nas
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, considerada organização
terrorista. Apesar de o envolvimento com o terrorismo configurar cláusula
excludente na concessão de refúgio, a ausência de comprovação da alegação fez
com que o CONARE concedesse o status de refugiado, o que teve como efeito
a suspensão do processo de extradição.

Na ocasião, apesar de o relator do processo, Min. Gilmar Mendes, pugnar
pela prevalência do processo e pela supremacia da decisão do STF face à
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concessão administrativa do refúgio, venceu o entendimento da maioria dos 
ministros de que o processo deveria ser extinto. 

Já o processo de extradição nº 1085 teve como análise o pedido 
formulado pela Itália com base na condenação do italiano Cesare Battiste pela 
prática de quatro homicídios. Após decretada sua prisão provisória, o ex-
militante de esquerda formaliza o pedido de refúgio junto ao CONARE, o que 
suspendeu o curso do processo de extradição. 

O pedido postulado foi indeferido pelo CONARE, porém, 
posteriormente concedido pelo Ministro da Justiça, entendendo se tratar de 
crime político. O entendimento que prevaleceu neste caso foi o de que o caráter 
político do delito deveria ser examinado pelo judiciário e a concessão de status 
de refugiado pelo executivo foi rejeitada. O Tribunal entendeu, então, pela não 
qualificação dos crimes enquanto políticos e determinou a extradição de Battisti. 

Observa-se que as decisões conflitam no sentido de se atribuir ou não ao 
poder executivo a competência definitiva de decidir acerca da condição ou não 
de refugiado. 

6.2 Superior Tribunal de Justiça 

A ausência de previsão normativa quanto a ação do poder judiciário no 
processo de concessão de refúgio no Brasil se materializa em casos de 
judicialização isolados e pouco eficazes. Sendo a função de julgamento em 
segunda instância de competência do Ministro da Justiça, eventual interposição 
de Mandado de Segurança face a suas decisões enseja apreciação do feito pelo 
Superior Tribunal de Justiça.155 

Essa conformação procedimental não cumpre a função de garantir o 
devido processo legal ao postulante do status de refugiado. Apesar disso, 
verifica-se que as precedentes decisões proferidas pelo STF influenciam os 
demais tribunais. 

No Informativo n.º 0454 de 2010 (STJ, 2010), redigido pela segunda 
turma do Superior Tribunal de Justiça, é feita referência expressa ao caso Padre 

155 Conforme dispõe o art. 105, I, b da Constituição Federal: Compete ao Superior Tribunal 
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (...) b) os mandados de segurança e 
os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército 
e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. (BRASIL, 1988). 
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respeito ao devido processo e direito fundamental do estrangeiro. Assim, nos
países em que o status de refugiado ou sua negação são realizados por meio de
processo administrativo, seria de se esperar a facilitação do acesso à justiça por
meio da revisão dos atos do executivo pelo poder judiciário, em virtude de
serem atos que versam sobre direitos fundamentais.

6 A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA

O Superior Tribunal de Justiça já proferiu duas decisões emblemáticas
acerca da possibilidade de o Poder Judiciário intervir nas decisões da
Administração Pública na concessão do refúgio. Tratam-se dos casos Padre
Medina e Cesare Battisti. Apesar de serem casos de processo de extradição, as
teses fixadas pelo Supremo servem de base para a fundamentação jurídica em
outras decisões referentes à judicialização do processo de concessão de refúgio
no Brasil.

6.1 Casos Medina e Battisti e os limites do STF

Os casos envolvendo o Padre Medina (2007) e Cesare Battisti (2010)
foram emblemáticos ao trazerem o elemento do refúgio nas decisões do
Supremo Tribunal Federal, fixando precedentes que foram reiterados em outras
oportunidades. Ambos os casos levaram o judiciário a decidir acerca da
possibilidade ou não de rever decisões do poder executivo, no caso o
CONARE, em casos de extradição.

No processo de extradição nº 1008, de Francisco Antonio Cadena
Colazzos, conhecido como Padre Medina, foi analisado o pedido, pelo governo
da Colômbia, de extradição do réu, acusado de exercer função de direção nas
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, considerada organização
terrorista. Apesar de o envolvimento com o terrorismo configurar cláusula
excludente na concessão de refúgio, a ausência de comprovação da alegação fez
com que o CONARE concedesse o status de refugiado, o que teve como efeito
a suspensão do processo de extradição.

Na ocasião, apesar de o relator do processo, Min. Gilmar Mendes, pugnar
pela prevalência do processo e pela supremacia da decisão do STF face à
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concessão administrativa do refúgio, venceu o entendimento da maioria dos
ministros de que o processo deveria ser extinto.

Já o processo de extradição nº 1085 teve como análise o pedido
formulado pela Itália com base na condenação do italiano Cesare Battiste pela
prática de quatro homicídios. Após decretada sua prisão provisória, o ex-
militante de esquerda formaliza o pedido de refúgio junto ao CONARE, o que
suspendeu o curso do processo de extradição.

O pedido postulado foi indeferido pelo CONARE, porém,
posteriormente concedido pelo Ministro da Justiça, entendendo se tratar de
crime político. O entendimento que prevaleceu neste caso foi o de que o caráter
político do delito deveria ser examinado pelo judiciário e a concessão de status
de refugiado pelo executivo foi rejeitada. O Tribunal entendeu, então, pela não
qualificação dos crimes enquanto políticos e determinou a extradição de Battisti.

Observa-se que as decisões conflitam no sentido de se atribuir ou não ao
poder executivo a competência definitiva de decidir acerca da condição ou não
de refugiado.

6.2 Superior Tribunal de Justiça

A ausência de previsão normativa quanto a ação do poder judiciário no
processo de concessão de refúgio no Brasil se materializa em casos de
judicialização isolados e pouco eficazes. Sendo a função de julgamento em
segunda instância de competência do Ministro da Justiça, eventual interposição
de Mandado de Segurança face a suas decisões enseja apreciação do feito pelo
Superior Tribunal de Justiça.155

Essa conformação procedimental não cumpre a função de garantir o
devido processo legal ao postulante do status de refugiado. Apesar disso,
verifica-se que as precedentes decisões proferidas pelo STF influenciam os
demais tribunais.

No Informativo n.º 0454 de 2010 (STJ, 2010), redigido pela segunda
turma do Superior Tribunal de Justiça, é feita referência expressa ao caso Padre

155 Conforme dispõe o art. 105, I, b da Constituição Federal: Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (...) b) os mandados de segurança e
os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. (BRASIL, 1988).
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Medina enquanto justificativa para a impossibilidade de revisão de atos do 
executivo pelo judiciário, na qual se lê: 

REFÚGIO. CONDIÇÕES. APRECIAÇÃO. PODER 
JUDICIÁRIO. 
Trata-se, na espécie, de recurso em que o ora recorrido, cidadão 
israelense com visto para turismo, defende sua permanência no 
Brasil como refugiado ao argumento de sofrer perseguição religiosa. 
A Turma deu provimento ao recurso da União por entender que, 
em regra, o Poder Judiciário deve limitar-se a analisar as 
questões de legalidade do procedimento de concessão do 
refúgio, sem apreciar o acerto ou desacerto da decisão 
do Conare, incumbido legalmente de tal mister, sob pena de 
invadir o mérito da decisão administrativa. O Direito 
comparado, ao deparar com a tendência mundial de excessiva 
flexibilização na concessão do status de refugiado, tende a restringir 
o papel do Poder Judiciário para aferir as condições da concessão
do asilo. Ademais o Estado concedeu ampla defesa, respeitou o
contraditório e o devido processo legal, tendo o pedido sido
apreciado por órgão legalmente competente. No caso, não se trata
de restringir a imigração no País, apenas de pontuar adequadamente
o procedimento correto quando o intuito for de imigração e não de
refúgio. (STJ, 2010).

Posteriormente, em 2011, o mesmo Ministro, ao ser provocado 
novamente sobre a mesma questão, manifestou aderência à tese do caso Battisti, 
modificando o entendimento e as balizas da decisão: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO 
DE SEGURANÇA. REFÚGIO. ATO DO MINISTRO DA 
JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE RECURSO 
ADMINISTRATIVO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO 
DO CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA 
(CÓPIA DAS DECISÕES DO CONARE E DO RECURSO 
ADMINISTRATIVO). 
1. Trata-se de mandado de segurança ajuizado por Ali Maqsood em
face de ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça
consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo
interposto em face de decisão do Conare que lhe negou a condição
de refugiado.
[...]
4. A concessão da condição de refugiado, conquanto se releve,
sem dúvida, uma manifestação da soberania brasileira, pode
ser sindicável junto ao Judiciário, na qualidade de ato
administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou o Supremo
Tribunal Federal nos autos da Extradição n. 1.085, com
superação do precedente que informava a matéria
anteriormente (caso Padre Medina).
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Medina enquanto justificativa para a impossibilidade de revisão de atos do
executivo pelo judiciário, na qual se lê:

REFÚGIO. CONDIÇÕES. APRECIAÇÃO. PODER
JUDICIÁRIO.
Trata-se, na espécie, de recurso em que o ora recorrido, cidadão
israelense com visto para turismo, defende sua permanência no
Brasil como refugiado ao argumento de sofrer perseguição religiosa.
A Turma deu provimento ao recurso da União por entender que,
em regra, o Poder Judiciário deve limitar-se a analisar as
questões de legalidade do procedimento de concessão do
refúgio, sem apreciar o acerto ou desacerto da decisão
do Conare, incumbido legalmente de tal mister, sob pena de
invadir o mérito da decisão administrativa. O Direito
comparado, ao deparar com a tendência mundial de excessiva
flexibilização na concessão do status de refugiado, tende a restringir
o papel do Poder Judiciário para aferir as condições da concessão
do asilo. Ademais o Estado concedeu ampla defesa, respeitou o
contraditório e o devido processo legal, tendo o pedido sido
apreciado por órgão legalmente competente. No caso, não se trata
de restringir a imigração no País, apenas de pontuar adequadamente
o procedimento correto quando o intuito for de imigração e não de
refúgio. (STJ, 2010).

Posteriormente, em 2011, o mesmo Ministro, ao ser provocado
novamente sobre a mesma questão, manifestou aderência à tese do caso Battisti,
modificando o entendimento e as balizas da decisão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO
DE SEGURANÇA. REFÚGIO. ATO DO MINISTRO DA
JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO
DO CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
(CÓPIA DAS DECISÕES DO CONARE E DO RECURSO
ADMINISTRATIVO).
1. Trata-se de mandado de segurança ajuizado por Ali Maqsood em
face de ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça
consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo
interposto em face de decisão do Conare que lhe negou a condição
de refugiado.
[...]
4. A concessão da condição de refugiado, conquanto se releve,
sem dúvida, uma manifestação da soberania brasileira, pode
ser sindicável junto ao Judiciário, na qualidade de ato
administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou o Supremo
Tribunal Federal nos autos da Extradição n. 1.085, com
superação do precedente que informava a matéria
anteriormente (caso Padre Medina).
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5. Contudo, para que o Judiciário possa se manifestar na esfera de
um mandado de segurança, imperiosa é a formação dos autos na
forma delimitada pelo art. 1º da Lei n.o 12.016/09, que exige que o
direito em jogo seja marcado pela liqüidez e certeza, as quais, por
sua vez, estão configuradas pela necessidade de prova pré-
constituída.[...] (STJ, 2011, grifo nosso).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dinâmica do direito internacional faz da jurisprudência ferramenta 
indispensável na proteção dos direitos fundamentais e da manutenção da 
segurança jurídica de forma que a figura do controle de convencionalidade 
ganha importância, na medida em que propicia o diálogo entre jurisdições. 
Nesse contexto, a questão da concessão de refúgio se faz pertinente, uma vez 
que trata de direitos fundamentais e, não obstante, a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos possui eixos interpretativos que asseguram o direito ao 
devido processo legal, bem como o amparo do Poder Judiciário nos processos 
de concessão de refúgio. Todavia, o processo administrativo de concessão do 
status de refugiado, no Brasil, apresenta falhas que colocam em risco a garantia 
de direitos fundamentais. Soma-se a isso o fato de que não há entendimento 
pacífico nos tribunais superiores a respeito da intervenção do judiciário no 
processo administrativo de concessão, o que corrobora o panorama de 
incerteza que circunda a situação dos solicitantes de refúgio no Brasil. 
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Medina enquanto justificativa para a impossibilidade de revisão de atos do
executivo pelo judiciário, na qual se lê:

REFÚGIO. CONDIÇÕES. APRECIAÇÃO. PODER
JUDICIÁRIO.
Trata-se, na espécie, de recurso em que o ora recorrido, cidadão
israelense com visto para turismo, defende sua permanência no
Brasil como refugiado ao argumento de sofrer perseguição religiosa.
A Turma deu provimento ao recurso da União por entender que,
em regra, o Poder Judiciário deve limitar-se a analisar as
questões de legalidade do procedimento de concessão do
refúgio, sem apreciar o acerto ou desacerto da decisão
do Conare, incumbido legalmente de tal mister, sob pena de
invadir o mérito da decisão administrativa. O Direito
comparado, ao deparar com a tendência mundial de excessiva
flexibilização na concessão do status de refugiado, tende a restringir
o papel do Poder Judiciário para aferir as condições da concessão
do asilo. Ademais o Estado concedeu ampla defesa, respeitou o
contraditório e o devido processo legal, tendo o pedido sido
apreciado por órgão legalmente competente. No caso, não se trata
de restringir a imigração no País, apenas de pontuar adequadamente
o procedimento correto quando o intuito for de imigração e não de
refúgio. (STJ, 2010).

Posteriormente, em 2011, o mesmo Ministro, ao ser provocado
novamente sobre a mesma questão, manifestou aderência à tese do caso Battisti,
modificando o entendimento e as balizas da decisão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO
DE SEGURANÇA. REFÚGIO. ATO DO MINISTRO DA
JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO
DO CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
(CÓPIA DAS DECISÕES DO CONARE E DO RECURSO
ADMINISTRATIVO).
1. Trata-se de mandado de segurança ajuizado por Ali Maqsood em
face de ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça
consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo
interposto em face de decisão do Conare que lhe negou a condição
de refugiado.
[...]
4. A concessão da condição de refugiado, conquanto se releve,
sem dúvida, uma manifestação da soberania brasileira, pode
ser sindicável junto ao Judiciário, na qualidade de ato
administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou o Supremo
Tribunal Federal nos autos da Extradição n. 1.085, com
superação do precedente que informava a matéria
anteriormente (caso Padre Medina).
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5. Contudo, para que o Judiciário possa se manifestar na esfera de
um mandado de segurança, imperiosa é a formação dos autos na
forma delimitada pelo art. 1º da Lei n.o 12.016/09, que exige que o
direito em jogo seja marcado pela liqüidez e certeza, as quais, por
sua vez, estão configuradas pela necessidade de prova pré-
constituída.[...] (STJ, 2011, grifo nosso).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dinâmica do direito internacional faz da jurisprudência ferramenta
indispensável na proteção dos direitos fundamentais e da manutenção da
segurança jurídica de forma que a figura do controle de convencionalidade
ganha importância, na medida em que propicia o diálogo entre jurisdições.
Nesse contexto, a questão da concessão de refúgio se faz pertinente, uma vez
que trata de direitos fundamentais e, não obstante, a Corte Interamericana de
Direitos Humanos possui eixos interpretativos que asseguram o direito ao
devido processo legal, bem como o amparo do Poder Judiciário nos processos
de concessão de refúgio. Todavia, o processo administrativo de concessão do
status de refugiado, no Brasil, apresenta falhas que colocam em risco a garantia
de direitos fundamentais. Soma-se a isso o fato de que não há entendimento
pacífico nos tribunais superiores a respeito da intervenção do judiciário no
processo administrativo de concessão, o que corrobora o panorama de
incerteza que circunda a situação dos solicitantes de refúgio no Brasil.
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 governo brasileiro aderiu, através de Tratados e Convenções, ao 
esforço da ordem internacional em busca da efetiva proteção da 
pessoa humana. E, sendo a migração um fenômeno típico de 

demanda da ordem e cooperação internacional, a operação ativa por diversos 
Estados é primordial. Aqui se destaca o refugio, que se destina àqueles 
indivíduos violados em seus Estados de origem e/ou de permanência, e, por 
isso, necessitam sejam assegurados seus direitos no território de outro Estado.  

No âmbito interno do ordenamento brasileiro, para que determinados 
migrantes figurem na condição jurídica de refugiados, a qual lhes enseja a 
aplicação de um conjunto de regras singulares, apresenta-se compulsória sua 
submissão a certo processo, pelo qual será reconhecido, ou não, seu 
enquadramento legal às normas atinentes. Tal procedimento é sustentado 
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principalmente pela Lei n.o 9474/97, bem como pelas normativas dos órgãos 
competentes, notadamente o CONARE.  

Por referidos diplomas legais, o posicionamento como solicitante de 
refúgio já legítima o desfrute de determinados direitos, bem como a 
permanência no país até a definitiva resposta do processo. No entanto, não 
obstante as normas internas brasileiras preverem que o solicitante de refúgio 
tem os mesmos direitos e a mesma assistência básica de um estrangeiro que 
resida legalmente no país, é inevitável que a morosidade na análise do pedido 
gera efeitos maléficos, principalmente à integridade de sua personalidade. 

Nada obstante, o prolongamento da própria expectativa gerada pela 
condição de solicitante de refúgio, durante um desarrazoado período de tempo, 
gera grande insegurança jurídica, além da eclosão de variados sentimentos 
negativos. É certo, ademais, que toda pessoa, independentemente de sua 
qualificação, demanda necessidades e interesses que culminam em pretensões, 
as quais, se não satisfeitas despontam, geralmente, na formação de conflitos e 
insurgências sociais. 

Assim, conquanto ainda haja muita desinformação, e até mesmo 
relutância de determinadas ordens, acerca da presente problemática, a força 
incomplacente da realidade impõe uma reflexão acerca do quadro delineado, 
principalmente em se considerando que a celeridade e efetividade de referidos 
procedimentos garantem, na melhor forma, a efetivação e cumprimento de 
variados princípios e mandamentos fundamentais, notadamente no que tange à 
tutela da dignidade humana e à manutenção da paz social. Paradoxal seria, 
portanto, não se reconhecer a urgência que permeia a resposta da solicitação de 
refúgio, principalmente quanto às suas drásticas consequências práticas. 

Isto pois, sendo tais pessoas reflexo de uma fronte da barbárie humana, 
e passando estas por sofrimento incomensurável ante suas situações, ensejam 
intensa consideração, maiormente do ponto de vista dos direitos humanos, e, 
mais especificamente, da integridade de suas próprias personalidades.  

Neste texto, portanto, deslocando-se de um campo aberto de 
considerações acerca das noções gerais relacionadas à temática do refúgio, 
objetiva-se analisar os aspectos consequenciais do referido alongamento 
procedimental, verificando-se os efeitos causados, além de se buscar diretrizes 
que possam contribuir ao sobrepujamento de tal conjuntura. 

Com efeito, o presente estudo visa analisar a violação de direitos da 
personalidade dos migrantes que, solicitando proteção na posição de refugiados 
no Brasil, enfrentam um penoso cenário que se alastra até a prolação da decisão 
final pelos órgãos competentes. Bem como, pretende fomentar uma perspectiva 
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principalmente pela Lei n.o 9474/97, bem como pelas normativas dos órgãos
competentes, notadamente o CONARE.

Por referidos diplomas legais, o posicionamento como solicitante de
refúgio já legítima o desfrute de determinados direitos, bem como a
permanência no país até a definitiva resposta do processo. No entanto, não
obstante as normas internas brasileiras preverem que o solicitante de refúgio
tem os mesmos direitos e a mesma assistência básica de um estrangeiro que
resida legalmente no país, é inevitável que a morosidade na análise do pedido
gera efeitos maléficos, principalmente à integridade de sua personalidade.

Nada obstante, o prolongamento da própria expectativa gerada pela 
condição de solicitante de refúgio, durante um desarrazoado período de tempo,
gera grande insegurança jurídica, além da eclosão de variados sentimentos
negativos. É certo, ademais, que toda pessoa, independentemente de sua
qualificação, demanda necessidades e interesses que culminam em pretensões,
as quais, se não satisfeitas despontam, geralmente, na formação de conflitos e
insurgências sociais.

Assim, conquanto ainda haja muita desinformação, e até mesmo
relutância de determinadas ordens, acerca da presente problemática, a força
incomplacente da realidade impõe uma reflexão acerca do quadro delineado,
principalmente em se considerando que a celeridade e efetividade de referidos
procedimentos garantem, na melhor forma, a efetivação e cumprimento de
variados princípios e mandamentos fundamentais, notadamente no que tange à
tutela da dignidade humana e à manutenção da paz social. Paradoxal seria,
portanto, não se reconhecer a urgência que permeia a resposta da solicitação de
refúgio, principalmente quanto às suas drásticas consequências práticas.

Isto pois, sendo tais pessoas reflexo de uma fronte da barbárie humana,
e passando estas por sofrimento incomensurável ante suas situações, ensejam
intensa consideração, maiormente do ponto de vista dos direitos humanos, e,
mais especificamente, da integridade de suas próprias personalidades.

Neste texto, portanto, deslocando-se de um campo aberto de
considerações acerca das noções gerais relacionadas à temática do refúgio,
objetiva-se analisar os aspectos consequenciais do referido alongamento
procedimental, verificando-se os efeitos causados, além de se buscar diretrizes
que possam contribuir ao sobrepujamento de tal conjuntura.

Com efeito, o presente estudo visa analisar a violação de direitos da
personalidade dos migrantes que, solicitando proteção na posição de refugiados
no Brasil, enfrentam um penoso cenário que se alastra até a prolação da decisão
final pelos órgãos competentes. Bem como, pretende fomentar uma perspectiva
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de realce da necessária adoção de céleres e efetivos procedimentos, numa 
diretriz projetante do reconhecimento jurídico e de valorização social da pessoa. 
Ainda, considerando-se a aprovação da denominada “nova Lei de Migração” 
(Lei n.o 13.445/2017), faz-se essencial, outrossim, a verificação de determinados 
pontos desta. 

Utilizou-se do método dedutivo, por meio de pesquisa bibliográfica e 
jurisprudencial, com análise e interpretação de documentos textuais, para 
abordagem da temática delineada. 

2 DO PROCESSO DE REFÚGIO NO ORDENAMENTO 
BRASILEIRO 

Primeiramente há de se realçar a projeção, para toda a comunidade 
internacional, da responsabilidade pela tutela do ser humano. Em âmbito 
internacionalizado, o Brasil, além da aderência a variados outros Tratados e 
Convenções, é parte da Convenção Internacional sobre o Estatuto dos 
Refugiados de 1951 e do Protocolo de 1967159, sendo integrante do Comitê 
Executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados160

(ACNUR), desde 1958. 

Além disso, o próprio princípio da cooperação internacional expõe, em 
determinada medida, a admissão por parte dos Estados da impossibilidade de 
resolução de determinados problemas sem o auxílio externo. Assim, aderem à 
comunhão de esforços, viabilizada principalmente através de Organizações 
Internacionais, para que se busque minimizar ou solucionar determinadas 
questões, que não só ultrapassam fronteiras como afligem à maioria dos 
Estados. Ainda, há de se observar que, em face de eventuais encargos 
indevidamente penosos a certos países, torna-se, também, imperiosa a 

159 De acordo com esses tratados, poderá solicitar refúgio no Brasil o indivíduo que, devido 
a fundado temor de ser perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, 
pertencimento a grupo social específico ou opinião política, encontre-se fora de seu país de 
nacionalidade (ou, no caso de apátridas, de seu país de residência habitual) e não possa ou, 
devido a tal temor, não queira retornar a ele. (BRASIL, s/d (a)). 
160  O ACNUR (em português) ou UNHCR (em inglês) foi criado pela Resolução n.º 428 
da Assembleia das Nações Unidas, em 14 de dezembro de 1950, para ser um órgão, 
componente das Nações Unidas, com a missão de dar apoio e proteção a refugiados de todo 
o mundo. Atua na assistência internacional aos refugiados. (ACNUR, s/d).
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cooperação internacional, em estreita ligação para com o princípio da 
solidariedade. (FRIEDRICH; BENEDETTI, 2016). 

No plano interno verifica-se que a política brasileira direcionada ao 
acolhimento de refugiados vem avançando, sobretudo após a promulgação da 
Lei nº. 9.474/1997, denominada como “Estatuto do Refugiado”161. Dentre os 
aspectos desta Lei destacam-se a instituição de normas aplicáveis aos refugiados 
e aos solicitantes de refúgio no Brasil e a criação do Comitê Nacional para os 
Refugiados (CONARE). 

Atualmente foi sancionada a Lei n.o 13445/2017, que se autodenomina 
Lei de Migração. Esta, dentre outras previsões, conceitua determinados grupos, 
como os imigrantes162, dispõe sobre direitos e deveres do migrante e do 
visitante, regulando sua entrada e estada no País, e estabelece princípios e 
diretrizes para políticas públicas aos emigrantes, além de revogar expressamente 
a Lei n.o 6.815/89 (“Estatuto do Estrangeiro”). No entanto, quanto aos 
refugiados, e sua lei específica, este novel diploma prevê sua aplicação em 
complementariedade.163 Não interfere de forma considerável, portanto, na 
aplicação das normas específicas aos refugiados. Ou seja, assim, no trato desta 
temática, o diploma principal continua sendo a Lei n.o 9.474/97. 

No que concerne aos órgãos internos competentes, em que pese a 
enorme importância de órgãos como o ACNUR, as Cáritas164 e a Polícia Federal, 
enfoca-se aqui o CONARE165, por ser este órgão especifico ao trato dos 
refugiados em nosso país. É, pois, órgão vinculado ao Ministério da Justiça que 
tem como enfoque principal a avaliação e decisão, em primeira instancia, dos 
pedidos de refúgio. Outrossim, é também responsável por decidir sobre a 

161 A Lei n.o 9.474 de 22 de Julho de 1997, define mecanismos para a implementação do 
Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providências. Esta Lei é mais 
abrangente que a Convenção de 1951, pois prevê também a concessão de refúgio em casos 
de grave e generalizada violação de direitos humanos. (BRASIL, 1997). 
162 Definido como toda pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se 
estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. 
163 Aliás, neste sentido, dispõe expressamente em seu art.121, que, em sua aplicação devem 
ser observadas as disposições da Lei n.o 9.474, de 22 de julho de 1997, nas situações que 
envolvam refugiados e solicitantes de refúgio. 
164 Nacionalmente, a Cáritas é um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB). É uma rede solidária de agentes voluntários que atua na assistência, proteção e 
inserção de indivíduos desamparados. (CARITAS, s/d). 
165 O CONARE é presidido pelo Ministério da Justiça e integrado pelo Itamaraty (que exerce 
a Vice-Presidência), pelos Ministérios da Saúde, Educação e Trabalho e Emprego, pela 
Polícia Federal e por organizações não-governamentais dedicadas a atividades de assistência: 
o Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) e as Cáritas Arquidiocesanas de Rio de
Janeiro e São Paulo. O ACNUR também participa das reuniões do órgão, porém sem direito
a voto. (BRASIL, s/d (a)).
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cooperação internacional, em estreita ligação para com o princípio da
solidariedade. (FRIEDRICH; BENEDETTI, 2016).

No plano interno verifica-se que a política brasileira direcionada ao
acolhimento de refugiados vem avançando, sobretudo após a promulgação da
Lei nº. 9.474/1997, denominada como “Estatuto do Refugiado”161. Dentre os
aspectos desta Lei destacam-se a instituição de normas aplicáveis aos refugiados
e aos solicitantes de refúgio no Brasil e a criação do Comitê Nacional para os
Refugiados (CONARE).
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como os imigrantes162, dispõe sobre direitos e deveres do migrante e do
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diretrizes para políticas públicas aos emigrantes, além de revogar expressamente
a Lei n.o 6.815/89 (“Estatuto do Estrangeiro”). No entanto, quanto aos
refugiados, e sua lei específica, este novel diploma prevê sua aplicação em
complementariedade.163 Não interfere de forma considerável, portanto, na
aplicação das normas específicas aos refugiados. Ou seja, assim, no trato desta
temática, o diploma principal continua sendo a Lei n.o 9.474/97.

No que concerne aos órgãos internos competentes, em que pese a
enorme importância de órgãos como o ACNUR, as Cáritas164 e a Polícia Federal,
enfoca-se aqui o CONARE165, por ser este órgão especifico ao trato dos 
refugiados em nosso país. É, pois, órgão vinculado ao Ministério da Justiça que
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abrangente que a Convenção de 1951, pois prevê também a concessão de refúgio em casos
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estabelece temporária ou definitivamente no Brasil.
163 Aliás, neste sentido, dispõe expressamente em seu art.121, que, em sua aplicação devem 
ser observadas as disposições da Lei n.o 9.474, de 22 de julho de 1997, nas situações que
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(CNBB). É uma rede solidária de agentes voluntários que atua na assistência, proteção e
inserção de indivíduos desamparados. (CARITAS, s/d).
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a voto. (BRASIL, s/d (a)). 
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cessação ou a perda da condição de refugiado, bem como pela implementação 
de políticas públicas e regulamentações sobre o procedimento de refúgio. Ou 
seja, tem importante atuação tanto no campo legal e procedimental de análise e 
decisão dos pedidos, quanto no campo da orientação e coordenação das 
políticas necessárias a uma eficaz tutela e assistência, social ou jurídica, a tais 
indivíduos. 

Quanto ao procedimento, tem-se que, a solicitação de refúgio é 
inaugurada com a mera comunicação informal a alguma autoridade migratória, 
e já assegura, desde então, independentemente da regularidade da entrada do 
indivíduo no território nacional, que seja obstada a deportação do solicitado 
para território no qual a sua integridade venha a sofrer ameaça. Comumente, 
esta operacionalização inicial se perfaz através do termo de declaração lavrado 
pela polícia federal brasileira, o qual serve como comprovante documental ao 
solicitante, até que lhe seja expedido o protocolo provisório. Via de regra, após 
a lavratura do referido termo o solicitante é encaminhado a órgão de apoio, que 
geralmente é a Cáritas, onde serão reunidas a documentação e as informações 
necessárias à continuidade do procedimento. 

Com referidas informações emitidas ao Conare, este órgão pode expedir 
o denominado protocolo provisório, que, nos termos do art. 2º da sua
Resolução Normativa n.º 18/2014166 e do art. 21 da Lei n.o 9474/97, é prova
suficiente da condição de solicitante de refúgio e serve como documento
comprobatório e identificador167 dos solicitantes, ou de seus grupos familiares,
conferindo-lhes os mesmos direitos e condições conferidos aos estrangeiros em
situação regular no país. Autoriza, ainda, a estada destes em território nacional
até a decisão final do processo, além de viabilizar que o Ministério do Trabalho
expeça a provisória carteira de trabalho e previdência social (CTPS), bem como
possibilita o registro no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF). O prazo de validade do protocolo é de um ano, prorrogável por
igual período até a decisão final do processo.

Os efeitos da concessão, ou não, da condição de refugiado, também são 
tratados pela Lei n.o 9.474/97, sendo que, no tocante aos refugiados 
reconhecidos, destacam-se o arquivamento de qualquer processo criminal ou 
administrativo pela entrada irregular no país, a possibilidade de obtenção do 
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) e da Cédula de Identidade de 

166 Estabelece os procedimentos aplicáveis ao pedido e tramitação da solicitação refúgio e dá 
outras providências. (BRASIL, s/d (b)). 
167 Neste ponto, pertinente a previsão do art.  20 da Lei n.o 13.445/2017 de que: “A 
identificação civil de solicitante de refúgio, de asilo, de reconhecimento de apatridia e de 
acolhimento humanitário poderá ser realizada com a apresentação dos documentos de que 
o imigrante dispuser”. (BRASIL, s/d (b)).
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Estrangeiro (CIE), e outros documentos definitivos, a exemplo da CTPS, bem 
como o exercício dos mesmos direitos assegurados aos cidadãos estrangeiros 
legalizados. Doutro ponto, não reconhecida a condição de refugiado, ficam 
sujeitos à legislação aplicável aos estrangeiros, e, tendo em vista que, em sua 
maioria, ingressam irregularmente no território nacional, estes serão, em regra, 
notificados para deixar o país, através do processo de deportação, salvo se 
presentes condições que violem ou ameacem sua integridade e, por suas 
características, atraiam a aplicação do princípio denominado como non 
refulement168. (JUBILUT, s/d). 

Concernente ao referido processo, no entanto, o que aguça o empenho 
deste trabalho é a morosidade na obtenção da resposta final, pois esta situação 
gera perturbadora e severa insegurança, além de vilipêndio a direitos basilares. 
E, infelizmente, não se apercebe o esforço das ordenações em busca de 
soluções, ou ao menos a utilização de instrumentos refreadores, ao passo que, 
o que se visualizou, em verdade, foi a mera criação de uma nova categoria
jurídico-social denominada como “solicitante de refúgio”, a qual se configura
em uma lacuna intermediaria de grande instabilidade jurídica e social.

Primorosas e esclarecedoras as constatações de Spyros Franguiadakis, 
que, apesar de dizer respeito à conjuntura francesa, e ao instituto geral do 
asilo169, se encaixam de maneira exata ao contexto brasileiro, no seguinte:  

Ocorreu nesse contexto a criação, na primeira metade dos anos 
1990, da nova categoria jurídica, a do solicitante de asilo (a quem 
vai-se atribuir direitos limitados) de acolhimento de tipo 
humanitário e de maneira temporária, pois ele não tem vocação para 
permanecer como solicitante; ou ele obtém o status de refugiado e 
é considerado como sempre tendo sido (caráter reconhecível do 
status, e aqui resgata-se a expressão jurídica) beneficiado de direitos 

168 Prevê o art. 33 da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, que, nenhum 
dos Estados Contratantes expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, um refugiado para as 
fronteiras dos territórios em que a sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada em virtude da 
sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo social a que pertence ou das suas 
opiniões políticas. (ACNUR, 19?). 
169 Ao tecer as diferenças entre o asilo e o refúgio, vislumbra-se que o refúgio é medida 
essencialmente humanitária, enquanto o asilo é medida essencialmente política. O refúgio 
abarca motivos religiosos, raciais, de nacionalidade, de grupo social e de opiniões políticas, 
enquanto o asilo só abarca crimes de natureza política. No refúgio a proteção, em regra, se 
opera fora do país, já no asilo a proteção pode se dar no próprio país ou na embaixada do 
país de destino. No refúgio há cláusulas de cessação, perda e exclusão, já no asilo inexistem 
tais cláusulas. Enquanto a concessão de refúgio apresenta efeito declaratório, a concessão de 
asilo apresenta efeito constitutivo. Por sua vez, ambos os institutos se identificam por 
constituírem medidas unilaterais que, sobretudo, objetivam fundamentalmente a proteção da 
pessoa humana. (PIOVESAN, 2001). 
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cessação ou a perda da condição de refugiado, bem como pela implementação
de políticas públicas e regulamentações sobre o procedimento de refúgio. Ou 
seja, tem importante atuação tanto no campo legal e procedimental de análise e
decisão dos pedidos, quanto no campo da orientação e coordenação das
políticas necessárias a uma eficaz tutela e assistência, social ou jurídica, a tais
indivíduos.

Quanto ao procedimento, tem-se que, a solicitação de refúgio é
inaugurada com a mera comunicação informal a alguma autoridade migratória,
e já assegura, desde então, independentemente da regularidade da entrada do 
indivíduo no território nacional, que seja obstada a deportação do solicitado
para território no qual a sua integridade venha a sofrer ameaça. Comumente,
esta operacionalização inicial se perfaz através do termo de declaração lavrado
pela polícia federal brasileira, o qual serve como comprovante documental ao
solicitante, até que lhe seja expedido o protocolo provisório. Via de regra, após
a lavratura do referido termo o solicitante é encaminhado a órgão de apoio, que
geralmente é a Cáritas, onde serão reunidas a documentação e as informações
necessárias à continuidade do procedimento.

Com referidas informações emitidas ao Conare, este órgão pode expedir
o denominado protocolo provisório, que, nos termos do art. 2º da sua
Resolução Normativa n.º 18/2014166 e do art. 21 da Lei n.o 9474/97, é prova
suficiente da condição de solicitante de refúgio e serve como documento
comprobatório e identificador167 dos solicitantes, ou de seus grupos familiares,
conferindo-lhes os mesmos direitos e condições conferidos aos estrangeiros em
situação regular no país. Autoriza, ainda, a estada destes em território nacional
até a decisão final do processo, além de viabilizar que o Ministério do Trabalho
expeça a provisória carteira de trabalho e previdência social (CTPS), bem como
possibilita o registro no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF). O prazo de validade do protocolo é de um ano, prorrogável por
igual período até a decisão final do processo.

Os efeitos da concessão, ou não, da condição de refugiado, também são
tratados pela Lei n.o 9.474/97, sendo que, no tocante aos refugiados
reconhecidos, destacam-se o arquivamento de qualquer processo criminal ou
administrativo pela entrada irregular no país, a possibilidade de obtenção do
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) e da Cédula de Identidade de

166 Estabelece os procedimentos aplicáveis ao pedido e tramitação da solicitação refúgio e dá
outras providências. (BRASIL, s/d (b)).
167 Neste ponto, pertinente a previsão do art. 20 da Lei n.o 13.445/2017 de que: “A
identificação civil de solicitante de refúgio, de asilo, de reconhecimento de apatridia e de
acolhimento humanitário poderá ser realizada com a apresentação dos documentos de que 
o imigrante dispuser”. (BRASIL, s/d (b)).
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Estrangeiro (CIE), e outros documentos definitivos, a exemplo da CTPS, bem
como o exercício dos mesmos direitos assegurados aos cidadãos estrangeiros
legalizados. Doutro ponto, não reconhecida a condição de refugiado, ficam
sujeitos à legislação aplicável aos estrangeiros, e, tendo em vista que, em sua
maioria, ingressam irregularmente no território nacional, estes serão, em regra,
notificados para deixar o país, através do processo de deportação, salvo se
presentes condições que violem ou ameacem sua integridade e, por suas
características, atraiam a aplicação do princípio denominado como non 
refulement168. (JUBILUT, s/d).

Concernente ao referido processo, no entanto, o que aguça o empenho
deste trabalho é a morosidade na obtenção da resposta final, pois esta situação
gera perturbadora e severa insegurança, além de vilipêndio a direitos basilares. 
E, infelizmente, não se apercebe o esforço das ordenações em busca de
soluções, ou ao menos a utilização de instrumentos refreadores, ao passo que,
o que se visualizou, em verdade, foi a mera criação de uma nova categoria
jurídico-social denominada como “solicitante de refúgio”, a qual se configura
em uma lacuna intermediaria de grande instabilidade jurídica e social.

Primorosas e esclarecedoras as constatações de Spyros Franguiadakis,
que, apesar de dizer respeito à conjuntura francesa, e ao instituto geral do
asilo169, se encaixam de maneira exata ao contexto brasileiro, no seguinte:

Ocorreu nesse contexto a criação, na primeira metade dos anos
1990, da nova categoria jurídica, a do solicitante de asilo (a quem
vai-se atribuir direitos limitados) de acolhimento de tipo
humanitário e de maneira temporária, pois ele não tem vocação para
permanecer como solicitante; ou ele obtém o status de refugiado e
é considerado como sempre tendo sido (caráter reconhecível do
status, e aqui resgata-se a expressão jurídica) beneficiado de direitos

168 Prevê o art. 33 da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, que, nenhum 
dos Estados Contratantes expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, um refugiado para as
fronteiras dos territórios em que a sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada em virtude da
sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo social a que pertence ou das suas
opiniões políticas. (ACNUR, 19?).
169 Ao tecer as diferenças entre o asilo e o refúgio, vislumbra-se que o refúgio é medida
essencialmente humanitária, enquanto o asilo é medida essencialmente política. O refúgio
abarca motivos religiosos, raciais, de nacionalidade, de grupo social e de opiniões políticas,
enquanto o asilo só abarca crimes de natureza política. No refúgio a proteção, em regra, se 
opera fora do país, já no asilo a proteção pode se dar no próprio país ou na embaixada do
país de destino. No refúgio há cláusulas de cessação, perda e exclusão, já no asilo inexistem
tais cláusulas. Enquanto a concessão de refúgio apresenta efeito declaratório, a concessão de
asilo apresenta efeito constitutivo. Por sua vez, ambos os institutos se identificam por
constituírem medidas unilaterais que, sobretudo, objetivam fundamentalmente a proteção da
pessoa humana. (PIOVESAN, 2001).
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que, essencialmente, o assimilam ao quase-nacional, ou então ele é 
destituído de sua solicitação e deve deixar o território (pois tornou-
se um estrangeiro em situação irregular.) Há mais de vinte anos, os 
Estados se esforçam em não fazer do status de solicitante dito 
“muito generoso” um fator de atração para outros solicitantes de 
asilo ou, de maneira geral, para o conjunto de migrantes. Assim, eles 
esperam, de maneira bastante vã, que diante de condição a mais 
rigorosa e a mais precária possível, os solicitantes irão procurar 
“alhures”… A constatação é que na França o percurso 
administrativo dos solicitantes de asilo indique, como escreve um 
artigo no jornal Le Monde, uma verdadeira “política de 
desencorajamento aos solicitantes de asilo”. (FRANGUIADAKI, 
2016, p. 198-199). 

Desta feita, é de se entender que, apesar da existência de um 
procedimento bem delineado nas normativas pátrias, bem como a 
institucionalização do fenômeno do refugio, inclusive com órgãos específicos e 
exclusivos ao trato deste, a lentidão no processo de solicitação gera efeitos 
drásticos e perenes. Ora, o solicitante de refugio encontra-se em um limbo 
jurídico e social, em que não é efetivamente reconhecido a determinada 
sociedade nem pode ter como permanente determinado local de residência ou 
destino.  

3 EFETIVIDADE NOS DIREITOS E CELERIDADE NO 
PROCESSO DE REFÚGIO 

Através do referido conjunto normativo adotado pelo Brasil, fomenta-se 
o reconhecimento de diversos direitos humanos e fundamentais, ao objetivo
principal de se viabilizar uma reconstrução de vida por parte destes tão
desditosos indivíduos. É plausível e desejado tal esforço, que demonstra uma
posição mais humana e atualizada, na busca pela melhor e mais ampla proteção
dos refugiados. No entanto, mais do que a incorporação e comprometimento
formal, faz-se necessária a efetivação material de tais direitos, e, principalmente,
do real reconhecimento e consideração destes, o que abrange a adaptação da
conduta de cada Estado à realidade prática projetada.

O enredo presente é permeado de consequências contingentes que 
demandam a maior urgência possível. Tanto que o próprio art. 47 da Lei n.o 
9474/97 prevê expressamente que os processos de reconhecimento da 
condição de refugiado, além de serem gratuitos, são dotados de caráter urgente. 
E, apesar da existência de determinados expedientes aliados à celeridade 
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que, essencialmente, o assimilam ao quase-nacional, ou então ele é
destituído de sua solicitação e deve deixar o território (pois tornou-
se um estrangeiro em situação irregular.) Há mais de vinte anos, os
Estados se esforçam em não fazer do status de solicitante dito
“muito generoso” um fator de atração para outros solicitantes de
asilo ou, de maneira geral, para o conjunto de migrantes. Assim, eles
esperam, de maneira bastante vã, que diante de condição a mais
rigorosa e a mais precária possível, os solicitantes irão procurar
“alhures”… A constatação é que na França o percurso 
administrativo dos solicitantes de asilo indique, como escreve um
artigo no jornal Le Monde, uma verdadeira “política de
desencorajamento aos solicitantes de asilo”. (FRANGUIADAKI, 
2016, p. 198-199).

Desta feita, é de se entender que, apesar da existência de um
procedimento bem delineado nas normativas pátrias, bem como a
institucionalização do fenômeno do refugio, inclusive com órgãos específicos e
exclusivos ao trato deste, a lentidão no processo de solicitação gera efeitos
drásticos e perenes. Ora, o solicitante de refugio encontra-se em um limbo
jurídico e social, em que não é efetivamente reconhecido a determinada
sociedade nem pode ter como permanente determinado local de residência ou 
destino.

3 EFETIVIDADE NOS DIREITOS E CELERIDADE NO
PROCESSO DE REFÚGIO

Através do referido conjunto normativo adotado pelo Brasil, fomenta-se
o reconhecimento de diversos direitos humanos e fundamentais, ao objetivo
principal de se viabilizar uma reconstrução de vida por parte destes tão
desditosos indivíduos. É plausível e desejado tal esforço, que demonstra uma
posição mais humana e atualizada, na busca pela melhor e mais ampla proteção
dos refugiados. No entanto, mais do que a incorporação e comprometimento
formal, faz-se necessária a efetivação material de tais direitos, e, principalmente,
do real reconhecimento e consideração destes, o que abrange a adaptação da
conduta de cada Estado à realidade prática projetada.

O enredo presente é permeado de consequências contingentes que
demandam a maior urgência possível. Tanto que o próprio art. 47 da Lei n.o
9474/97 prevê expressamente que os processos de reconhecimento da
condição de refugiado, além de serem gratuitos, são dotados de caráter urgente.
E, apesar da existência de determinados expedientes aliados à celeridade
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processual, a exemplo do trâmite processual eletrônico170, e a determinação do 
art. 44 da referida Lei171, as medidas até então efetivadas ainda não se afiguram 
suficientes para o alcance de um quadro satisfatório. 

Ora, tendo-se em vista a gravidade da situação, e a prejudicialidade à 
própria dignidade dos indivíduos afetados, devem ser, os procedimentos 
direcionados ao instituto do refúgio, os mais satisfatórios e justos na maior 
medida em que isto se faça possível. Neste sentido, Flavia Piovesan afirma que: 
“Os Governos devem adotar processo rápido, flexível e liberal, reconhecendo 
a dificuldade que se apresenta para documentar a perseguição.” (PIOVESAN, 
2001, p. 51). 

Outrossim, princípios constitucionalmente assegurados, como a 
eficiência e a razoável duração do processo172 devem ser observados em todos 
os processos, notadamente quando tão estritamente vinculados ao exercício de 
outros direitos fundamentais. Aliás, a eficiência deve abarcar todos os campos 
de atuação dos entes estatais para que sempre se busque os melhores resultados 
para a sociedade.  

Não obstante um universalizado acesso ao processo de refúgio, a delonga 
nas respostas não satisfaz os anseios individuais, nem os sociais, pois, 
extremamente malquisto e danoso o fato de estas advirem fora de contexto ou 
tempo hábil para sua integral eficácia e utilidade. Este deslocamento de 
contingentes humanos, tão numerosos e diversificados, afere a eficiência e 
suficiência das vigentes instituições e legislações direcionadas ao trato destes 
vulnerados grupos. Desta feita, é certo que, se um tratamento onera 
demasiadamente determinado agrupamento, torna-se imperativa a modificação 
desta ordenação não mais correspondente às necessidade e realidades 

170 Essa ação visa assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade; promover a utilização de 
meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos com segurança, 
transparência e economicidade; ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia 
da informação e da comunicação e facilitar o acesso do cidadão às instâncias administrativas 
e atender à legislação supramencionada. BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
Refúgio. (BRASIL, s/d (b)). 
171 Prevê este artigo que o reconhecimento de certificados e diplomas e o ingresso em 
instituições acadêmicas de todos os níveis, sejam facilitados para os refugiados. A primeira a 
regulamentar o ingresso dos refugiados em cursos de graduação foi a Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), por meio de uma resolução publicada em agosto de 2004. 
(CAMINHOS DO REFUGIO, s/d). 
172 A celeridade processual, tão adstrita à razoável duração do processo, vem prevista no art. 
5º, LXXVIII da CF/88, para assegurar que tais garantias sejam efetivadas a todos, tanto no 
âmbito judicial quanto administrativo, de forma que haja presteza e adequação no trato dos 
processos, e de seus interessados, sob pena de controle e responsabilização dos atores 
inábeis, inclusive pela via judicial. (BRASIL, 1988). 
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que, essencialmente, o assimilam ao quase-nacional, ou então ele é
destituído de sua solicitação e deve deixar o território (pois tornou-
se um estrangeiro em situação irregular.) Há mais de vinte anos, os
Estados se esforçam em não fazer do status de solicitante dito
“muito generoso” um fator de atração para outros solicitantes de
asilo ou, de maneira geral, para o conjunto de migrantes. Assim, eles
esperam, de maneira bastante vã, que diante de condição a mais
rigorosa e a mais precária possível, os solicitantes irão procurar
“alhures”… A constatação é que na França o percurso 
administrativo dos solicitantes de asilo indique, como escreve um
artigo no jornal Le Monde, uma verdadeira “política de
desencorajamento aos solicitantes de asilo”. (FRANGUIADAKI, 
2016, p. 198-199).

Desta feita, é de se entender que, apesar da existência de um
procedimento bem delineado nas normativas pátrias, bem como a
institucionalização do fenômeno do refugio, inclusive com órgãos específicos e
exclusivos ao trato deste, a lentidão no processo de solicitação gera efeitos
drásticos e perenes. Ora, o solicitante de refugio encontra-se em um limbo
jurídico e social, em que não é efetivamente reconhecido a determinada
sociedade nem pode ter como permanente determinado local de residência ou 
destino.

3 EFETIVIDADE NOS DIREITOS E CELERIDADE NO
PROCESSO DE REFÚGIO

Através do referido conjunto normativo adotado pelo Brasil, fomenta-se
o reconhecimento de diversos direitos humanos e fundamentais, ao objetivo
principal de se viabilizar uma reconstrução de vida por parte destes tão
desditosos indivíduos. É plausível e desejado tal esforço, que demonstra uma
posição mais humana e atualizada, na busca pela melhor e mais ampla proteção
dos refugiados. No entanto, mais do que a incorporação e comprometimento
formal, faz-se necessária a efetivação material de tais direitos, e, principalmente,
do real reconhecimento e consideração destes, o que abrange a adaptação da
conduta de cada Estado à realidade prática projetada.

O enredo presente é permeado de consequências contingentes que
demandam a maior urgência possível. Tanto que o próprio art. 47 da Lei n.o
9474/97 prevê expressamente que os processos de reconhecimento da
condição de refugiado, além de serem gratuitos, são dotados de caráter urgente.
E, apesar da existência de determinados expedientes aliados à celeridade
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processual, a exemplo do trâmite processual eletrônico170, e a determinação do 
art. 44 da referida Lei171, as medidas até então efetivadas ainda não se afiguram 
suficientes para o alcance de um quadro satisfatório.

Ora, tendo-se em vista a gravidade da situação, e a prejudicialidade à 
própria dignidade dos indivíduos afetados, devem ser, os procedimentos
direcionados ao instituto do refúgio, os mais satisfatórios e justos na maior
medida em que isto se faça possível. Neste sentido, Flavia Piovesan afirma que:
“Os Governos devem adotar processo rápido, flexível e liberal, reconhecendo
a dificuldade que se apresenta para documentar a perseguição.” (PIOVESAN,
2001, p. 51).

Outrossim, princípios constitucionalmente assegurados, como a
eficiência e a razoável duração do processo172 devem ser observados em todos
os processos, notadamente quando tão estritamente vinculados ao exercício de
outros direitos fundamentais. Aliás, a eficiência deve abarcar todos os campos
de atuação dos entes estatais para que sempre se busque os melhores resultados 
para a sociedade.

Não obstante um universalizado acesso ao processo de refúgio, a delonga
nas respostas não satisfaz os anseios individuais, nem os sociais, pois, 
extremamente malquisto e danoso o fato de estas advirem fora de contexto ou
tempo hábil para sua integral eficácia e utilidade. Este deslocamento de
contingentes humanos, tão numerosos e diversificados, afere a eficiência e
suficiência das vigentes instituições e legislações direcionadas ao trato destes
vulnerados grupos. Desta feita, é certo que, se um tratamento onera
demasiadamente determinado agrupamento, torna-se imperativa a modificação
desta ordenação não mais correspondente às necessidade e realidades

170 Essa ação visa assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade; promover a utilização de 
meios eletrônicos para a realização dos processos administrativos com segurança,
transparência e economicidade; ampliar a sustentabilidade ambiental com o uso da tecnologia
da informação e da comunicação e facilitar o acesso do cidadão às instâncias administrativas
e atender à legislação supramencionada. BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Refúgio. (BRASIL, s/d (b)).
171 Prevê este artigo que o reconhecimento de certificados e diplomas e o ingresso em
instituições acadêmicas de todos os níveis, sejam facilitados para os refugiados. A primeira a
regulamentar o ingresso dos refugiados em cursos de graduação foi a Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), por meio de uma resolução publicada em agosto de 2004.
(CAMINHOS DO REFUGIO, s/d).
172 A celeridade processual, tão adstrita à razoável duração do processo, vem prevista no art. 
5º, LXXVIII da CF/88, para assegurar que tais garantias sejam efetivadas a todos, tanto no
âmbito judicial quanto administrativo, de forma que haja presteza e adequação no trato dos
processos, e de seus interessados, sob pena de controle e responsabilização dos atores 
inábeis, inclusive pela via judicial. (BRASIL, 1988).
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hodiernas, pois, caso contrário, continuar-se-á acumulando injustiças e 
violações a direitos basilares. 

Doutro ponto, e a guisa de complementação, há de se registrar o 
descabimento da afirmação de que a celeridade dos procedimentos aceleraria a 
exclusão daqueles aos quais não é reconhecida a condição de refugiado, e que, 
via de regra, são notificados a deixar o país. Ora, sendo a negativa da condição 
de refugio um dos possíveis resultados do processo, não se pode vincular seus 
efeitos negativos à efetividade dos procedimentos, aliás, em verdade, quanto 
antes a pessoa souber a resposta do Estado, mais inteligível e descomplicada se 
tornará o seu redirecionamento. Além disso, pelo princípio da não devolução 
protege-se a integridade do indivíduo, impossibilitando que este seja 
(re)colocado em cenário de violação a determinados direitos, além de se 
provocar a devida operação assistencial na busca por outro país para refúgio. E, 
contiguamente à possibilidade de reassentamento173, é viável ainda a adoção de 
outras possibilidades de formação de respostas174 que se afigurem atinentes à 
observância dos direitos humanos175.  

No outro lado, a célere resposta sobre a concessão do refúgio permite 
que variados efeitos benéficos sejam alcançados, a exemplo do reconhecimento 
e consolidação oficial da situação de refugiado geradora de grande segurança e 
estabilidade jurídica, a possibilidade de obtenção de documentos definitivos, e 

173 Desde 1999, o Governo brasileiro conduz ainda, em parceria com o ACNUR e com 
organizações da sociedade civil, programa de reassentamento de refugiados. Trata-se de 
medida que envolve a seleção e a transferência para o Brasil de indivíduos que, devido à 
recusa de oferta de proteção por parte do país acolhedor ou à impossibilidade de integração 
local, precisam ser reassentados em terceiros países, já que não podem ser repatriados para 
seus países de origem. (BRASIL, s/d (a)). 
174 Neste sentido, prevê o art. 12 da Resolução Normativa n.º 18/2014 que: “O plenário do 
CONARE poderá, mediante decisão fundamentada, suspender a tramitação do caso e 
recomendar ao Conselho Nacional de Imigração - CNIg que o analise sempre que: I - 
vislumbrar a possibilidade da permanência do estrangeiro no País por razões humanitárias, 
nos termos da Resolução Recomendada n.o 08, de 19 de dezembro de 2006, do CNIg; ou II 
- vislumbrar a possibilidade da permanência do estrangeiro no País por circunstância
relevante e sobre a qual incida a Resolução Normativa n.o 27, de 25 de novembro de 1998,
do CNIg, que trata dos casos especiais e omissos. Parágrafo Único. O processo de
reconhecimento da condição de refugiado ficará suspenso no CONARE até que venha aos
autos informação do CNIg acerca da recomendação, dando-se em seguida regular curso ao
processo.”.
175 Neste sentido, Estefânia Maria de Queiroz Barboza e Alessandra Back, analisando a
concessão de vistos, fora dos “padrões comuns”, observam que: “Tal enfrentamento do
problema humanitário do Haiti demonstra como o Brasil buscou uma resposta
complementar de proteção, permitindo regularizar a permanência de pessoas que não foram
formalmente reconhecidas como refugiados e cujo retorno seria contrário às regras de non-
refoulement”. (BARBOZA, 2016, p. 113).
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hodiernas, pois, caso contrário, continuar-se-á acumulando injustiças e
violações a direitos basilares.

Doutro ponto, e a guisa de complementação, há de se registrar o
descabimento da afirmação de que a celeridade dos procedimentos aceleraria a
exclusão daqueles aos quais não é reconhecida a condição de refugiado, e que,
via de regra, são notificados a deixar o país. Ora, sendo a negativa da condição
de refugio um dos possíveis resultados do processo, não se pode vincular seus
efeitos negativos à efetividade dos procedimentos, aliás, em verdade, quanto
antes a pessoa souber a resposta do Estado, mais inteligível e descomplicada se
tornará o seu redirecionamento. Além disso, pelo princípio da não devolução
protege-se a integridade do indivíduo, impossibilitando que este seja
(re)colocado em cenário de violação a determinados direitos, além de se
provocar a devida operação assistencial na busca por outro país para refúgio. E,
contiguamente à possibilidade de reassentamento173, é viável ainda a adoção de
outras possibilidades de formação de respostas174 que se afigurem atinentes à
observância dos direitos humanos175. 

No outro lado, a célere resposta sobre a concessão do refúgio permite
que variados efeitos benéficos sejam alcançados, a exemplo do reconhecimento
e consolidação oficial da situação de refugiado geradora de grande segurança e
estabilidade jurídica, a possibilidade de obtenção de documentos definitivos, e

173 Desde 1999, o Governo brasileiro conduz ainda, em parceria com o ACNUR e com 
organizações da sociedade civil, programa de reassentamento de refugiados. Trata-se de
medida que envolve a seleção e a transferência para o Brasil de indivíduos que, devido à
recusa de oferta de proteção por parte do país acolhedor ou à impossibilidade de integração
local, precisam ser reassentados em terceiros países, já que não podem ser repatriados para
seus países de origem. (BRASIL, s/d (a)).
174 Neste sentido, prevê o art. 12 da Resolução Normativa n.º 18/2014 que: “O plenário do 
CONARE poderá, mediante decisão fundamentada, suspender a tramitação do caso e
recomendar ao Conselho Nacional de Imigração - CNIg que o analise sempre que: I -
vislumbrar a possibilidade da permanência do estrangeiro no País por razões humanitárias,
nos termos da Resolução Recomendada n.o 08, de 19 de dezembro de 2006, do CNIg; ou II
- vislumbrar a possibilidade da permanência do estrangeiro no País por circunstância
relevante e sobre a qual incida a Resolução Normativa n.o 27, de 25 de novembro de 1998,
do CNIg, que trata dos casos especiais e omissos. Parágrafo Único. O processo de
reconhecimento da condição de refugiado ficará suspenso no CONARE até que venha aos
autos informação do CNIg acerca da recomendação, dando-se em seguida regular curso ao
processo.”.
175 Neste sentido, Estefânia Maria de Queiroz Barboza e Alessandra Back, analisando a
concessão de vistos, fora dos “padrões comuns”, observam que: “Tal enfrentamento do 
problema humanitário do Haiti demonstra como o Brasil buscou uma resposta 
complementar de proteção, permitindo regularizar a permanência de pessoas que não foram
formalmente reconhecidas como refugiados e cujo retorno seria contrário às regras de non-
refoulement”. (BARBOZA, 2016, p. 113).
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a facilitação à reunião familiar176 para a vinda legal dos familiares. Frisa-se, aqui, 
que a separação do solicitante de refúgio da sua família, postergada pela demora 
na concessão do status de refugio, anda em total contrariedade ao que se espera 
hodiernamente, e, sendo a família base vital de toda pessoa, não é necessário 
dizer que esta separação forçada e prolongada, viola sentimentos mais 
profundos e íntimos do ser humano177. 

Portanto, além de cumprir com previsões constitucionais e 
internacionais, a exemplo da urgência dos processos de solicitação de refúgio, a 
razoável duração do processo, a segurança jurídica, a eficiência no trato dos 
interesses públicos, etc., é certo que a atuação mais comprometida e célere do 
Estado, em seus procederes internos, principalmente quando relacionados à 
temática do refugio, viabiliza o legitimo exercício de direitos essenciais, assim 
nutrindo o respeito pela pessoa e o fomento de sua dignidade, notadamente 
quando se propicia o desenvolvimento da personalidade humana. 

4 VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE 

Ensaiando-se uma conceituação, tão dificultosa, para o termo 
“personalidade”, pode-se dizer que, é um conjunto de qualidades e caracteres 
inerentes à pessoa individuada. Consiste, de certa forma, na própria condição 
de pessoa, em sua parte intrínseca e substancial. Também se apresenta como 
uma situação jurídica subjetiva que abarca determinados bens jurídicos de 
primeira utilidade à pessoa, ao passo que, assim, é fundamentalmente através da 
implementação e reconhecimento desta, pelo ordenamento e pela sociedade, 
que será possibilitada à pessoa a aquisição e tutela dos demais bens e direitos, e, 
desta forma, apresenta-se estreitamente relacionada ao mínimo existencial.  

Os solicitantes de refúgio ou de asilo projetam, em sua configuração, as 
consequências de um drástico enredo que reflete o insucesso da proteção de 
direitos em determinado lugar. (PIOVESAN, 2001). O refúgio é um valoroso 
instrumento de proteção daqueles indivíduos que estão, profundamente, mais 
vulneráveis à discriminação, opressão e violação de direitos humanos, e não 
têm, desta forma, condições de desenvolver livremente sua personalidade, ou 

176 Prevê o art. 3º da Lei n.o 13.445/2017 que: “A política migratória brasileira rege-se pelos 
seguintes princípios e diretrizes: [...] VIII - garantia do direito à reunião familiar. (BRASIL, 
20147). 
177 A Declaração Universal de Direitos Humanos (1948) garante em seu artigo 12 que 
“ninguém sofrerá intervenções arbitrárias em sua vida privada, em sua família. (ONU, s/d). 
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hodiernas, pois, caso contrário, continuar-se-á acumulando injustiças e
violações a direitos basilares.

Doutro ponto, e a guisa de complementação, há de se registrar o
descabimento da afirmação de que a celeridade dos procedimentos aceleraria a
exclusão daqueles aos quais não é reconhecida a condição de refugiado, e que,
via de regra, são notificados a deixar o país. Ora, sendo a negativa da condição
de refugio um dos possíveis resultados do processo, não se pode vincular seus
efeitos negativos à efetividade dos procedimentos, aliás, em verdade, quanto
antes a pessoa souber a resposta do Estado, mais inteligível e descomplicada se
tornará o seu redirecionamento. Além disso, pelo princípio da não devolução
protege-se a integridade do indivíduo, impossibilitando que este seja
(re)colocado em cenário de violação a determinados direitos, além de se
provocar a devida operação assistencial na busca por outro país para refúgio. E,
contiguamente à possibilidade de reassentamento173, é viável ainda a adoção de
outras possibilidades de formação de respostas174 que se afigurem atinentes à
observância dos direitos humanos175. 

No outro lado, a célere resposta sobre a concessão do refúgio permite
que variados efeitos benéficos sejam alcançados, a exemplo do reconhecimento
e consolidação oficial da situação de refugiado geradora de grande segurança e
estabilidade jurídica, a possibilidade de obtenção de documentos definitivos, e

173 Desde 1999, o Governo brasileiro conduz ainda, em parceria com o ACNUR e com 
organizações da sociedade civil, programa de reassentamento de refugiados. Trata-se de
medida que envolve a seleção e a transferência para o Brasil de indivíduos que, devido à
recusa de oferta de proteção por parte do país acolhedor ou à impossibilidade de integração
local, precisam ser reassentados em terceiros países, já que não podem ser repatriados para
seus países de origem. (BRASIL, s/d (a)).
174 Neste sentido, prevê o art. 12 da Resolução Normativa n.º 18/2014 que: “O plenário do 
CONARE poderá, mediante decisão fundamentada, suspender a tramitação do caso e
recomendar ao Conselho Nacional de Imigração - CNIg que o analise sempre que: I -
vislumbrar a possibilidade da permanência do estrangeiro no País por razões humanitárias,
nos termos da Resolução Recomendada n.o 08, de 19 de dezembro de 2006, do CNIg; ou II
- vislumbrar a possibilidade da permanência do estrangeiro no País por circunstância
relevante e sobre a qual incida a Resolução Normativa n.o 27, de 25 de novembro de 1998,
do CNIg, que trata dos casos especiais e omissos. Parágrafo Único. O processo de
reconhecimento da condição de refugiado ficará suspenso no CONARE até que venha aos
autos informação do CNIg acerca da recomendação, dando-se em seguida regular curso ao
processo.”.
175 Neste sentido, Estefânia Maria de Queiroz Barboza e Alessandra Back, analisando a
concessão de vistos, fora dos “padrões comuns”, observam que: “Tal enfrentamento do 
problema humanitário do Haiti demonstra como o Brasil buscou uma resposta 
complementar de proteção, permitindo regularizar a permanência de pessoas que não foram
formalmente reconhecidas como refugiados e cujo retorno seria contrário às regras de non-
refoulement”. (BARBOZA, 2016, p. 113).
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a facilitação à reunião familiar176 para a vinda legal dos familiares. Frisa-se, aqui,
que a separação do solicitante de refúgio da sua família, postergada pela demora
na concessão do status de refugio, anda em total contrariedade ao que se espera
hodiernamente, e, sendo a família base vital de toda pessoa, não é necessário
dizer que esta separação forçada e prolongada, viola sentimentos mais
profundos e íntimos do ser humano177. 

Portanto, além de cumprir com previsões constitucionais e
internacionais, a exemplo da urgência dos processos de solicitação de refúgio, a
razoável duração do processo, a segurança jurídica, a eficiência no trato dos
interesses públicos, etc., é certo que a atuação mais comprometida e célere do
Estado, em seus procederes internos, principalmente quando relacionados à
temática do refugio, viabiliza o legitimo exercício de direitos essenciais, assim 
nutrindo o respeito pela pessoa e o fomento de sua dignidade, notadamente
quando se propicia o desenvolvimento da personalidade humana. 

4 VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE

Ensaiando-se uma conceituação, tão dificultosa, para o termo
“personalidade”, pode-se dizer que, é um conjunto de qualidades e caracteres
inerentes à pessoa individuada. Consiste, de certa forma, na própria condição
de pessoa, em sua parte intrínseca e substancial. Também se apresenta como
uma situação jurídica subjetiva que abarca determinados bens jurídicos de
primeira utilidade à pessoa, ao passo que, assim, é fundamentalmente através da
implementação e reconhecimento desta, pelo ordenamento e pela sociedade,
que será possibilitada à pessoa a aquisição e tutela dos demais bens e direitos, e,
desta forma, apresenta-se estreitamente relacionada ao mínimo existencial.

Os solicitantes de refúgio ou de asilo projetam, em sua configuração, as
consequências de um drástico enredo que reflete o insucesso da proteção de
direitos em determinado lugar. (PIOVESAN, 2001). O refúgio é um valoroso 
instrumento de proteção daqueles indivíduos que estão, profundamente, mais
vulneráveis à discriminação, opressão e violação de direitos humanos, e não
têm, desta forma, condições de desenvolver livremente sua personalidade, ou

176 Prevê o art. 3º da Lei n.o 13.445/2017 que: “A política migratória brasileira rege-se pelos
seguintes princípios e diretrizes: [...] VIII - garantia do direito à reunião familiar. (BRASIL,
20147).
177 A Declaração Universal de Direitos Humanos (1948) garante em seu artigo 12 que
“ninguém sofrerá intervenções arbitrárias em sua vida privada, em sua família. (ONU, s/d).
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gozar de dignidade. Por meio deste instituto revela-se uma colossal quantidade 
de indivíduos que, vilipendiados em seus direitos mais basilares, apresentaram-
se a outro Estado soberano em busca de um mínimo reconhecimento de sua 
própria identidade. Dito de outra forma, o refúgio apresenta personalidades 
ignoradas que lutam pelo reconhecimento, ou mesmo pela sua própria 
determinação, visto que, alguns, ou muitos deles, nem mais sabem quem são. 

Sua situação não é resolvida com o status de “solicitante de refúgio”, pois 
quando perfazem a solicitação continuam padecendo de vulnerabilidade, além 
de serem acometidos por grande instabilidade e incerteza quanto ao resultado 
que lhes aguarda. Outrossim, continuam, de certa forma, numa situação não 
totalmente regular perante aquele Estado ou sociedade, ficando, durante a 
espera da eventual regularização integral, acometidos por uma interrogação que 
paira sobre seu futuro, aliás, nem mesmo sabem o que lhes poder ocorrer no 
presente. Tal quadro se agrava, ainda mais, com a práxis política, adotada por 
muitos Estados, baseada na ideia da gestão dos problemas sociais em confronto 
à presença de pessoas que, em sua visão, potencializam os problemas sociais.  

Por muitas vezes, infelizmente, estes indivíduos são vistos como os 
responsáveis por determinadas realidades catastróficas que, em verdade, são de 
responsabilidade da comunidade em geral, como um todo, e, principalmente, 
dos Estados que não observam, na forma devida, suas obrigações e 
responsabilidades. 

Salutar a constatação de Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes de que: 

Os imigrantes, principalmente aqueles admitidos por razões 
humanitárias, e refugiados carregam o estigma da condição de 
estrangeiro e, por isso, são os primeiros a serem perseguidos quando 
as condições sociais e econômicas apontam para a percepção de 
escassez, especialmente no mercado de trabalho e no acesso a bens, 
direitos e prestações sociais. Embora o avanço da globalização seja 
evidente, as legislações dos Estados Nação continuam prevendo 
restrições para acesso aos direitos civis e políticos, a cargos públicos, 
ao mercado de trabalho, às prestações de saúde e previdência. 
Continua-se restringindo o acesso à nacionalidade derivada e à 
reunificação familiar. Além disso os migrantes sofrem restrições a 
respeito da legalização de documentos e reconhecimento de títulos. 
E, como se fosse pouco, os imigrantes carecem de armas para lutar 
contra as restrições: não possuem o apoio comunitário, não 
dominam o idioma nem a cultura brasileira. (2016, p. 132). 

Neste deslinde, observa-se que, não obstante estarem, de certa forma, 
aceitos no país, inclusive com o reconhecimento de variados direitos, a realidade 
prática diverge da intenção teórica. E, em que pese os princípios da não 
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gozar de dignidade. Por meio deste instituto revela-se uma colossal quantidade
de indivíduos que, vilipendiados em seus direitos mais basilares, apresentaram-
se a outro Estado soberano em busca de um mínimo reconhecimento de sua
própria identidade. Dito de outra forma, o refúgio apresenta personalidades
ignoradas que lutam pelo reconhecimento, ou mesmo pela sua própria
determinação, visto que, alguns, ou muitos deles, nem mais sabem quem são.

Sua situação não é resolvida com o status de “solicitante de refúgio”, pois
quando perfazem a solicitação continuam padecendo de vulnerabilidade, além
de serem acometidos por grande instabilidade e incerteza quanto ao resultado
que lhes aguarda. Outrossim, continuam, de certa forma, numa situação não
totalmente regular perante aquele Estado ou sociedade, ficando, durante a
espera da eventual regularização integral, acometidos por uma interrogação que
paira sobre seu futuro, aliás, nem mesmo sabem o que lhes poder ocorrer no 
presente. Tal quadro se agrava, ainda mais, com a práxis política, adotada por
muitos Estados, baseada na ideia da gestão dos problemas sociais em confronto
à presença de pessoas que, em sua visão, potencializam os problemas sociais.

Por muitas vezes, infelizmente, estes indivíduos são vistos como os
responsáveis por determinadas realidades catastróficas que, em verdade, são de 
responsabilidade da comunidade em geral, como um todo, e, principalmente,
dos Estados que não observam, na forma devida, suas obrigações e
responsabilidades.

Salutar a constatação de Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes de que: 

Os imigrantes, principalmente aqueles admitidos por razões
humanitárias, e refugiados carregam o estigma da condição de
estrangeiro e, por isso, são os primeiros a serem perseguidos quando
as condições sociais e econômicas apontam para a percepção de
escassez, especialmente no mercado de trabalho e no acesso a bens,
direitos e prestações sociais. Embora o avanço da globalização seja
evidente, as legislações dos Estados Nação continuam prevendo
restrições para acesso aos direitos civis e políticos, a cargos públicos, 
ao mercado de trabalho, às prestações de saúde e previdência.
Continua-se restringindo o acesso à nacionalidade derivada e à
reunificação familiar. Além disso os migrantes sofrem restrições a
respeito da legalização de documentos e reconhecimento de títulos.
E, como se fosse pouco, os imigrantes carecem de armas para lutar
contra as restrições: não possuem o apoio comunitário, não
dominam o idioma nem a cultura brasileira. (2016, p.132).

Neste deslinde, observa-se que, não obstante estarem, de certa forma,
aceitos no país, inclusive com o reconhecimento de variados direitos, a realidade
prática diverge da intenção teórica. E, em que pese os princípios da não
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discriminação e da igualdade figurarem no cerne das normativas adotadas, 
parecendo figurar como decorrência lógica a constatação de que os solicitantes 
de refúgio, por serem pessoas humanas, devem ser integralmente tutelados em 
seus caracteres vitais, infelizmente não estão livres de discriminação e 
hostilidade, sendo, assim, diariamente confrontados com diversos óbices na 
realização efetiva de seus direitos.  

Para mais, o próprio despreparo no trato prático do crescente fluxo 
instável de refugiados acaba por resultar na adoção, por Estados desprevenidos 
e amedrontados, de diferentes tipos de barreiras e medidas de controle, restritas, 
que, em verdade, visam inibir e dissuadir a profusão de solicitações de refúgio. 
Esta ocorrência prática acaba por limitar e prejudicar a tutela daqueles que 
verdadeiramente necessitam, pondo-os em risco. Desta feita, a definição de 
políticas migratórias restritivas, em consectário às deficiências dos processos de 
controle e assistência, acaba por causar diversos impactos negativos. (PITA, 
2016). 

Assim, não obstante a circunstância de estas pessoas, tão marginalizadas 
e marcadas por perdas, violências e hostilidades, lançadas ao desconhecido, 
figurarem em uma situação urgente que demanda o devido e adequado 
tratamento através de processos direcionados a assegurar o livre 
desenvolvimento da personalidade e o efetivo gozo integral da dignidade que 
lhes é inerente, o que se apresenta na práxis estatal, em contraposição ao que se 
almeja, é uma enorme morosidade e ineficiência dos processos adotados, os 
quais, em razão dos óbices fáticos que impõem aos solicitantes de refúgio, 
muito lhes aflige em seu amago substancial.   

Além disso, enquanto aguarda a resposta do processo, o solicitante de 
refúgio precisa se virar para dignamente viver no país, tendo de superar, 
diariamente, diversas dificuldades e instabilidades.178 Importante anotar, 
também, que o reconhecimento do status de refugiado, para além da vinculação 
a determinado padrão de receptividade e tratamento jurídico-social, configura 
elemento essencial à formação da própria identidade destes ‘anônimos sociais’. 

Estes seres despossuídos dos elementos mais primários de sua existência 
figuram, portanto, em uma situação precária e incerta, e, mesmo que dotados 
de natureza humana, não reúnem as condições essenciais ao gozo da condição 
humana propriamente dita, pois, é de se considerar que a existência real dos 
indivíduos é constantemente condicionada por circunstancias limitadoras, 
criadas pelo próprio homem. Aliás, a formação da identidade e personalidade 

178 Pode-se citar, por exemplo, a compreensão do idioma, a conquista de emprego e de 
moradia, documentação mínima, suprimentos básicos, acesso à educação, assistência básica, 
dentre outros essenciais à sua sobrevivência digna. 
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gozar de dignidade. Por meio deste instituto revela-se uma colossal quantidade
de indivíduos que, vilipendiados em seus direitos mais basilares, apresentaram-
se a outro Estado soberano em busca de um mínimo reconhecimento de sua
própria identidade. Dito de outra forma, o refúgio apresenta personalidades
ignoradas que lutam pelo reconhecimento, ou mesmo pela sua própria
determinação, visto que, alguns, ou muitos deles, nem mais sabem quem são.

Sua situação não é resolvida com o status de “solicitante de refúgio”, pois
quando perfazem a solicitação continuam padecendo de vulnerabilidade, além
de serem acometidos por grande instabilidade e incerteza quanto ao resultado
que lhes aguarda. Outrossim, continuam, de certa forma, numa situação não
totalmente regular perante aquele Estado ou sociedade, ficando, durante a
espera da eventual regularização integral, acometidos por uma interrogação que
paira sobre seu futuro, aliás, nem mesmo sabem o que lhes poder ocorrer no 
presente. Tal quadro se agrava, ainda mais, com a práxis política, adotada por
muitos Estados, baseada na ideia da gestão dos problemas sociais em confronto
à presença de pessoas que, em sua visão, potencializam os problemas sociais.

Por muitas vezes, infelizmente, estes indivíduos são vistos como os
responsáveis por determinadas realidades catastróficas que, em verdade, são de 
responsabilidade da comunidade em geral, como um todo, e, principalmente,
dos Estados que não observam, na forma devida, suas obrigações e
responsabilidades.

Salutar a constatação de Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes de que: 

Os imigrantes, principalmente aqueles admitidos por razões
humanitárias, e refugiados carregam o estigma da condição de
estrangeiro e, por isso, são os primeiros a serem perseguidos quando
as condições sociais e econômicas apontam para a percepção de
escassez, especialmente no mercado de trabalho e no acesso a bens,
direitos e prestações sociais. Embora o avanço da globalização seja
evidente, as legislações dos Estados Nação continuam prevendo
restrições para acesso aos direitos civis e políticos, a cargos públicos, 
ao mercado de trabalho, às prestações de saúde e previdência.
Continua-se restringindo o acesso à nacionalidade derivada e à
reunificação familiar. Além disso os migrantes sofrem restrições a
respeito da legalização de documentos e reconhecimento de títulos.
E, como se fosse pouco, os imigrantes carecem de armas para lutar
contra as restrições: não possuem o apoio comunitário, não
dominam o idioma nem a cultura brasileira. (2016, p.132).

Neste deslinde, observa-se que, não obstante estarem, de certa forma,
aceitos no país, inclusive com o reconhecimento de variados direitos, a realidade
prática diverge da intenção teórica. E, em que pese os princípios da não

328

discriminação e da igualdade figurarem no cerne das normativas adotadas,
parecendo figurar como decorrência lógica a constatação de que os solicitantes
de refúgio, por serem pessoas humanas, devem ser integralmente tutelados em
seus caracteres vitais, infelizmente não estão livres de discriminação e
hostilidade, sendo, assim, diariamente confrontados com diversos óbices na
realização efetiva de seus direitos.

Para mais, o próprio despreparo no trato prático do crescente fluxo
instável de refugiados acaba por resultar na adoção, por Estados desprevenidos
e amedrontados, de diferentes tipos de barreiras e medidas de controle, restritas,
que, em verdade, visam inibir e dissuadir a profusão de solicitações de refúgio.
Esta ocorrência prática acaba por limitar e prejudicar a tutela daqueles que 
verdadeiramente necessitam, pondo-os em risco. Desta feita, a definição de
políticas migratórias restritivas, em consectário às deficiências dos processos de
controle e assistência, acaba por causar diversos impactos negativos. (PITA,
2016).

Assim, não obstante a circunstância de estas pessoas, tão marginalizadas
e marcadas por perdas, violências e hostilidades, lançadas ao desconhecido,
figurarem em uma situação urgente que demanda o devido e adequado
tratamento através de processos direcionados a assegurar o livre
desenvolvimento da personalidade e o efetivo gozo integral da dignidade que
lhes é inerente, o que se apresenta na práxis estatal, em contraposição ao que se
almeja, é uma enorme morosidade e ineficiência dos processos adotados, os
quais, em razão dos óbices fáticos que impõem aos solicitantes de refúgio, 
muito lhes aflige em seu amago substancial.

Além disso, enquanto aguarda a resposta do processo, o solicitante de
refúgio precisa se virar para dignamente viver no país, tendo de superar,
diariamente, diversas dificuldades e instabilidades.178 Importante anotar,
também, que o reconhecimento do status de refugiado, para além da vinculação
a determinado padrão de receptividade e tratamento jurídico-social, configura
elemento essencial à formação da própria identidade destes ‘anônimos sociais’.

Estes seres despossuídos dos elementos mais primários de sua existência 
figuram, portanto, em uma situação precária e incerta, e, mesmo que dotados
de natureza humana, não reúnem as condições essenciais ao gozo da condição
humana propriamente dita, pois, é de se considerar que a existência real dos
indivíduos é constantemente condicionada por circunstancias limitadoras,
criadas pelo próprio homem. Aliás, a formação da identidade e personalidade

178 Pode-se citar, por exemplo, a compreensão do idioma, a conquista de emprego e de 
moradia, documentação mínima, suprimentos básicos, acesso à educação, assistência básica,
dentre outros essenciais à sua sobrevivência digna.
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da pessoa também se vincula ao sentimento de pertencimento a determinado 
local, e de integração a determinada sociedade. Assim, a certeza da inserção no 
mundo humano condicionado traz uma segurança no recebimento das 
circunstancias primordiais à digna existência social, e na concepção de que este 
mundo, o qual tem o poder de congregar, relacionar e separar as pessoas, 
efetivamente o acolheu como ser humano. (ARENDT, 2014). 

E nesta feita, se a lentidão do processo agrava a drástica situação destes 
indivíduos, principalmente por lhes gerar grande sofrimento, além de 
sentimentos negativos como angustia, desamparo e outros que lhes afligem 
prejudicialmente, é indubitável que se torna totalmente injusto e inadequado 
este moroso processo de determinação. Evidente, outrossim, que há relação 
direta e estreita entre a observância dos direitos humanos, os movimentos de 
refugiados e a insuficiência da proteção que resulta em violação  à dignidade 
destas pessoas. (PIOVESAN, 2001). 

Lamentavelmente, acaba sendo cômodo ao Estado simplesmente 
conceder uma posição de “solicitante de refúgio”, trespassando o dever de 
assistência e ajuda social a outros setores da sociedade, a exemplo das 
organizações associativas e caritativas, sem sofrer represália ou as 
consequências de tal atuação indevida. Certeira a constatação de Cristiane 
Maria Sbalqueiro Lopes (2016, p. 127) no seguinte:  

Assim, a responsabilidade principal pela insuficiência das ações 
adotadas deveria recair sobre a União, que não poderia se limitar a 
conceder o protocolo de solicitação de refúgio, sem preocupar-se 
com as medidas essenciais de acolhimento, tais como alojamento, 
estada, alimentação, saúde, qualificação profissional, intermediação 
de mão de obra, atendimento social básico e transporte do Acre para 
os grandes centros capazes de oferecer ocupações dignas e lícitas 
aos interessados. 

Em paralelo, há de se evidenciar a prejudicialidade da insegurança jurídica 
causada pela situação de “solicitante de refúgio”, principalmente tendo-se em 
vista que a maioria das relações integradas pelos sujeitos em sociedade é baseada 
em eventos vindouros, e não apenas na instantaneidade das situações atuais, 
pois se projetam efeitos ao futuro, imaginando-se exime de mudanças 
perturbadoras da conjuntura atual. Estabilidade esta que não se faz presente na 
singular condição dos solicitantes de refúgio. Esclarecedor Celso 
Antônio Bandeira de Melo (2014, p. 124) no seguinte:  

Esta “segurança jurídica” coincide com uma das mais profundas 
aspirações do Homem: a da segurança em si mesma, a da certeza 
possível em relação ao que o cerca, sendo esta uma busca 
permanente do ser humano. É a insopitável necessidade de poder 
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da pessoa também se vincula ao sentimento de pertencimento a determinado
local, e de integração a determinada sociedade. Assim, a certeza da inserção no
mundo humano condicionado traz uma segurança no recebimento das
circunstancias primordiais à digna existência social, e na concepção de que este
mundo, o qual tem o poder de congregar, relacionar e separar as pessoas,
efetivamente o acolheu como ser humano. (ARENDT, 2014).

E nesta feita, se a lentidão do processo agrava a drástica situação destes
indivíduos, principalmente por lhes gerar grande sofrimento, além de
sentimentos negativos como angustia, desamparo e outros que lhes afligem
prejudicialmente, é indubitável que se torna totalmente injusto e inadequado
este moroso processo de determinação. Evidente, outrossim, que há relação
direta e estreita entre a observância dos direitos humanos, os movimentos de
refugiados e a insuficiência da proteção que resulta em violação à dignidade
destas pessoas. (PIOVESAN, 2001).

Lamentavelmente, acaba sendo cômodo ao Estado simplesmente
conceder uma posição de “solicitante de refúgio”, trespassando o dever de
assistência e ajuda social a outros setores da sociedade, a exemplo das
organizações associativas e caritativas, sem sofrer represália ou as
consequências de tal atuação indevida. Certeira a constatação de Cristiane Maria 
Sbalqueiro Lopes no seguinte:

Assim, a responsabilidade principal pela insuficiência das ações
adotadas deveria recair sobre a União, que não poderia se limitar a
conceder o protocolo de solicitação de refúgio, sem preocupar-se
com as medidas essenciais de acolhimento, tais como alojamento,
estada, alimentação, saúde, qualificação profissional, intermediação
de mão de obra, atendimento social básico e transporte do Acre para 
os grandes centros capazes de oferecer ocupações dignas e lícitas 
aos interessados. (2016, p. 127).

Em paralelo, há de se evidenciar a prejudicialidade da insegurança jurídica 
causada pela situação de “solicitante de refúgio”, principalmente tendo-se em 
vista que a maioria das relações integradas pelos sujeitos em sociedade é baseada
em eventos vindouros, e não apenas na instantaneidade das situações atuais,
pois se projetam efeitos ao futuro, imaginando-se exime de mudanças
perturbadoras da conjuntura atual. Estabilidade esta que não se faz presente na
singular condição dos solicitantes de refúgio. Esclarecedor Celso Antônio
Bandeira de Melo no seguinte:

Esta “segurança jurídica” coincide com uma das mais profundas
aspirações do Homem: a da segurança em si mesma, a da certeza
possível em relação ao que o cerca, sendo esta uma busca
permanente do ser humano. É a insopitável necessidade de poder 
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assentar-se sobre algo reconhecido como estável, ou relativamente 
estável, o que permite vislumbrar com alguma previsibilidade o 
futuro; é ela, pois, que enseja projetar e iniciar, consequentemente – 
e não aleatoriamente, ao mero sabor do acaso -, comportamentos 
cujos frutos são esperáveis a médio e longo prazo. Dita 
previsibilidade e; portanto, o que condiciona a ação humana. Esta 
é a normalidade das coisas. 

Em que pese a impossibilidade de se prever as, ordinariamente mutáveis, 
ocorrências concernentes ao campo dos refugiados, tendo em vista suas 
infindáveis improbabilidades, o Estado tem que se adaptar, na melhor forma, 
às realidades e circunstancias apresentadas, em prol de atender o interesse dos 
indivíduos para que, assim, não os traumatize, nem prejudique relações jurídicas 
constituídas, notadamente quando relacionadas a elementos tão essenciais à 
existência social da pessoa. E, nada parece ser mais vilipendioso à integridade e 
personalidade humanas do que uma delongada e onerosa incerteza em saber se 
o vínculo com determinado grupo humano será reconhecido ou negado. 
Magistral o a´pntamento de Hannah Arendt  (2014, p. 303) no seguinte: 

Referimo-nos antes ao poder que passa a existir quando as pessoas 
se reúnem e “agem em concerto”, e que desaparece assim que elas 
se separam. A força que as mantém unidas, distinta do espaço da 
aparência no qual se reúnem e do poder que conserva a existência 
desse espaço público, é a força da promessa ou do contrato 
mútuos. 

A existência e reconhecimento social somado à convergência dos direitos 
individuais e coletivos, numa estabilidade projetante da segurança nas relações, 
instrumentalizada em processos céleres, efetivos e justos, planifica o cenário 
ideal e desejado a este grupo de pessoas ainda tão marginalizado e desamparado. 
Desta feita, visa-se uma perspectiva direcionada à não (re)vitimização do 
solicitante necessitado de refugio. 

5 PROTEÇÃO DA PESSOA 

A tutela dos refugiados tem como elemento basilar a universalidade dos 
direitos humanos, pautada na dignidade da pessoa humana. E, 
independentemente do tratamento especializado, o conjunto ordenatório de 
normas se pauta por um plexo de valores dotados de amplitude, a exemplo da 
integridade, dignidade, liberdade, isonomia e etc., que devem ser efetivados em 
prol da pessoa humana, principalmente pela garantia da integridade e do livre 
desenvolvimento de sua personalidade. 
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da pessoa também se vincula ao sentimento de pertencimento a determinado
local, e de integração a determinada sociedade. Assim, a certeza da inserção no
mundo humano condicionado traz uma segurança no recebimento das
circunstancias primordiais à digna existência social, e na concepção de que este
mundo, o qual tem o poder de congregar, relacionar e separar as pessoas,
efetivamente o acolheu como ser humano. (ARENDT, 2014).

E nesta feita, se a lentidão do processo agrava a drástica situação destes
indivíduos, principalmente por lhes gerar grande sofrimento, além de
sentimentos negativos como angustia, desamparo e outros que lhes afligem
prejudicialmente, é indubitável que se torna totalmente injusto e inadequado
este moroso processo de determinação. Evidente, outrossim, que há relação
direta e estreita entre a observância dos direitos humanos, os movimentos de
refugiados e a insuficiência da proteção que resulta em violação à dignidade
destas pessoas. (PIOVESAN, 2001).

Lamentavelmente, acaba sendo cômodo ao Estado simplesmente
conceder uma posição de “solicitante de refúgio”, trespassando o dever de
assistência e ajuda social a outros setores da sociedade, a exemplo das
organizações associativas e caritativas, sem sofrer represália ou as
consequências de tal atuação indevida. Certeira a constatação de Cristiane Maria 
Sbalqueiro Lopes no seguinte:

Assim, a responsabilidade principal pela insuficiência das ações
adotadas deveria recair sobre a União, que não poderia se limitar a
conceder o protocolo de solicitação de refúgio, sem preocupar-se
com as medidas essenciais de acolhimento, tais como alojamento,
estada, alimentação, saúde, qualificação profissional, intermediação
de mão de obra, atendimento social básico e transporte do Acre para 
os grandes centros capazes de oferecer ocupações dignas e lícitas 
aos interessados. (2016, p. 127).

Em paralelo, há de se evidenciar a prejudicialidade da insegurança jurídica 
causada pela situação de “solicitante de refúgio”, principalmente tendo-se em 
vista que a maioria das relações integradas pelos sujeitos em sociedade é baseada
em eventos vindouros, e não apenas na instantaneidade das situações atuais,
pois se projetam efeitos ao futuro, imaginando-se exime de mudanças
perturbadoras da conjuntura atual. Estabilidade esta que não se faz presente na
singular condição dos solicitantes de refúgio. Esclarecedor Celso Antônio
Bandeira de Melo no seguinte:

Esta “segurança jurídica” coincide com uma das mais profundas
aspirações do Homem: a da segurança em si mesma, a da certeza
possível em relação ao que o cerca, sendo esta uma busca
permanente do ser humano. É a insopitável necessidade de poder 
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assentar-se sobre algo reconhecido como estável, ou relativamente
estável, o que permite vislumbrar com alguma previsibilidade o
futuro; é ela, pois, que enseja projetar e iniciar, consequentemente –
e não aleatoriamente, ao mero sabor do acaso -, comportamentos
cujos frutos são esperáveis a médio e longo prazo. Dita
previsibilidade e; portanto, o que condiciona a ação humana. Esta é
a normalidade das coisas. (MELO, 2014, p. 124).

Em que pese a impossibilidade de se prever as, ordinariamente mutáveis,
ocorrências concernentes ao campo dos refugiados, tendo em vista suas
infindáveis improbabilidades, o Estado tem que se adaptar, na melhor forma,
às realidades e circunstancias apresentadas, em prol de atender o interesse dos 
indivíduos para que, assim, não os traumatize, nem prejudique relações jurídicas
constituídas, notadamente quando relacionadas a elementos tão essenciais à
existência social da pessoa. E, nada parece ser mais vilipendioso à integridade e
personalidade humanas do que uma delongada e onerosa incerteza em saber se
o vínculo com determinado grupo humano será reconhecido ou negado.
Magistral o a´pntamento de Hannah Arendt no seguinte:

Referimo-nos antes ao poder que passa a existir quando as pessoas
se reúnem e “agem em concerto”, e que desaparece assim que elas
se separam. A força que as mantém unidas, distinta do espaço da
aparência no qual se reúnem e do poder que conserva a existência
desse espaço público, é a força da promessa ou do contrato mútuos. 
(ARENDT, 2014, p. 303).

A existência e reconhecimento social somado à convergência dos direitos
individuais e coletivos, numa estabilidade projetante da segurança nas relações,
instrumentalizada em processos céleres, efetivos e justos, planifica o cenário
ideal e desejado a este grupo de pessoas ainda tão marginalizado e desamparado.
Desta feita, visa-se uma perspectiva direcionada à não (re)vitimização do
solicitante necessitado de refugio.

5 PROTEÇÃO DA PESSOA

A tutela dos refugiados tem como elemento basilar a universalidade dos
direitos humanos, pautada na dignidade da pessoa humana. E,
independentemente do tratamento especializado, o conjunto ordenatório de
normas se pauta por um plexo de valores dotados de amplitude, a exemplo da
integridade, dignidade, liberdade, isonomia e etc., que devem ser efetivados em
prol da pessoa humana, principalmente pela garantia da integridade e do livre
desenvolvimento de sua personalidade.
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O ordenamento não deve se ater apenas a normas formais, mas também 
a valores e princípios, para que, numa relação dialética, aufira-se o melhor 
resultado entre a sistematização exigida pelos postulados da ordem jurídica e 
social e os imbróglios práticos da realidade social. Tais postulados formam um 
sistema ético aberto, que tem no ser humano seu elemento basilar. A 
personalidade e dignidade humanas devem ser tidas como valores vitais os 
quais, quando tutelados efetivamente, fomentam o próprio valor do ser 
humano. (SZANIAWSKI, 2005). 

Tomando como base a proteção integral dos refugiados, pode-se 
considerar dois campos fundamentais de atuação, quais sejam, a via institucional 
materializada no estabelecimento de organizações que têm como escopo a 
assistência e a proteção, e as vias administrativa e jurídica por meio da redação 
de instrumentos, em diversos âmbitos. (PIOVESAN, 2001). 

De toda forma, na pratica, é razoável aceitar-se que, em busca de melhor 
atender aos interesses de toda a comunidade, os Estados tenham de contrastar 
as legitimas necessidades de alguns solicitantes, de um lado, e as reais intenções 
de pessoas eivadas de má-fé, de outro lado, com sua própria estrutura. No 
entanto, em que pese a existência de restrições e cautelas, deve-se salientar 
também que, pela essencialidade da matéria, é legitima a consolidação da 
perspectiva de responsabilização jurídica do Estado por omissões ou excessos 
injustificados, mesmo diante de certos ônus e dificuldades práticas, pois estes, 
razoavelmente, devem ser suportados em razão do dever de cooperação e 
divisão de ônus e deveres.  

Assim, diante da importância e gravidade da situação, tornam-se 
imperativas medidas efetivas, e não meras promissões impraticáveis ou 
desculpas espúrias. Conforme bem ilustra Paulo Borba Casella: “O problema é 
imenso; as soluções são remotas: longas filas de seres humanos, em condições 
as mais precárias, esperando por solução, infelizmente reclamam mais que 
figuras retóricas e promessas vagas”. (CASELL, 2001, p. 26). 

Aliás, não é demais afirmar que o respeito à dignidade humana depende 
diretamente do fato de que um efetivo exercício de direitos possa se concretizar, 
na prática, sem maiores delongas e estresses. De toda forma, deve-se ressaltar, 
por oportuno, que não apenas os órgãos estatais, ou específicos como o Conare, 
devem figurar com espírito aberto e elevado, pois, o papel de todo cidadão, e 
da sociedade civil179 como um todo, é por igual relevante, e também informado 

179 Neste sentido, oportuna a previsão do art. 120 da Lei n.o 13.445/2017 de que: “A Política 
Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia terá a finalidade de coordenar e articular ações 
setoriais implementadas pelo Poder Executivo federal em regime de cooperação com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com participação de organizações da sociedade 
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O ordenamento não deve se ater apenas a normas formais, mas também
a valores e princípios, para que, numa relação dialética, aufira-se o melhor
resultado entre a sistematização exigida pelos postulados da ordem jurídica e
social e os imbróglios práticos da realidade social. Tais postulados formam um
sistema ético aberto, que tem no ser humano seu elemento basilar. A
personalidade e dignidade humanas devem ser tidas como valores vitais os
quais, quando tutelados efetivamente, fomentam o próprio valor do ser
humano. (SZANIAWSKI, 2005).

Tomando como base a proteção integral dos refugiados, pode-se
considerar dois campos fundamentais de atuação, quais sejam, a via institucional
materializada no estabelecimento de organizações que têm como escopo a
assistência e a proteção, e as vias administrativa e jurídica por meio da redação
de instrumentos, em diversos âmbitos. (PIOVESAN, 2001).

De toda forma, na pratica, é razoável aceitar-se que, em busca de melhor
atender aos interesses de toda a comunidade, os Estados tenham de contrastar
as legitimas necessidades de alguns solicitantes, de um lado, e as reais intenções
de pessoas eivadas de má-fé, de outro lado, com sua própria estrutura. No
entanto, em que pese a existência de restrições e cautelas, deve-se salientar
também que, pela essencialidade da matéria, é legitima a consolidação da
perspectiva de responsabilização jurídica do Estado por omissões ou excessos
injustificados, mesmo diante de certos ônus e dificuldades práticas, pois estes,
razoavelmente, devem ser suportados em razão do dever de cooperação e
divisão de ônus e deveres.

Assim, diante da importância e gravidade da situação, tornam-se
imperativas medidas efetivas, e não meras promissões impraticáveis ou
desculpas espúrias. Conforme bem ilustra Paulo Borba Casella: “O problema é
imenso; as soluções são remotas: longas filas de seres humanos, em condições 
as mais precárias, esperando por solução, infelizmente reclamam mais que
figuras retóricas e promessas vagas”. (CASELL, 2001, p. 26).

Aliás, não é demais afirmar que o respeito à dignidade humana depende
diretamente do fato de que um efetivo exercício de direitos possa se concretizar,
na prática, sem maiores delongas e estresses. De toda forma, deve-se ressaltar,
por oportuno, que não apenas os órgãos estatais, ou específicos como o Conare,
devem figurar com espírito aberto e elevado, pois, o papel de todo cidadão, e
da sociedade civil179 como um todo, é por igual relevante, e também informado

179 Neste sentido, oportuna a previsão do art. 120 da Lei n.o 13.445/2017 de que: “A Política
Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia terá a finalidade de coordenar e articular ações
setoriais implementadas pelo Poder Executivo federal em regime de cooperação com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com participação de organizações da sociedade
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pelo dever geral de solidariedade, numa necessária conjugação de esforços das 
mais variadas esferas sociais. (GARCIA, 2001). 

Paralelamente, ainda, deve-se levar em consideração os reflexos causados 
à ordem internacional pela atuação inadequada do âmbito interno do Estado. 
Isto pois, há estreita coordenação entre os âmbitos doméstico e internacional, 
as consequências externas e a atuação interna. Aliás, sendo o refugio uma 
espécie do gênero migração, a consonância das politicas e práticas regionais no 
âmbito do instituto do refugio reflete, em muito, no âmbito internacional da 
temática migração, e nos índices gerais de efetivação dos direitos humanos.  

Agni Castro Pita constata que 

O nexo entre asilo, refugiados e paz não deve ser subestimado. Ao 
garantir um acesso justo aos procedimentos de asilo, ao garantir uma 
vida digna e o acesso aos direitos básicos à pessoa, estamos, todos, 
colocando nosso grão de areia para a construção da paz e da 
segurança regionais. (PITA, 2016, p. 16). 

E, quanto ao campo prático da atividade, lembra o referido autor sobre 
a atuação dos organismos internacionais, bem como os instrumentos adotados 
pelo Brasil, em comprometimento à melhor tutela da pessoa e a efetividade de 
direitos. Beste sentido, o ACNUR recomenda os mecanismos nacionais de 
proteção, por meio da efetiva aplicação da Convenção de 1951 e do uso dos 
instrumentos regionais como a Declaração e o Plano de Ação do Brasil, 
adotados no marco da comemoração de Cartagena+30, para dar proteção a 
quem a requerer;180 

civil, organismos internacionais e entidades privadas, conforme regulamento”. (BRASIL, 
2017).  
180  Dentre as medidas referidas constam: “a) uma aplicação, coerente e consistente, da 
definição de refugiado, proposta pela Declaração de Cartagena de 1984; b) aos países, que 
não incorporaram a definição de refugiado de Cartagena em sua legislação ou que não a 
aplicam na prática, recomenda-se que ofereçam proteção a quem requerer, mediante formas 
complementares de proteção, em particular, para quem foge de situações de violência 
generalizada, de conflito armado ou de violação massiva dos direitos humanos e não se 
incluem nos motivos estabelecidos na Convenção de 1951 e em seu Protocolo de 1967; c) a 
adoção de procedimentos justos e eficientes de determinação, que minimizem os efeitos 
negativos dos controle migratórios, cada vez mais restritivos, que estão sendo aplicados, em 
conformidade com os padrões internacionais e regionais, em matéria de refugiados e direitos 
humanos; d) o estabelecimento de procedimentos regionais comuns e harmonizados que 
ajudem os Estados a alcançar um adequado equilíbrio entre as legítimas necessidades de 
quem requer proteção e a recusa das solicitações daquelas pessoas que não a merecem. 
(PITA, 2016). 
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O ordenamento não deve se ater apenas a normas formais, mas também
a valores e princípios, para que, numa relação dialética, aufira-se o melhor
resultado entre a sistematização exigida pelos postulados da ordem jurídica e
social e os imbróglios práticos da realidade social. Tais postulados formam um
sistema ético aberto, que tem no ser humano seu elemento basilar. A
personalidade e dignidade humanas devem ser tidas como valores vitais os
quais, quando tutelados efetivamente, fomentam o próprio valor do ser
humano. (SZANIAWSKI, 2005).

Tomando como base a proteção integral dos refugiados, pode-se
considerar dois campos fundamentais de atuação, quais sejam, a via institucional
materializada no estabelecimento de organizações que têm como escopo a
assistência e a proteção, e as vias administrativa e jurídica por meio da redação
de instrumentos, em diversos âmbitos. (PIOVESAN, 2001).

De toda forma, na pratica, é razoável aceitar-se que, em busca de melhor
atender aos interesses de toda a comunidade, os Estados tenham de contrastar
as legitimas necessidades de alguns solicitantes, de um lado, e as reais intenções
de pessoas eivadas de má-fé, de outro lado, com sua própria estrutura. No
entanto, em que pese a existência de restrições e cautelas, deve-se salientar
também que, pela essencialidade da matéria, é legitima a consolidação da
perspectiva de responsabilização jurídica do Estado por omissões ou excessos
injustificados, mesmo diante de certos ônus e dificuldades práticas, pois estes,
razoavelmente, devem ser suportados em razão do dever de cooperação e
divisão de ônus e deveres.

Assim, diante da importância e gravidade da situação, tornam-se
imperativas medidas efetivas, e não meras promissões impraticáveis ou
desculpas espúrias. Conforme bem ilustra Paulo Borba Casella: “O problema é
imenso; as soluções são remotas: longas filas de seres humanos, em condições 
as mais precárias, esperando por solução, infelizmente reclamam mais que
figuras retóricas e promessas vagas”. (CASELL, 2001, p. 26).

Aliás, não é demais afirmar que o respeito à dignidade humana depende
diretamente do fato de que um efetivo exercício de direitos possa se concretizar,
na prática, sem maiores delongas e estresses. De toda forma, deve-se ressaltar,
por oportuno, que não apenas os órgãos estatais, ou específicos como o Conare,
devem figurar com espírito aberto e elevado, pois, o papel de todo cidadão, e
da sociedade civil179 como um todo, é por igual relevante, e também informado

179 Neste sentido, oportuna a previsão do art. 120 da Lei n.o 13.445/2017 de que: “A Política
Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia terá a finalidade de coordenar e articular ações
setoriais implementadas pelo Poder Executivo federal em regime de cooperação com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com participação de organizações da sociedade
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pelo dever geral de solidariedade, numa necessária conjugação de esforços das
mais variadas esferas sociais. (GARCIA, 2001).

Paralelamente, ainda, deve-se levar em consideração os reflexos causados
à ordem internacional pela atuação inadequada do âmbito interno do Estado. 
Isto pois, há estreita coordenação entre os âmbitos doméstico e internacional,
as consequências externas e a atuação interna. Aliás, sendo o refugio uma
espécie do gênero migração, a consonância das politicas e práticas regionais no
âmbito do instituto do refugio reflete, em muito, no âmbito internacional da
temática migração, e nos índices gerais de efetivação dos direitos humanos. 

Agni Castro Pita constata que 

O nexo entre asilo, refugiados e paz não deve ser subestimado. Ao 
garantir um acesso justo aos procedimentos de asilo, ao garantir uma
vida digna e o acesso aos direitos básicos à pessoa, estamos, todos,
colocando nosso grão de areia para a construção da paz e da
segurança regionais. (PITA, 2016, p. 16).

E, quanto ao campo prático da atividade, lembra o referido autor sobre 
a atuação dos organismos internacionais, bem como os instrumentos adotados
pelo Brasil, em comprometimento à melhor tutela da pessoa e a efetividade de
direitos. Beste sentido, o ACNUR recomenda os mecanismos nacionais de
proteção, por meio da efetiva aplicação da Convenção de 1951 e do uso dos
instrumentos regionais como a Declaração e o Plano de Ação do Brasil,
adotados no marco da comemoração de Cartagena+30, para dar proteção a
quem a requerer;180

civil, organismos internacionais e entidades privadas, conforme regulamento”. (BRASIL,
2017).
180 Dentre as medidas referidas constam: “a) uma aplicação, coerente e consistente, da
definição de refugiado, proposta pela Declaração de Cartagena de 1984; b) aos países, que
não incorporaram a definição de refugiado de Cartagena em sua legislação ou que não a
aplicam na prática, recomenda-se que ofereçam proteção a quem requerer, mediante formas
complementares de proteção, em particular, para quem foge de situações de violência
generalizada, de conflito armado ou de violação massiva dos direitos humanos e não se 
incluem nos motivos estabelecidos na Convenção de 1951 e em seu Protocolo de 1967; c) a
adoção de procedimentos justos e eficientes de determinação, que minimizem os efeitos
negativos dos controle migratórios, cada vez mais restritivos, que estão sendo aplicados, em
conformidade com os padrões internacionais e regionais, em matéria de refugiados e direitos
humanos; d) o estabelecimento de procedimentos regionais comuns e harmonizados que
ajudem os Estados a alcançar um adequado equilíbrio entre as legítimas necessidades de
quem requer proteção e a recusa das solicitações daquelas pessoas que não a merecem.
(PITA, 2016).
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Enfim, há de se inferir que, a concessão do refúgio, além de se perfazer 
através de respostas céleres e efetivas para não agravar ainda mais a situação, 
deve ser dotada de natureza apolítica, humanitária e solidária, despida de 
estigma discriminatório ou hostil, e independente da origem do refugiado, para 
que se cumpram os esforços e metas desejados. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da humanização e internacionalização reinauguradas em 1948 
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, a proteção destes direitos 
ocupa reconhecida posição central na agenda internacional, a viabilizar uma 
maior valorização da pessoa. Os múltiplos instrumentos, seja no âmbito interno 
ou internacional, devem revelar uma unidade fundamental de propósito, 
partindo da premissa de que tais direitos são inerentes a todos seres humanos, 
e, assim, impõem a busca pelos meios mais efetivos e céleres de tutela da pessoa. 

No âmbito interno brasileiro, a Lei n.o 9474/97, complementada por 
normativas de órgãos específicos, a exemplo do CONARE, abarca os principais 
pontos relativos ao instituto do refugio, principalmente quanto ao 
procedimento de solicitação e analise da condição de refugiado. E, em que pese 
algumas de suas enunciações se distanciarem da realidade prática, ou do 
contexto ideal desejado, em geral trazem um resultado positivo. 

 Dentre as inconsistências do sistema interno destaca-se a grande 
morosidade na análise do mérito e prolação das decisões e atos concernentes 
ao processo de suscitação de refúgio, a qual traz como consequência variados 
obstáculos ao exercício efetivo de direitos e, principalmente, à consolidação da 
personalidade dos solicitantes, além de uma instabilidade geradora de grande 
insegurança jurídica e social. No entanto, não se pode aceitar que a ineficiência 
dos órgãos e procedimentos estatais continue causando danos e surtindo 
obstáculos que são impostos a estes indivíduos desde o momento em que 
ingressam no país.  

Tal instabilidade, geradora de grande insegurança jurídica, somada à 
incapacidade de efetivação perene da situação concreta desejada, não obstante 
sua provisoriedade (demasiadamente distendida), viola a dignidade destes 
indivíduos afetados, principalmente no viés atinente ao livre e integral 
desenvolvimento de sua personalidade. Portanto, tal situação deve ser, na maior 
forma possível, evitada. 
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deve ser dotada de natureza apolítica, humanitária e solidária, despida de
estigma discriminatório ou hostil, e independente da origem do refugiado, para
que se cumpram os esforços e metas desejados.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da humanização e internacionalização reinauguradas em 1948
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, a proteção destes direitos
ocupa reconhecida posição central na agenda internacional, a viabilizar uma
maior valorização da pessoa. Os múltiplos instrumentos, seja no âmbito interno 
ou internacional, devem revelar uma unidade fundamental de propósito, 
partindo da premissa de que tais direitos são inerentes a todos seres humanos,
e, assim, impõem a busca pelos meios mais efetivos e céleres de tutela da pessoa.

No âmbito interno brasileiro, a Lei n.o 9474/97, complementada por 
normativas de órgãos específicos, a exemplo do CONARE, abarca os principais
pontos relativos ao instituto do refugio, principalmente quanto ao
procedimento de solicitação e analise da condição de refugiado. E, em que pese
algumas de suas enunciações se distanciarem da realidade prática, ou do
contexto ideal desejado, em geral trazem um resultado positivo.

Dentre as inconsistências do sistema interno destaca-se a grande
morosidade na análise do mérito e prolação das decisões e atos concernentes 
ao processo de suscitação de refúgio, a qual traz como consequência variados
obstáculos ao exercício efetivo de direitos e, principalmente, à consolidação da
personalidade dos solicitantes, além de uma instabilidade geradora de grande
insegurança jurídica e social. No entanto, não se pode aceitar que a ineficiência
dos órgãos e procedimentos estatais continue causando danos e surtindo
obstáculos que são impostos a estes indivíduos desde o momento em que
ingressam no país.

Tal instabilidade, geradora de grande insegurança jurídica, somada à
incapacidade de efetivação perene da situação concreta desejada, não obstante
sua provisoriedade (demasiadamente distendida), viola a dignidade destes
indivíduos afetados, principalmente no viés atinente ao livre e integral
desenvolvimento de sua personalidade. Portanto, tal situação deve ser, na maior
forma possível, evitada.
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Não é demais afirmar, também, que o próprio status de “solicitante de 
refúgio” é uma criação que veio a coroar a improficiência dos Estados, e seus 
instrumentos, na formação de respostas devidas e adequadas em tempo 
razoável, o que, inclusive, é previsão constitucional estampado no art. 5, 
LXXVIII, da CF. Ademais, é de se inferir que, caso houvesse respostas céleres 
e efetivas, esta categoria denominada “solicitantes de refúgio” perderia sentido. 

A ocorrência do refúgio é um fato social assolador da realidade mundial 
hodierna, que torna imperativa a efetivação de um devido apoio e a adoção das 
mais satisfatórias políticas de gestão e dos mais eficientes processos. Dentre as 
medidas gerais desejadas, destaca-se a cooperação entre os Estados, incluindo 
parceria com outros atores da sociedade, numa atuação que abarque todas as 
formas de solução, seja no âmbito preventivo, assistencial ou repressivo. De 
toda forma, a educação para os direitos humanos, e sobre a sua importância, é 
ainda um dos caminhos mais eficientes e valorosos.  

Este horizonte desejado vem a beneficiar tanto os indivíduos 
singularmente, por garantir a efetividade de suas liberdades e direitos, quanto à 
toda sociedade, pois assegura o desenvolvimento e a convivência pacíficos de 
seus integrantes, bem como uma maior confiança nas instituições concernentes 
à realização da justiça social. Aliás, quanto mais humanas forem nossas ações, 
mais humanos nos tornaremos. 

Anota-se ainda que a Lei n.o 13.445/2017 (‘Lei da Migração’) apesar de 
trazer conquistas positivas, e expressamente revogar a ultrapassada Lei n.o 
6815/80, não é especifica ao trato dos refugiados, nem ao procedimento de 
solicitação de refúgio. Assim, em que pese os avanços gerais e o fomento de 
novas diretrizes e valores que podem, de certa forma, potencializar a 
observância dos direitos humanos e fundamentais e o devido respeito a 
indivíduos advindos de outros países, não parece trazer, à primeira vista, 
medidas procedimentais particulares à solução ou melhoria da morosidade 
interna das resoluções dos processos de refúgio.   
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estigma discriminatório ou hostil, e independente da origem do refugiado, para
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Diante da humanização e internacionalização reinauguradas em 1948
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, a proteção destes direitos
ocupa reconhecida posição central na agenda internacional, a viabilizar uma
maior valorização da pessoa. Os múltiplos instrumentos, seja no âmbito interno 
ou internacional, devem revelar uma unidade fundamental de propósito, 
partindo da premissa de que tais direitos são inerentes a todos seres humanos,
e, assim, impõem a busca pelos meios mais efetivos e céleres de tutela da pessoa.

No âmbito interno brasileiro, a Lei n.o 9474/97, complementada por 
normativas de órgãos específicos, a exemplo do CONARE, abarca os principais
pontos relativos ao instituto do refugio, principalmente quanto ao
procedimento de solicitação e analise da condição de refugiado. E, em que pese
algumas de suas enunciações se distanciarem da realidade prática, ou do
contexto ideal desejado, em geral trazem um resultado positivo.

Dentre as inconsistências do sistema interno destaca-se a grande
morosidade na análise do mérito e prolação das decisões e atos concernentes 
ao processo de suscitação de refúgio, a qual traz como consequência variados
obstáculos ao exercício efetivo de direitos e, principalmente, à consolidação da
personalidade dos solicitantes, além de uma instabilidade geradora de grande
insegurança jurídica e social. No entanto, não se pode aceitar que a ineficiência
dos órgãos e procedimentos estatais continue causando danos e surtindo
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Não é demais afirmar, também, que o próprio status de “solicitante de
refúgio” é uma criação que veio a coroar a improficiência dos Estados, e seus
instrumentos, na formação de respostas devidas e adequadas em tempo
razoável, o que, inclusive, é previsão constitucional estampado no art. 5,
LXXVIII, da CF. Ademais, é de se inferir que, caso houvesse respostas céleres
e efetivas, esta categoria denominada “solicitantes de refúgio” perderia sentido.

A ocorrência do refúgio é um fato social assolador da realidade mundial
hodierna, que torna imperativa a efetivação de um devido apoio e a adoção das
mais satisfatórias políticas de gestão e dos mais eficientes processos. Dentre as
medidas gerais desejadas, destaca-se a cooperação entre os Estados, incluindo
parceria com outros atores da sociedade, numa atuação que abarque todas as
formas de solução, seja no âmbito preventivo, assistencial ou repressivo. De
toda forma, a educação para os direitos humanos, e sobre a sua importância, é
ainda um dos caminhos mais eficientes e valorosos.

Este horizonte desejado vem a beneficiar tanto os indivíduos
singularmente, por garantir a efetividade de suas liberdades e direitos, quanto à
toda sociedade, pois assegura o desenvolvimento e a convivência pacíficos de
seus integrantes, bem como uma maior confiança nas instituições concernentes
à realização da justiça social. Aliás, quanto mais humanas forem nossas ações,
mais humanos nos tornaremos.

Anota-se ainda que a Lei n.o 13.445/2017 (‘Lei da Migração’) apesar de 
trazer conquistas positivas, e expressamente revogar a ultrapassada Lei n.o
6815/80, não é especifica ao trato dos refugiados, nem ao procedimento de
solicitação de refúgio. Assim, em que pese os avanços gerais e o fomento de
novas diretrizes e valores que podem, de certa forma, potencializar a
observância dos direitos humanos e fundamentais e o devido respeito a
indivíduos advindos de outros países, não parece trazer, à primeira vista,
medidas procedimentais particulares à solução ou melhoria da morosidade
interna das resoluções dos processos de refúgio.
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1 INTRODUÇÃO 

m meio a manchetes de jornais e matérias dos mais diversos sites 
de notícias, o mundo assiste atônito aos reflexos da maior crise 
migratória desde o final da Segunda Guerra Mundial. Entre 

imagens de crianças mortas na praia, de milhares de indivíduos espremidos em 
pequenas embarcações em busca de melhores condições de vida e relatos de 

181 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
182 Graduando em Direito pela Universidade do Estado da Bahia, monitor das disciplinas 
Direito Constitucional e Direito Internacional, Servidor do Poder Judiciário da União
183 Mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e 
membro do Observatório de Direitos Humanos da Faculdade Federal de Santa Catarina. 
Pesquisador no Projeto de Pesquisa Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um 
Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à 
Justiça em caso de Violação, financiado pelo CNPQ - MCTI/CNPQ/Universal 14/2014. 
184 Doutora em Direito pela UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina em conjunto 
com o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, PSDE-Capes, pela Universidade 
Carlos III de Madrid, Espanha. Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do 
Itajaí, UNIVALI. Professora e pesquisadora na área de direitos humanos, direito 
internacional dos direitos humanos e Sistema Interamericano. Pesquisador no Projeto de 
Pesquisa Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um Estudo dos Direitos 
Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à Justiça em caso de 
Violação, financiado pelo CNPQ - MCTI/CNPQ/Universal 14/2014. 

E 



337

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em:
<http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf> Acesso em: 20 maio
2017.

PIOVESAN, Flávia. O direito de asilo e a proteção internacional dos
refugiados. In: ARAUJO, Nadia de; ALMEIDA, Guilherme Assis de. O Direito
Internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar,
2001.

PITA, Agni Castro Pita. À guisa de prefácio. Direitos humanos e direito
internacional dos refugiados. In: GEDIEL, José Antonio Peres; GODOY,
Gabriel Gualano de. Refúgio e hospitalidade. Editora Kairós, 2016.

SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2. ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.

ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da personalidade: aspectos
essenciais. São Paulo: Saraiva, 2011.

338

O PAPEL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NA 
EFETIVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA PARA OS 

REFUGIADOS NO BRASIL181

Igor Eduardo dos Santos Araújo182

Priscila Fett183

Danielle Annoni184

1 INTRODUÇÃO

m meio a manchetes de jornais e matérias dos mais diversos sites
de notícias, o mundo assiste atônito aos reflexos da maior crise
migratória desde o final da Segunda Guerra Mundial. Entre

imagens de crianças mortas na praia, de milhares de indivíduos espremidos em
pequenas embarcações em busca de melhores condições de vida e relatos de

181 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 
14/2014.
182 Graduando em Direito pela Universidade do Estado da Bahia, monitor das disciplinas
Direito Constitucional e Direito Internacional, Servidor do Poder Judiciário da União
183 Mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e 
membro do Observatório de Direitos Humanos da Faculdade Federal de Santa Catarina.
Pesquisador no Projeto de Pesquisa Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um 
Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à
Justiça em caso de Violação, financiado pelo CNPQ - MCTI/CNPQ/Universal 14/2014.
184 Professora de Direito Internacional e Direitos Humanos na Universidade Federal do 
Paraná - UFPR. Possui graduação em Direito (1999), mestrado em Direito e Relaçoes
Internacionais (2002) e doutorado em Direito Internacional (2006), todos pela Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC. Líder do Grupo de Pesquisa Observatório de Direitos
Humanos junto ao CNPq. Líder do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos nas Relações
Internacionais junto ao CNPq. Coordenadora do Projeto de Pesquisa Direito Internacional 
dos Refugiados e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados
e como se dá o Acesso à Justiça em caso de Violação, financiado pelo CNPQ -
MCTI/CNPQ/Universal 14/2014. Titular da Cátedra Sérgio Vieira de Mello -
ACNUR/Brasil pela UFSC. Visiting Researcher Fellow junto a Universidade de Malaga,
Espanha (2003-2004), University of Nottingham, Inglaterra (2004), Universidad de Valencia,
Espanha (2014-2015) e Universitat Rovira i Virgili, Espanha (2015-2016). Visiting Researcher
junto ao British Institute of International and Comparative Law, Londres, Inglaterra (2003),
Instituti Suisse de Droit Compare, Lausanne, Suisse (2004).

E

349 

recrudescimento de uma onda xenofóbica, o questionamento se direciona ao 
modo mais adequado de lidar com a maciça elevação do número de pedidos de 
refúgio. 

Embora os países do capitalismo central sejam os alvos preferidos dos 
solicitantes de refúgio, o Brasil não passa inerte à presente movimentação e 
acumula índices recorde de solicitações e deferimentos de refúgio. São sírios, 
haitianos, venezuelanos, nacionais de países de língua portuguesa e de outras 
dezenas de países que aqui buscam oportunidade de reconstruir suas vidas. 

Embora o Brasil possua uma normativa que garante uma gama de 
direitos fundamentais aos refugiados que aqui ingressam, estes, no mais das 
vezes, se encontram em condição de extrema vulnerabilidade, de modo que 
enfrentam sérias restrições, no plano concreto, no direito de ter direitos. 

Considerando que a Defensoria Pública é instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado, atuando, portanto, como agente da promoção do 
acesso à justiça, e que a mesma possui a missão de assistir aos necessitados e 
aos grupos vulneráveis, se questiona o seu papel, especialmente da Defensoria 
Pública da União (DPU), na promoção dos direitos dos refugiados. 

Pretende-se, portanto, analisar o papel da DPU na efetivação do acesso 
à justiça dos refugiados no Brasil. Para proceder a tal análise, traça-se um 
caminho que passa pela definição conceitual dos refugiados e de sua condição 
jurídica no ordenamento brasileiro, da missão institucional da DPU e seu papel 
diante do problema do acesso à justiça e os horizontes esboçados pela atuação 
da DPU junto aos refugiados. 

Espera-se que a presente análise seja capaz de conduzir a uma reflexão 
sobre o problema do acesso à justiça dos refugiados no Brasil e da importância 
da Defensoria Pública da União para a mitigação de tal problema. 

2 A CONDIÇÃO JURÍDICA DOS REFUGIADOS NO BRASIL 

O contexto histórico contemporâneo, com os efeitos devastadores da 
Guerra na Síria, os conflitos do Oriente Médio e as condições sócio-políticas 
da África subsaariana, tem colocado em destaque a figura dos refugiados, 
expostos em registros midiáticos com contornos de dramaticidade que, 
enfrentando as piores adversidades, migram para outros países em busca de 
melhores condições de vida. 
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Em verdade, o fluxo migratório de pessoas, em todo o globo, não é fato 
inédito. Os números atuais, entretanto, impressionam: trata-se do maior fluxo 
migratório desde a Segunda Guerra Mundial. (AMNESTY, 2015). 

É bem verdade, entretanto, que nem toda pessoa que se desloca do seu 
lar original deve ser tratada por refugiado. A par disso, a normativa internacional 
estabeleceu critérios para o reconhecimento do status de refugiado, visando a 
diferenciá-lo, por exemplo, do requerente de asilo ou do migrante econômico. 

Em tal diapasão, a normativa brasileira desenvolveu-se, inclusive com 
recente incremento, fruto do advento da Lei n.° 13.445/2017 – a nova Lei de 
Migração, consolidando uma tradição histórica de receptividade e acolhimento. 

2.1  Conceito de refugiado 

A primeira distinção importante a ser feita, para a delimitação do 
conceito de refugiado, é entre este e o deslocado internamente. Sem adentrar 
nos elementos característicos do refugiado, é possível dizer que o deslocado 
interno dele se diferencia por não ter atravessado a fronteira internacionalmente 
reconhecida de um Estado. 

Noutras palavras, o deslocado interno, embora movido 
involuntariamente, permanece dentro do seu próprio país de origem. 
(OLIVEIRA, 2004). Este é o caso, por exemplo, de milhares de civis sírios 
obrigados a deslocar-se dentro do seu próprio território (AMNESTY, 2015), 
ainda que fugindo de suas residências originais, para escapar dos horrores da 
guerra. 

O refúgio é um instituto de Direito Internacional Público, cujo alcance 
se pretende global. A condição do refugiado decorre de “perseguição por 
motivos de raça, religião ou de nacionalidade, ou ainda pelo fato de pertencer o 
sujeito a determinado grupo social ou ter uma dada opinião política”. 
(MAZZUOLI, 2011, p. 742). Cumpre ressaltar que aos refugiados “são 
concedidos os direitos de um cidadão normal e atribuídos os deveres de um 
estrangeiro em território nacional”. (MAZZUOLI, 2011, p. 740). 

A principal fonte normativa em matéria de refúgio é a Convenção 
Relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, ao lado do Protocolo sobre o 
Estatuto dos Refugiados, de 1967. A Convenção, redigida no contexto do Pós-
Guerra, aponta uma preocupação com os refugiados em decorrência “dos 
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diferenciá-lo, por exemplo, do requerente de asilo ou do migrante econômico.

Em tal diapasão, a normativa brasileira desenvolveu-se, inclusive com 
recente incremento, fruto do advento da Lei n.° 13.445/2017 – a nova Lei de
Migração, consolidando uma tradição histórica de receptividade e acolhimento.

2.1 Conceito de refugiado

A primeira distinção importante a ser feita, para a delimitação do 
conceito de refugiado, é entre este e o deslocado internamente. Sem adentrar
nos elementos característicos do refugiado, é possível dizer que o deslocado
interno dele se diferencia por não ter atravessado a fronteira internacionalmente
reconhecida de um Estado.

Noutras palavras, o deslocado interno, embora movido
involuntariamente, permanece dentro do seu próprio país de origem.
(OLIVEIRA, 2004). Este é o caso, por exemplo, de milhares de civis sírios
obrigados a deslocar-se dentro do seu próprio território (AMNESTY, 2015), 
ainda que fugindo de suas residências originais, para escapar dos horrores da
guerra.

O refúgio é um instituto de Direito Internacional Público, cujo alcance
se pretende global. A condição do refugiado decorre de “perseguição por
motivos de raça, religião ou de nacionalidade, ou ainda pelo fato de pertencer o
sujeito a determinado grupo social ou ter uma dada opinião política”.
(MAZZUOLI, 2011, p. 742). Cumpre ressaltar que aos refugiados “são
concedidos os direitos de um cidadão normal e atribuídos os deveres de um
estrangeiro em território nacional”. (MAZZUOLI, 2011, p. 740).

A principal fonte normativa em matéria de refúgio é a Convenção
Relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, ao lado do Protocolo sobre o 
Estatuto dos Refugiados, de 1967. A Convenção, redigida no contexto do Pós-
Guerra, aponta uma preocupação com os refugiados em decorrência “dos
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acontecimentos ocorridos antes de 1° de janeiro de 1951 na Europa”, como se 
depreende do seu art. 1°, A. 

Segundo a Convenção, para ser considerado refugiado, o indivíduo 
precisa enquadrar-se na moldura geográfica e temporal do art. 1°, A, 1, e, 
cumulativamente, encontrar-se fora do seu país de nacionalidade, temendo ser 
perseguido por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões 
políticas, ou não puder se valer da proteção desse país ou daquele em que tinha 
sua residência habitual.  

Se, de um lado a Convenção estabeleceu certa limitação histórico-espacial 
no trato da questão do refúgio, o Protocolo ampliou o rol de pessoas passíveis 
de ser enquadradas em tal condição, ao excluir a necessidade de adequação ao 
critério de subsunção aos acontecimentos ocorridos antes de 1° de janeiro de 
1951. Outros instrumentos regionais podem ampliar as hipóteses de refúgio, 
desde que não venham a restringir direitos reconhecidos no Sistema Global. 

Certamente, não há de se enquadrar os migrantes econômicos entre os 
refugiados. Tratam-se de migrantes que partem de sua pátria para solo 
estrangeiro em busca de melhores condições socioeconômicas ou mesmo em 
busca de trabalhos sazonais. (OIM, 2006). Embora devam ser tratados com a 
dignidade que lhes é ínsita, não fazem jus à proteção especial que é prevista para 
os refugiados. 

Por fim, outra distinção importante a ser feita é entre as figuras do 
refúgio e do asilo. Segundo Mazzuoli, a distinção entre tais institutos é que este 
tem natureza tipicamente política, enquanto aquele tem natureza claramente 
humanitária. (MAZZUOLI, 2011). O asilo político também está presente em 
diversos diplomas internacionais e possui especial desenvolvimento em solo 
latino-americano, em razão do movimento de pessoas no contexto dos regimes 
militares que marcaram a segunda metade do século XX, na região. É bem 
verdade, entretanto, que muitas vezes o refúgio e o asilo são tomados por 
sinônimos.  

Os elementos essenciais para definição de refúgio, no entanto, são “a 
perseguição, o bem fundado temor, ou justo temor, e a extraterritorialidade” 
(JUBILUT, 2007, p. 45)., embora os Estados possam ampliar esse rol, como 
aconteceu no caso brasileiro “que adota a grave e generalizada violação de 
direitos humanos como justificativa para o reconhecimento do status de 
refugiado”. (JUBILUT, 2007, p. 45). 

Se usará aqui a expressão refugiado para os indivíduos que atendam aos 
requisitos do Estatuto dos Refugiados e do seu Protocolo Adicional, mesmo 
que sua condição ainda não tenha sido juridicamente reconhecida. 
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que sua condição ainda não tenha sido juridicamente reconhecida.
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2.2  Os refugiados perante o Direito brasileiro 

A condição jurídica dos refugiados começa a tomar corpo, no Direito 
brasileiro, de forma incidental, com o advento da Lei n.° 6.815/1980 – o 
Estatuto do Estrangeiro. Tal diploma já garantia, em seu art. 55, I, c, a emissão 
de passaporte ao estrangeiro asilado ou refugiado no Brasil, como tal admitido. 
Observe-se que, sendo produzida historicamente durante o Regime Militar, tal 
norma ainda é altamente imbrincada da doutrina de segurança nacional.  

A Constituição Federal de 1988, ao tratar dos princípios regentes das 
relações internacionais, apresenta a concessão de asilo político (art. 4°, X) 
dentre tais princípios basilares. Para Husek (2000), este princípio encontra-se 
em consonância com os direitos humanos, ao proteger a pessoa contra a 
violência e o arbítrio do Estado. 

De outro giro, apenas em 1997 a questão do refúgio viria a ser tratada de 
forma mais robusta no ordenamento jurídico brasileiro, por intermédio da Lei 
n.° 9.474, que define mecanismos para a implementação do Estatuto dos 
Refugiados de 1951 e determina outras providências. A referida norma também 
cria o CONARE – Comitê Nacional para os Refugiados, órgão vinculado ao 
Ministério da Justiça e responsável por coordenar as ações referentes ao refúgio 
no Brasil. 

Nos termos da Lei n.° 9.474/1997, aplicam-se as seguintes regras ao 
refúgio: 

a) os indivíduos receberão documentos de identidade e carteira de
trabalho;
b) não há obrigatoriedade de concessão pelo Estado;
c) não se sujeitam à reciprocidade e protegem indivíduos
independentemente de sua nacionalidade;
d) excluem a possibilidade de extradição. (AMARAL, 2010, p.185).

Mais recentemente, fora aprovada a nova Lei de Imigração – a Lei n.° 
13.445/2017 – que, dentre outras coisas, promove a autorização de residência 
ao refugiado (art. 30, II, e) e consolida a regra de non refoulement, ou seja, a 
vedação à extradição do beneficiário de refúgio (art. 82, IX).  
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tem natureza tipicamente política, enquanto aquele tem natureza claramente
humanitária. (MAZZUOLI, 2011). O asilo político também está presente em
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verdade, entretanto, que muitas vezes o refúgio e o asilo são tomados por
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Se usará aqui a expressão refugiado para os indivíduos que atendam aos
requisitos do Estatuto dos Refugiados e do seu Protocolo Adicional, mesmo
que sua condição ainda não tenha sido juridicamente reconhecida.
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2.2 Os refugiados perante o Direito brasileiro

A condição jurídica dos refugiados começa a tomar corpo, no Direito
brasileiro, de forma incidental, com o advento da Lei n.° 6.815/1980 – o 
Estatuto do Estrangeiro. Tal diploma já garantia, em seu art. 55, I, c, a emissão
de passaporte ao estrangeiro asilado ou refugiado no Brasil, como tal admitido.
Observe-se que, sendo produzida historicamente durante o Regime Militar, tal
norma ainda é altamente imbrincada da doutrina de segurança nacional.

A Constituição Federal de 1988, ao tratar dos princípios regentes das
relações internacionais, apresenta a concessão de asilo político (art. 4°, X)
dentre tais princípios basilares. Para Husek (2000), este princípio encontra-se
em consonância com os direitos humanos, ao proteger a pessoa contra a
violência e o arbítrio do Estado.

De outro giro, apenas em 1997 a questão do refúgio viria a ser tratada de
forma mais robusta no ordenamento jurídico brasileiro, por intermédio da Lei
n.° 9.474, que define mecanismos para a implementação do Estatuto dos
Refugiados de 1951 e determina outras providências. A referida norma também
cria o CONARE – Comitê Nacional para os Refugiados, órgão vinculado ao
Ministério da Justiça e responsável por coordenar as ações referentes ao refúgio
no Brasil.

Nos termos da Lei n.° 9.474/1997, aplicam-se as seguintes regras ao
refúgio:

a) os indivíduos receberão documentos de identidade e carteira de
trabalho;
b) não há obrigatoriedade de concessão pelo Estado;
c) não se sujeitam à reciprocidade e protegem indivíduos
independentemente de sua nacionalidade;
d) excluem a possibilidade de extradição. (AMARAL, 2010, p.185).

Mais recentemente, fora aprovada a nova Lei de Imigração – a Lei n.° 
13.445/2017 – que, dentre outras coisas, promove a autorização de residência
ao refugiado (art. 30, II, e) e consolida a regra de non refoulement, ou seja, a
vedação à extradição do beneficiário de refúgio (art. 82, IX).
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3 O PAPEL DA DPU NA PROMOÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA 

3.1  A Defensoria Pública da União 

A Carta Magna, em seu art. 134, apresenta a Defensoria Pública como 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Apenas em 
1994, seis anos após promulgação do texto constitucional, foi sancionada a Lei 
Complementar n.o 80, organizando a Defensoria Pública da União, do Distrito 
Federal e dos Territórios, posteriormente alterada pela LC 132/2009. 

Anteriormente, a assistência judiciária no Brasil era prestada por 
defensores dativos, membros do Ministério Público e de outros órgãos ligados 
ao Poder Executivo. (ROCHA apud NOVELINO, 2016). 

Em verdade, a primeira menção constitucional à assistência jurídica dos 
menos favorecidos aparece ainda na Constituição de 1934. (SARLET, 2016). A 
proteção jurídica estatal surge em uma perspectiva social, visando a garantir um 
processo democrático e acessível a todos. (SARLET, 2016). 

A Defensoria Pública possui por princípios institucionais a unidade, a 
indivisibilidade e a independência funcional (art. 134, § 4°, CF/88), que são os 
mesmos princípios aplicados ao Ministério Público. 

A LC 80/1994 aponta como missão institucional da DPU a assistência 
aos necessitados. Trata-se aqui de assistência jurídica integral, que inclui, não 
apenas a assistência judiciária para defesa de direitos individuais e coletivos, mas 
a orientação jurídica e o auxílio extrajudicial. (NOVELINO, 2016). 

O direito à assistência jurídica integral e gratuita se constitui em direito 
fundamental e, dentre outras funções, possibilita “um efetivo acesso à justiça 
mediante a organização de um processo justo que leve em consideração as reais 
diferenças sociais entre as pessoas”. (SARLET, 2016, p. 921). A atuação da 
Defensoria Pública remete, portanto, à democratização do acesso à justiça. 
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1994, seis anos após promulgação do texto constitucional, foi sancionada a Lei
Complementar n.o 80, organizando a Defensoria Pública da União, do Distrito
Federal e dos Territórios, posteriormente alterada pela LC 132/2009.

Anteriormente, a assistência judiciária no Brasil era prestada por
defensores dativos, membros do Ministério Público e de outros órgãos ligados
ao Poder Executivo. (ROCHA apud NOVELINO, 2016).

Em verdade, a primeira menção constitucional à assistência jurídica dos
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aos necessitados. Trata-se aqui de assistência jurídica integral, que inclui, não
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diferenças sociais entre as pessoas”. (SARLET, 2016, p. 921). A atuação da 
Defensoria Pública remete, portanto, à democratização do acesso à justiça.
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3.2  O problema do acesso à justiça 

O problema do acesso à justiça é questão sensível que afeta os diversos 
profissionais que laboram na seara jurídica e que diz respeito diretamente à 
efetividade dos direitos fundamentais. 

Em certa medida, a preocupação com o acesso à justiça surge ainda no 
contexto histórico de reconhecimento da primeira dimensão dos direitos 
fundamentais185, compreendida como o plexo de direitos fundamentais dirigidos 
ao exercício das liberdades individuais. 

A Modernidade histórica teve por marca a contradição entre o governo 
de uma monarquia absoluta e o surgimento de uma nova sociedade, com 
tendências à expansão comercial e cultural. Trata-se da: “contradição entre uma 
superestrutura atrofiada e uma sociedade progressista”. (SILVA, 2014, p. 175). 
Neste contexto, as declarações de direitos, gestadas no bojo das revoluções 
burguesas, cuidaram de apontar uma gama de garantias dirigidas ao processo, a 
exemplo do direito de ação, direito ao contraditório e ampla defesa, devido 
processo legal, etc. 

Não há de se olvidar, entretanto, que tais direitos fundamentais 
processuais, de forte inspiração liberal, constituem-se em garantias de acesso ao 
Poder Judiciário, antes que garantias de acesso substancial à justiça. Esta, aliás, 
é a lição colhida da obra de Cappelletti e Garth (1988), decorrente da pesquisa 
entabulada pelo Projeto de Florença, que observou que os procedimentos 
adotados para a solução de litígios partiam de uma concepção individualista, 
desconsiderando a real aptidão do indivíduo para reconhecer seus direitos e 
defendê-los adequadamente. 

Aqui exsurge, mais uma vez, o papel da Defensoria Pública na efetivação 
do acesso à justiça, vez que esta se apresenta “dentre as outras instituições do 
sistema de justiça, como aquela que melhores condições tem de contribuir para 
desvelar a procura judicial suprimida”. (SANTOS, 2011, p. 32). Prosseguindo, 
Boaventura aduz que cabe aos defensores aplicar a “sociologia das ausências, 
reconhecendo e afirmando os direitos dos cidadãos intimidados e impotentes, 

185 Embora a tradicional lição de Bobbio tenha tratado os diversos movimentos históricos 
que originaram os direitos fundamentais por “gerações”, outra parte da doutrina prefere, a 
exemplo de Trindade e Sarlet, a nomenclatura “dimensões”, de modo a afastar uma possível 
percepção equivocada de sucessão, quando, por vezes, a formação dos direitos fundamentais 
experimenta movimentos simultâneos e complementares. 
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3.2 O problema do acesso à justiça

O problema do acesso à justiça é questão sensível que afeta os diversos
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Em certa medida, a preocupação com o acesso à justiça surge ainda no
contexto histórico de reconhecimento da primeira dimensão dos direitos
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processuais, de forte inspiração liberal, constituem-se em garantias de acesso ao
Poder Judiciário, antes que garantias de acesso substancial à justiça. Esta, aliás,
é a lição colhida da obra de Cappelletti e Garth (1988), decorrente da pesquisa
entabulada pelo Projeto de Florença, que observou que os procedimentos
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sistema de justiça, como aquela que melhores condições tem de contribuir para
desvelar a procura judicial suprimida”. (SANTOS, 2011, p. 32). Prosseguindo,
Boaventura aduz que cabe aos defensores aplicar a “sociologia das ausências,
reconhecendo e afirmando os direitos dos cidadãos intimidados e impotentes, 

185 Embora a tradicional lição de Bobbio tenha tratado os diversos movimentos históricos
que originaram os direitos fundamentais por “gerações”, outra parte da doutrina prefere, a
exemplo de Trindade e Sarlet, a nomenclatura “dimensões”, de modo a afastar uma possível
percepção equivocada de sucessão, quando, por vezes, a formação dos direitos fundamentais
experimenta movimentos simultâneos e complementares.
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cuja procura por justiça e o conhecimento do/s direito/s têm sido suprimidos 
e ativamente reproduzidos como não existentes”. (SANTOS, 2011, p. 32). 

Se acesso à justiça não é, apenas, acesso ao Judiciário, posto que esse é 
espécie e aquela é gênero, a missão de ofertar assistência jurídica integral, que 
recai sobre a Defensoria Pública, deve implicar na máxime efetivação do acesso 
à justiça aos necessitados e grupos vulneráveis, onde se encaixam os refugiados, 
muitas vezes alijados de direitos na esfera prática cotidiana. 

4 A DPU E A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DOS REFUGIADOS 

Segundo dados do CONARE, em 2016 o Brasil experimentou um 
incremento de 12% no total de refugiados reconhecidos. (BRASIL, 2016). 
Naquele ano, o País chegou ao número de 9.552 pessoas com o reconhecimento 
da condição de refugiadas, de 82 nacionalidades distintas. O maior número de 
solicitações de refúgio em 2016 partiu da Venezuela, ao passo que o maior 
número de solicitações deferidas teve origem na Síria. 

É cediço que os refugiados chegam ao Brasil em situação de patente 
vulnerabilidade, vez que distantes de sua terra natal, muitas vezes separados de 
sua família, desprovidos de seus bens e em um País cuja língua e cultura lhe são, 
normalmente, desconhecidas e cujo sistema jurídico são incapazes de manejar. 

Assim, embora o ordenamento jurídico brasileiro lhe garanta uma gama 
de direitos, o desconhecimento do sistema pode conduzir a um agravamento 
de sua vulnerabilidade e ao cerceamento do seu “direito de ter direitos”. 

A condição peculiar dos refugiados reclama a intervenção da Defensoria 
Pública da União, exercendo o seu múnus constitucional para propiciar uma 
assistência jurídica integral, seja na assistência técnica, quando do ingresso em 
um dos polos de uma demanda jurídica, ou na assistência extrajurídica, 
necessária à obtenção de documentos e benefícios. 

Os refugiados têm direitos sociais garantidos, como o acesso à educação, 
saúde, documentos essenciais e o Benefício de Prestação Continuada – BPC, 
de natureza assistencial. O próprio Estado deve prestar a assistência jurídica 
necessária à obtenção de tais direitos, o que se faz por intermédio da Defensoria 
Pública. (BRASIL, 2017). 
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4.1  Fundamentação legal 

O ordenamento jurídico brasileiro prevê que todas as pessoas têm direito 
à assistência jurídica integral e gratuita, pouco importando se nacionais ou 
estrangeiras, conforme consta do art. 5º, CF/88, e do art. 98, do Novo Código 
de Processo Civil. Conforme dito alhures, a Defensoria Pública é a instituição 
que reúne as melhores condições para promover a assistência jurídica dos mais 
necessitados. 

De acordo com o art. 134, da Carta Constitucional, a Defensoria, 
enquanto expressão e instrumento do regime democrático, é responsável por 
prestar a orientação jurídica, promover os direitos humanos e defender, em 
todos os graus, judicial e extrajudicialmente, os direitos individuais e coletivos, 
aos necessitados, na forma do inciso LXXIV, do art. 5° da Constituição. O 
dispositivo retro prevê a assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos. 

Ora, os refugiados, ainda que não comprovem insuficiência de recursos, 
se enquadram no conceito de hipossuficiência organizacional (GRINOVER, 
1996), constituindo grupo vulnerável. Sua hipossuficiência decorre do 
desconhecimento do idioma, das leis e costumes do País e de sua 
impossibilidade de buscar meios adequados à sua representação jurídica.  

Ainda neste sentido, mister apontar a categoria jurisprudencialmente 
construída dos chamados hipervulneráveis, conforme denomina o Superior 
Tribunal de Justiça186, em que os refugiados estariam, igualmente, enquadrados. 

Tratando-se os refugiados de grupo vulnerável (ou hipervunerável), 
passam a merecer a proteção especial do Estado, por intermédio da Defensoria 
Pública, conforme prevê o art. 3°-A, XI, da LC 80/1994. 

186 “A expressão "necessitados" [...] deve ser entendida [...] em sentido amplo, de modo a 
incluir, ao lado dos estritamente carentes de recursos financeiros – os miseráveis e pobres –
, os hipervulneráveis (isto é, os socialmente estigmatizados ou excluídos, as crianças, os 
idosos, as gerações futuras), enfim todos aqueles que, como indivíduo ou classe, por conta 
de sua real debilidade perante abusos ou arbítrio dos detentores de poder econômico ou 
político, ‘necessitem’ da mão benevolente e solidarista do Estado para sua proteção, mesmo 
que contra o próprio Estado.” REsp 1.264.116/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 13/04/2012. 

DANIELLE ANNONI ( COORD).



345

cuja procura por justiça e o conhecimento do/s direito/s têm sido suprimidos
e ativamente reproduzidos como não existentes”. (SANTOS, 2011, p. 32).

Se acesso à justiça não é, apenas, acesso ao Judiciário, posto que esse é
espécie e aquela é gênero, a missão de ofertar assistência jurídica integral, que
recai sobre a Defensoria Pública, deve implicar na máxime efetivação do acesso 
à justiça aos necessitados e grupos vulneráveis, onde se encaixam os refugiados,
muitas vezes alijados de direitos na esfera prática cotidiana.

4 A DPU E A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DOS REFUGIADOS

Segundo dados do CONARE, em 2016 o Brasil experimentou um
incremento de 12% no total de refugiados reconhecidos. (BRASIL, 2016).
Naquele ano, o País chegou ao número de 9.552 pessoas com o reconhecimento 
da condição de refugiadas, de 82 nacionalidades distintas. O maior número de
solicitações de refúgio em 2016 partiu da Venezuela, ao passo que o maior
número de solicitações deferidas teve origem na Síria.

É cediço que os refugiados chegam ao Brasil em situação de patente
vulnerabilidade, vez que distantes de sua terra natal, muitas vezes separados de
sua família, desprovidos de seus bens e em um País cuja língua e cultura lhe são,
normalmente, desconhecidas e cujo sistema jurídico são incapazes de manejar.

Assim, embora o ordenamento jurídico brasileiro lhe garanta uma gama 
de direitos, o desconhecimento do sistema pode conduzir a um agravamento
de sua vulnerabilidade e ao cerceamento do seu “direito de ter direitos”.

A condição peculiar dos refugiados reclama a intervenção da Defensoria
Pública da União, exercendo o seu múnus constitucional para propiciar uma
assistência jurídica integral, seja na assistência técnica, quando do ingresso em
um dos polos de uma demanda jurídica, ou na assistência extrajurídica,
necessária à obtenção de documentos e benefícios.

Os refugiados têm direitos sociais garantidos, como o acesso à educação,
saúde, documentos essenciais e o Benefício de Prestação Continuada – BPC,
de natureza assistencial. O próprio Estado deve prestar a assistência jurídica
necessária à obtenção de tais direitos, o que se faz por intermédio da Defensoria
Pública. (BRASIL, 2017).

346

4.1 Fundamentação legal

O ordenamento jurídico brasileiro prevê que todas as pessoas têm direito
à assistência jurídica integral e gratuita, pouco importando se nacionais ou
estrangeiras, conforme consta do art. 5º, CF/88, e do art. 98, do Novo Código
de Processo Civil. Conforme dito alhures, a Defensoria Pública é a instituição
que reúne as melhores condições para promover a assistência jurídica dos mais
necessitados.

De acordo com o art. 134, da Carta Constitucional, a Defensoria,
enquanto expressão e instrumento do regime democrático, é responsável por
prestar a orientação jurídica, promover os direitos humanos e defender, em
todos os graus, judicial e extrajudicialmente, os direitos individuais e coletivos,
aos necessitados, na forma do inciso LXXIV, do art. 5° da Constituição. O
dispositivo retro prevê a assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.

Ora, os refugiados, ainda que não comprovem insuficiência de recursos,
se enquadram no conceito de hipossuficiência organizacional (GRINOVER,
1996), constituindo grupo vulnerável. Sua hipossuficiência decorre do
desconhecimento do idioma, das leis e costumes do País e de sua
impossibilidade de buscar meios adequados à sua representação jurídica. 

Ainda neste sentido, mister apontar a categoria jurisprudencialmente
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4.2  Ações em curso 

O complexo quadro de elevação do número de solicitações e de 
deferimento de pedidos de refúgio no Brasil exige adequação institucional da 
DPU, para lidar com as demandas advindas de tal fluxo migratório e da 
necessidade de se garantir o acesso à justiça.  

Diversas ações têm sido adotadas para a garantia de direitos dos 
refugiados, quer na esfera administrativa, quer na judicial. Destacam-se três 
ações emblemáticas na questão, e uma tese, cujo manejo parece adequado à 
questão. 

A primeira ação diz respeito à destacada atuação do Grupo de Trabalho 
Migrações e Refúgio da DPU187, composto por defensores públicos de todas as 
regiões do Brasil, responsável por articular as ações pertinentes à assistência 
jurídica integral e gratuita de imigrantes e refugiados, a promoção de seus 
direitos, inclusive mediante articulação com órgãos governamentais e 
organizações da sociedade civil188.  

As ações do GT têm se dirigido, sobretudo, ao âmbito extrajudicial, se 
destacando, por exemplo, a atuação na crise migratória no Acre, em 2015, e em 
audiências públicas em que fora discutido o então Projeto da Nova Lei de 
Migrações. (CHIARETTI, 2015). 

Uma segunda ação a ser destacada é a obtenção da DPU, em sede da 
Ação Civil Pública 1994822 (BRASIL, 2015), da garantia de suas prerrogativas, 
como contagem de prazo em dobro, entrega dos autos com vista e intimação 
pessoal, também nos pedidos de refúgio, vez que tais medidas não vinham sedo 
adotadas pelo CONARE. O acórdão de julgamento é de 2015. Destaquem-se 
os dois últimos parágrafos da decisão: 

7. Quando a DPU atua no cumprimento de suas funções
institucionais impõe-se a observância das prerrogativas a ela
conferida por lei, não sendo possível no caso concreto, negar-lhe a
intimação com recebimento dos autos com vista, sob o pretexto de
que a Lei nº 9.474/97, a qual regula o mecanismo do processo de
refúgio, determina apenas a notificação do solicitante e do

187 Instituído pela Portaria n° 291, de 27 de junho de 2014, da DPU. 
188 A presença do GT em todas as regiões do Brasil é importante para garantir uma maior 
penetração das ações em todo o País. Inexistem dados públicos, entretanto, capazes de 
permitir o tracejo de um panorama acerca da presença geográfica do Grupo nos principais 
centros urbanos receptores de refugiados. 
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Departamento de Polícia Federal acerca da decisão pelo 
reconhecimento da condição de refugiado. 

8. Não se deve descurar dos princípios constitucionais do
contraditório e ampla defesa, os quais norteiam os processos
administrativos (CF, art. 5º, LV) a ensejar a correta aplicação da
legislação atinente à atuação da DPU, máxime considerando-se que
o indeferimento do pedido de refúgio enseja recurso ao Ministro de
Estado da Justiça, na forma do artigo 29 da Lei nº 9.474/97, de
forma que a ausência de intimação da instituição decerto gerará
prejuízo de monta ao solicitante.

 Embora os pedidos de refúgio constituam processo administrativo, sua 
análise não prescinde do respeito às regras do processo democrático, de modo 
que a presença ativa da DPU, no uso de suas prerrogativas legais e 
constitucionais, se configura como adequada à defesa dos interesses dos 
solicitantes, inclusive para que, se preciso for, seja manejada a medida judicial 
pertinente. 

A terceira ação destacada é a edição da Resolução Normativa CONARE 
n.° 18, de 2014, mediante recomendação da DPU. Dois pontos saltam aos olhos 
na Resolução: o parágrafo único, do art. 1°, que prevê que: “O acesso ao 
procedimento de solicitação de refúgio é universal e não depende da 
demonstração prévia de quaisquer dos requisitos contidos no art. 1º da Lei n.o 
9.474, de 1997” e o caput do art. 2°, que reza:  

Recebido o Termo de Solicitação de Refúgio devidamente 
preenchido e colhidos os dados biométricos ou seu equivalente, a 
Unidade da Polícia Federal emitirá imediatamente o Protocolo de 
Refúgio, nos moldes do Anexo II da presente Resolução, 
independentemente de oitiva, ainda que agendada para data 
posterior.  (BRASIL, 2014). 

É que, anteriormente, havia significativa demora no recebimento do 
protocolo das solicitações de refúgio, mas, atualmente, a Resolução consagra o 
direito de acesso universal e emissão imediata do protocolo de refúgio.  

Infelizmente, o mesmo ainda não ocorre com a carteira de identidade do 
estrangeiro, prevista no art. 6° da Lei n.° 9.474/1997, cuja mora na emissão tem 
levado ao ajuizamento de várias ações pela DPU, com pedido de liminar, para 
garantia do direito. 

Por fim, destaque-se a tese suscitada por Edilson Santana Gonçalves 
Filho (2015), Defensor Público Federal, que, embasando-se no art. 554, § 1°, 
do NCPC, defende a necessidade de notificação da Defensoria Pública sempre 
que a causa envolver grupos vulneráveis, como sói ocorrer com os refugiados 

DANIELLE ANNONI ( COORD).



347

4.2 Ações em curso

O complexo quadro de elevação do número de solicitações e de 
deferimento de pedidos de refúgio no Brasil exige adequação institucional da
DPU, para lidar com as demandas advindas de tal fluxo migratório e da 
necessidade de se garantir o acesso à justiça.

Diversas ações têm sido adotadas para a garantia de direitos dos 
refugiados, quer na esfera administrativa, quer na judicial. Destacam-se três
ações emblemáticas na questão, e uma tese, cujo manejo parece adequado à 
questão.

A primeira ação diz respeito à destacada atuação do Grupo de Trabalho
Migrações e Refúgio da DPU187, composto por defensores públicos de todas as
regiões do Brasil, responsável por articular as ações pertinentes à assistência
jurídica integral e gratuita de imigrantes e refugiados, a promoção de seus
direitos, inclusive mediante articulação com órgãos governamentais e
organizações da sociedade civil188.

As ações do GT têm se dirigido, sobretudo, ao âmbito extrajudicial, se
destacando, por exemplo, a atuação na crise migratória no Acre, em 2015, e em
audiências públicas em que fora discutido o então Projeto da Nova Lei de
Migrações. (CHIARETTI, 2015).

Uma segunda ação a ser destacada é a obtenção da DPU, em sede da
Ação Civil Pública 1994822 (BRASIL, 2015), da garantia de suas prerrogativas,
como contagem de prazo em dobro, entrega dos autos com vista e intimação 
pessoal, também nos pedidos de refúgio, vez que tais medidas não vinham sedo
adotadas pelo CONARE. O acórdão de julgamento é de 2015. Destaquem-se
os dois últimos parágrafos da decisão:

7. Quando a DPU atua no cumprimento de suas funções
institucionais impõe-se a observância das prerrogativas a ela
conferida por lei, não sendo possível no caso concreto, negar-lhe a
intimação com recebimento dos autos com vista, sob o pretexto de
que a Lei nº 9.474/97, a qual regula o mecanismo do processo de 
refúgio, determina apenas a notificação do solicitante e do

187 Instituído pela Portaria n° 291, de 27 de junho de 2014, da DPU.
188 A presença do GT em todas as regiões do Brasil é importante para garantir uma maior
penetração das ações em todo o País. Inexistem dados públicos, entretanto, capazes de
permitir o tracejo de um panorama acerca da presença geográfica do Grupo nos principais
centros urbanos receptores de refugiados.

348

Departamento de Polícia Federal acerca da decisão pelo
reconhecimento da condição de refugiado.

8. Não se deve descurar dos princípios constitucionais do 
contraditório e ampla defesa, os quais norteiam os processos
administrativos (CF, art. 5º, LV) a ensejar a correta aplicação da
legislação atinente à atuação da DPU, máxime considerando-se que
o indeferimento do pedido de refúgio enseja recurso ao Ministro de 
Estado da Justiça, na forma do artigo 29 da Lei nº 9.474/97, de
forma que a ausência de intimação da instituição decerto gerará
prejuízo de monta ao solicitante.

Embora os pedidos de refúgio constituam processo administrativo, sua
análise não prescinde do respeito às regras do processo democrático, de modo
que a presença ativa da DPU, no uso de suas prerrogativas legais e
constitucionais, se configura como adequada à defesa dos interesses dos 
solicitantes, inclusive para que, se preciso for, seja manejada a medida judicial
pertinente.

A terceira ação destacada é a edição da Resolução Normativa CONARE
n.° 18, de 2014, mediante recomendação da DPU. Dois pontos saltam aos olhos
na Resolução: o parágrafo único, do art. 1°, que prevê que: “O acesso ao
procedimento de solicitação de refúgio é universal e não depende da
demonstração prévia de quaisquer dos requisitos contidos no art. 1º da Lei n.o
9.474, de 1997” e o caput do art. 2°, que reza:

Recebido o Termo de Solicitação de Refúgio devidamente
preenchido e colhidos os dados biométricos ou seu equivalente, a
Unidade da Polícia Federal emitirá imediatamente o Protocolo de 
Refúgio, nos moldes do Anexo II da presente Resolução,
independentemente de oitiva, ainda que agendada para data
posterior.  (BRASIL, 2014).

É que, anteriormente, havia significativa demora no recebimento do
protocolo das solicitações de refúgio, mas, atualmente, a Resolução consagra o
direito de acesso universal e emissão imediata do protocolo de refúgio.

Infelizmente, o mesmo ainda não ocorre com a carteira de identidade do
estrangeiro, prevista no art. 6° da Lei n.° 9.474/1997, cuja mora na emissão tem
levado ao ajuizamento de várias ações pela DPU, com pedido de liminar, para
garantia do direito.

Por fim, destaque-se a tese suscitada por Edilson Santana Gonçalves
Filho (2015), Defensor Público Federal, que, embasando-se no art. 554, § 1°,
do NCPC, defende a necessidade de notificação da Defensoria Pública sempre
que a causa envolver grupos vulneráveis, como sói ocorrer com os refugiados
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ou solicitantes de refúgio, eis que presumida a necessidade e a legitimidade para 
atuação da Defensoria. 

Em adendo à sua tese, Gonçalves Filho (2015, p. 1) sustenta: 

[...] a obrigatoriedade de atuação da Defensoria Pública em 
demandas que envolvem coletividades, abarcando grande ou 
indeterminado grupo de pessoas; e identifica-se, nessa atuação, 
como uma espécie de amicus communitas, com vistas a efetivar a 
promessa constitucional agora contida, também, no artigo 134 da 
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 
Constitucional 80 de 2014. 

A necessária notificação da Defensoria em questões relacionadas a 
refugiados se revela indispensável para prevenir o perecimento de direito ou a 
superveniência de irreparáveis prejuízos processuais. Ainda não há, entretanto, 
aplicabilidade da tese, embora a mesma decorra de raciocínio analógico do 
dispositivo supracitado do NCPC. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Brasil vem buscando se consolidar, sobretudo a partir da primeira 
década do século XXI, como um global player, capaz de disputar os jogos das 
intrincadas relações de poder do cenário internacional. Neste interim, a política 
externa brasileira em matéria de direitos humanos, que já se revelava 
progressista há mais tempo, se apresenta como ingrediente adicional ao 
reconhecimento do País perante a opinião internacional. 

A postura adotada pelo Brasil, inclusive diante dos conflitos armados 
modernos, coloca o País na rota de interesse dos refugiados, apesar de não 
integrar o Norte Global. Não basta, entretanto, aumentar a oferta de refúgio; é 
preciso estabelecer condições reais para que os refugiados encontrem aqui um 
território propício ao exercício da sua dignidade plena. 

Na esfera do acesso à justiça, a Defensoria Pública da União destaca-se 
como instituição legítima e apta à defesa dos interesses dos refugiados e para a 
persecução dos direitos materiais a que fazem jus. Há que se falar, entretanto, 
que a DPU carece de um maior desenvolvimento de sua estrutura, através da 
ampliação do seu quadro de defensores e corpo técnico, maior alocação de 
recursos, inclusive para as ações que envolvem a assistência aos refugiados e 
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externa brasileira em matéria de direitos humanos, que já se revelava
progressista há mais tempo, se apresenta como ingrediente adicional ao
reconhecimento do País perante a opinião internacional.

A postura adotada pelo Brasil, inclusive diante dos conflitos armados
modernos, coloca o País na rota de interesse dos refugiados, apesar de não
integrar o Norte Global. Não basta, entretanto, aumentar a oferta de refúgio; é
preciso estabelecer condições reais para que os refugiados encontrem aqui um
território propício ao exercício da sua dignidade plena.

Na esfera do acesso à justiça, a Defensoria Pública da União destaca-se
como instituição legítima e apta à defesa dos interesses dos refugiados e para a
persecução dos direitos materiais a que fazem jus. Há que se falar, entretanto,
que a DPU carece de um maior desenvolvimento de sua estrutura, através da 
ampliação do seu quadro de defensores e corpo técnico, maior alocação de
recursos, inclusive para as ações que envolvem a assistência aos refugiados e
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capilarização da sua presença, de modo a possibilitar uma atuação mais próxima 
e efetiva dos seus assistidos. 

No que diz com as ações acima elencadas, parece de bom alvitre que o 
GT Migrações e Refúgio, hoje composto por seis membros, se converta em 
grupo permanente, ampliando seu quadro e ações. Embora as ações individuais 
se revelem extremamente necessárias, reforçar as medidas coletivas e 
extrajudicias (esferas em que o GT já vem atuando) pode implicar em resultados 
mais efetivos e preventivos, não apenas reativos. 

Outrossim, tal como a ação integrada da DPU com outras instituições 
governamentais levou à edição da Resolução Normativa CONARE n.o 18, de 
2014, que trata da facilitação do acesso aos procedimentos de refúgio, mister que 
sejam adotadas outras ações dessa natureza, para compelir à edição de 
normativas mais satisfatórias ao acesso dos refugiados a documentos e 
benefícios. 

Por derradeiro, a tese da notificação necessária da DPU em ações que 
versem sobre grupos refugiados revela-se medida adequada à proteção dos 
interesses destes grupos, revestidos de patente vulnerabilidade, e capaz de 
prevenir inúmeras injustiças processuais. 

Enfim, é verdade que maciça presença de refugiados no País, em volume 
recorde até então, impõe sérios desafios ao Estado (que já se mostra incapaz de 
prover adequadamente os direitos fundamentais de seus nacionais) e à 
sociedade civil, que deve preparar-se para o exercício da solidariedade e resistir 
às demonstrações de xenofobia. Nesta esteira, a DPU deve exercer papel 
preponderante em trabalhar com essa sociologia das ausências e promover uma 
sociologia das emergências, ajudando a criar um futuro de possibilidades concretas e 
plurais. 
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indeterminado grupo de pessoas; e identifica-se, nessa atuação,
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superveniência de irreparáveis prejuízos processuais. Ainda não há, entretanto,
aplicabilidade da tese, embora a mesma decorra de raciocínio analógico do
dispositivo supracitado do NCPC.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil vem buscando se consolidar, sobretudo a partir da primeira
década do século XXI, como um global player, capaz de disputar os jogos das
intrincadas relações de poder do cenário internacional. Neste interim, a política
externa brasileira em matéria de direitos humanos, que já se revelava
progressista há mais tempo, se apresenta como ingrediente adicional ao
reconhecimento do País perante a opinião internacional.

A postura adotada pelo Brasil, inclusive diante dos conflitos armados
modernos, coloca o País na rota de interesse dos refugiados, apesar de não
integrar o Norte Global. Não basta, entretanto, aumentar a oferta de refúgio; é
preciso estabelecer condições reais para que os refugiados encontrem aqui um
território propício ao exercício da sua dignidade plena.

Na esfera do acesso à justiça, a Defensoria Pública da União destaca-se
como instituição legítima e apta à defesa dos interesses dos refugiados e para a
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capilarização da sua presença, de modo a possibilitar uma atuação mais próxima
e efetiva dos seus assistidos.

No que diz com as ações acima elencadas, parece de bom alvitre que o
GT Migrações e Refúgio, hoje composto por seis membros, se converta em
grupo permanente, ampliando seu quadro e ações. Embora as ações individuais
se revelem extremamente necessárias, reforçar as medidas coletivas e
extrajudicias (esferas em que o GT já vem atuando) pode implicar em resultados
mais efetivos e preventivos, não apenas reativos.

Outrossim, tal como a ação integrada da DPU com outras instituições
governamentais levou à edição da Resolução Normativa CONARE n.o 18, de
2014, que trata da facilitação do acesso aos procedimentos de refúgio, mister que
sejam adotadas outras ações dessa natureza, para compelir à edição de
normativas mais satisfatórias ao acesso dos refugiados a documentos e
benefícios.

Por derradeiro, a tese da notificação necessária da DPU em ações que
versem sobre grupos refugiados revela-se medida adequada à proteção dos
interesses destes grupos, revestidos de patente vulnerabilidade, e capaz de
prevenir inúmeras injustiças processuais.

Enfim, é verdade que maciça presença de refugiados no País, em volume
recorde até então, impõe sérios desafios ao Estado (que já se mostra incapaz de
prover adequadamente os direitos fundamentais de seus nacionais) e à
sociedade civil, que deve preparar-se para o exercício da solidariedade e resistir
às demonstrações de xenofobia. Nesta esteira, a DPU deve exercer papel
preponderante em trabalhar com essa sociologia das ausências e promover uma
sociologia das emergências, ajudando a criar um futuro de possibilidades concretas e
plurais.
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DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DOS 
REFUGIADOS NO BRASIL: UMA ANÁLISE À LUZ DA 

DIGNIDADE HUMANA189 

Bárbara Marianna de Mendonça A. Bertotti190 
Melissa Martins Casagrande191 

1 INTRODUÇÃO 

á um movimento natural de pessoas ao longo dos últimos 
milênios. As pessoas têm percorrido vastas distâncias por 
diversas razões: guerras, terremotos, inundações, fome ou 

simplesmente por curiosidade de conhecer outros locais e povos. 
Naturalmente, no passado, as viagens eram lentas e ofereciam riscos. Mesmo 
assim, as pessoas continuaram migrando. Sempre houveram movimentos 
migratórios. Sempre haverão movimentos migratórios.  

Até o final de 2015, havia cerca de 65,3 milhões de pessoas no mundo 
deslocadas por guerras e conflitos192. (ACNUR, 2016). A média de 

189 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
190 Mestranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (bolsista CAPES).
Especialista em Direito Público pela Escola da Magistratura Federal do Paraná e em Direito
Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar. Bacharela em Direito pela
Universidade Federal do Paraná, com habilitação em Direito do Estado. Pesquisadora do
Núcleo de Investigações Constitucionais em Teorias da Justiça, Democracia e Intervenção
(NINC), do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná e
do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas e Desenvolvimento Humano (NUPED),
vinculado ao programa de Mestrado e Doutorado em Direito da PUC-PR. Conciliadora
voluntária no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania na Subseção Judiciária
de Curitiba. Integrante da J. Reuben Clark Law Society. E-mail: barbarabmmab@gmail.com
191 Pós-Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do
Paraná, PPGD/UFPR. Pesquisadora no Programa Política Migratória e Universidade
Brasileira (PMUB), Cátedra Sérgio Vieira de Mello, CSVM-UFPR. Professora na
Universidade Positivo.
192 Desse número, 12,4 milhões de pessoas são novos deslocados por conflitos e perseguições
no ano de 2015. É a primeira vez que na história que o deslocamento forçado ultrapassa o
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deslocamentos dessa natureza é de uma pessoa a cada 24 minutos. Ademais, a 
cada 113 pessoas do planeta, 1 é solicitante de refúgio, deslocada interna ou 
refugiada. Esses números elucidam a relevância da temática.  

Os refugiados são, para além do conceito da Convenção Relativa ao 
Estatuto dos Refugiados de 1951 (BRASIL, 1961) e do Protocolo de 1967,193  
“pessoas que tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou 
liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão 
estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou 
outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública”. 
(ACNUR, s/d). Destaca-se que esse conceito foi o expandido pela Declaração 
de Cartagena de 1984, visto que o conceito “clássico” não  enquadrava muitas 
situações já existentes.194 

É importante ressaltar que no Brasil, em 1997, foi promulgada a Lei n.º  
9.474, a qual definiu mecanismos de implementação da Convenção Relativa ao 
Estatuto de Refugiados, se aproximando do conceito expandido de refugiados, 
incorporando ao universo jurídico brasileiro tanto a definição clássica 
estabelecida pela Convenção de 1951 e pelo Protocolo de 1967 como a 
definição regional expandida, contida na Declaração de Cartagena.195 Percebe-
se que “essa ampliação reflete a posição firme do Brasil em defender direitos 

marco de 60 milhões de pessoas. Estes dados provêm do relatório Global Trends: Forced 
Displacement in 2016 do ACNUR. (ACNUR, 2016a). 
193 Considerando que a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados assinada em 
Genebra, em 28  de  julho  de  1951  só  se  aplicava  às  pessoas que se tornaram refugiadas 
em decorrência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951, e que ao longo 
do tempo surgiram  novas  categorias  de  refugiados, era desejável que estes gozassem de 
igual proteção. Logo, o Protocolo de 1967 extinguiu essa limitação temporal. (ONU, s/d (a)). 
194 A proteção inicial dada pela Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados era para pessoa: 
“que em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e 
temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões 
políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse 
temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se 
encontrava 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”. ONU. (ONU, 
s/d (b)). 
195 A Lei n.º 9.474 de 1997, em seu artigo 1º, afirma que “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”. A lei também criou o CONARE - Comitê 
Nacional para os Refugiados.. 
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deslocamentos dessa natureza é de uma pessoa a cada 24 minutos. Ademais, a
cada 113 pessoas do planeta, 1 é solicitante de refúgio, deslocada interna ou
refugiada. Esses números elucidam a relevância da temática.

Os refugiados são, para além do conceito da Convenção Relativa ao 
Estatuto dos Refugiados de 1951 (BRASIL, 1961) e do Protocolo de 1967,193

“pessoas que tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou
liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão
estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou
outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública”.
(ACNUR, s/d). Destaca-se que esse conceito foi o expandido pela Declaração
de Cartagena de 1984, visto que o conceito “clássico” não  enquadrava muitas
situações já existentes.194

É importante ressaltar que no Brasil, em 1997, foi promulgada a Lei n.º  
9.474, a qual definiu mecanismos de implementação da Convenção Relativa ao
Estatuto de Refugiados, se aproximando do conceito expandido de refugiados, 
incorporando ao universo jurídico brasileiro tanto a definição clássica
estabelecida pela Convenção de 1951 e pelo Protocolo de 1967 como a
definição regional expandida, contida na Declaração de Cartagena.195 Percebe-
se que “essa ampliação reflete a posição firme do Brasil em defender direitos

marco de 60 milhões de pessoas. Estes dados provêm do relatório Global Trends: Forced
Displacement in 2016 do ACNUR. (ACNUR, 2016a).
193 Considerando que a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados assinada em
Genebra, em 28 de julho de 1951 só se aplicava às pessoas que se tornaram refugiadas
em decorrência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951, e que ao longo
do tempo surgiram novas categorias de refugiados, era desejável que estes gozassem de
igual proteção. Logo, o Protocolo de 1967 extinguiu essa limitação temporal. (ONU, s/d (a)).
194 A proteção inicial dada pela Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados era para pessoa: 
“que em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951 e
temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões
políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude desse
temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se
encontrava 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”. ONU. (ONU,
s/d (b)).
195 A Lei n.º 9.474 de 1997, em seu artigo 1º, afirma que “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”. A lei também criou o CONARE - Comitê
Nacional para os Refugiados..
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humanos e reconhecer o instituto do refúgio como uma medida humanitária”. 
(PAMPLONA, PIOVESAN, 2015, p. 43-55). 

Sabe-se que, no Brasil, até 2016, o número de pessoas refugiadas 
reconhecidas como tal é de 8.863, de 79 nacionalidades. Observando-se um 
aumento de 127% em 7 anos (2010-2016).196 

Atualmente, vale registrar que o Brasil acolhe grande número de 
refugiados da América do Sul, tornando-se referência a partir do Programa de 
Reassentamento Voluntário das Nações Unidas, do qual faz parte. Diante desse 
panorama, mostra-se imprescindível o acolhimento destes migrantes, de modo 
que tanto os agentes públicos quanto as empresas e organizações do terceiro 
setor devem, num primeiro momento, reconhecer seus direitos, para assim 
respeitá-los. Mas não só isso: a própria pessoa refugiada deve conhecer seus 
direitos evitando violações por falta de conhecimento dos direitos assegurados. 
Ademais, a defesa de seus costumes e de sua cultura é algo que merece um 
espaço democrático, de sorte que a assimilação não é a solução mais condizente 
com a dignidade das pessoas que procuram abrigo e proteção em um país, em 
virtude da insustentável situação vivida em seu próprio lar.  

A partir desta premissa, o artigo visa a analisar os direitos econômicos, 
sociais e culturais de pessoas refugiadas no Brasil, sob à óptica do princípio da 
dignidade da pessoa humana. 

2 A GARANTIA DOS DIREITOS ECONÔMICOS DOS 
ACOLHIDOS POR REFÚGIO NO BRASIL COMO 
PRESSUPOSTO DE UMA SOBREVIVÊNCIA DIGNA 

Preliminarmente à análise dos direitos econômicos, duas ressalvas são 
necessárias. A primeira é a de que a proteção internacional dos refugiados tem 
como fonte 3 pilares, que se complementam:  o Direito Internacional dos 
Direitos Humanos, o Direito Internacional Humanitário e o Direito 
Internacional dos Refugiados. (TRINDADE, 1996). A proteção da pessoa 
refugiada advém de tratados internacionais, da Constituição Federal e mais 
especificamente da Lei n.º 13.445/2017, a Lei de Migração. 

196 Atualizado até o ano de 2016. Neste mesmo ano 6.817 indivíduos tiveram seu pedido de 
refúgio no Brasil negado. BRASIL. CONARE - Comitê Nacional para os Refugiados. 
(ACNUR, 2016b). 
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panorama, mostra-se imprescindível o acolhimento destes migrantes, de modo
que tanto os agentes públicos quanto as empresas e organizações do terceiro
setor devem, num primeiro momento, reconhecer seus direitos, para assim
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espaço democrático, de sorte que a assimilação não é a solução mais condizente
com a dignidade das pessoas que procuram abrigo e proteção em um país, em
virtude da insustentável situação vivida em seu próprio lar.
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como fonte 3 pilares, que se complementam:  o Direito Internacional dos
Direitos Humanos, o Direito Internacional Humanitário e o Direito
Internacional dos Refugiados. (TRINDADE, 1996). A proteção da pessoa
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 A segunda ressalva é que se faz imprescindível descontruir uma ideia 
fortemente defendida no século passado: a contraposição entre direitos de 
liberdade, como prestações negativos e portanto, imediatamente aplicáveis; e 
direitos sociais, como direitos prestacionais e não imediatamente aplicáveis.   

 A posição ora defendida é a adotada por Novais, de que todos os direitos 
fundamentais possuem tanto dimensões defensivas quanto prestacionais. Esse 
argumento decorre da característica destes direitos chamada de 
multifuncionalidade, pela qual um direito fundamental em sentido amplo 
espraiam feixes de posições jusfundamentais. Por exemplo: o direito à saúde, 
em sentido amplo, engloba inúmeros direitos em sentido estrito, tanto positivos 
quanto negativos. O direito de acesso a medicamentos constantes na Relação 
Nacional de Medicamentos (Rename) é um direito que gera deveres 
prestacionais. Já o direito que o cidadão tem de escolher tratamento é um direito 
de liberdade, que gera um dever omissivo. Assim, conclui-se que tanto direitos 
de liberdade, quanto direitos sociais, econômicos e culturais possuem 
dimensões positivas e negativas e são imediatamente aplicáveis, vinculando 
desde sua concepção tanto o poder público quanto os particulares. (NOVAIS, 
2010). 

 Apesar de a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, ter 
consagrado os direitos humanos em um mesmo grau de importância, 
interelação, indivisibilidade e interdependência (PIOVESAN, 2015), a 
Assembléia Geral da ONU em 1966, realizou a dicotomia acima mencionada, 
entre os direitos denominados de “primeira dimensão”, de cunho liberal (civis 
e políticos), com aqueles erigidos mais recentemente aos textos 
constitucionaisde cunho social (econômicos, sociais e culturais), gerando assim 
dois Pactos Internacionais: Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos – 
PIDCP  e o  Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – 
PIDESC. Enquanto o primeiro estabelece direitos endereçados aos indivíduos; 
o segundo cria obrigaço ̃es para os Estados, de realizaça ̃o progressiva, cuja pauta
estaria condicionada aos recursos disponíveis.

 Este último foi ratificado pelo Brasil por meio do Decreto n.º 591/1992 
(26 anos após sua aprovação pela Assembléia-Geral das Nações Unidas), e 
estabelece em seu preâmbulo que “o ideal do ser humano livre, liberto do temor 
e da miséria, não pode ser realizado a menos que se criem condições que 
permitam a cada um gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais [...]”. 
(BRASIL, 1992). Ademais, reconhece que tais direitos decorrem da dignidade 
da pessoa humana. (BRASIL, 1992). 
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humanos e reconhecer o instituto do refúgio como uma medida humanitária”.
(PAMPLONA, PIOVESAN, 2015, p. 43-55).

Sabe-se que, no Brasil, até 2016, o número de pessoas refugiadas
reconhecidas como tal é de 8.863, de 79 nacionalidades. Observando-se um 
aumento de 127% em 7 anos (2010-2016).196

Atualmente, vale registrar que o Brasil acolhe grande número de 
refugiados da América do Sul, tornando-se referência a partir do Programa de
Reassentamento Voluntário das Nações Unidas, do qual faz parte. Diante desse
panorama, mostra-se imprescindível o acolhimento destes migrantes, de modo
que tanto os agentes públicos quanto as empresas e organizações do terceiro
setor devem, num primeiro momento, reconhecer seus direitos, para assim
respeitá-los. Mas não só isso: a própria pessoa refugiada deve conhecer seus
direitos evitando violações por falta de conhecimento dos direitos assegurados.
Ademais, a defesa de seus costumes e de sua cultura é algo que merece um
espaço democrático, de sorte que a assimilação não é a solução mais condizente
com a dignidade das pessoas que procuram abrigo e proteção em um país, em
virtude da insustentável situação vivida em seu próprio lar.

A partir desta premissa, o artigo visa a analisar os direitos econômicos,
sociais e culturais de pessoas refugiadas no Brasil, sob à óptica do princípio da
dignidade da pessoa humana.

2 A GARANTIA DOS DIREITOS ECONÔMICOS DOS 
ACOLHIDOS POR REFÚGIO NO BRASIL COMO
PRESSUPOSTO DE UMA SOBREVIVÊNCIA DIGNA

Preliminarmente à análise dos direitos econômicos, duas ressalvas são 
necessárias. A primeira é a de que a proteção internacional dos refugiados tem
como fonte 3 pilares, que se complementam:  o Direito Internacional dos
Direitos Humanos, o Direito Internacional Humanitário e o Direito
Internacional dos Refugiados. (TRINDADE, 1996). A proteção da pessoa
refugiada advém de tratados internacionais, da Constituição Federal e mais
especificamente da Lei n.º 13.445/2017, a Lei de Migração.

196 Atualizado até o ano de 2016. Neste mesmo ano 6.817 indivíduos tiveram seu pedido de
refúgio no Brasil negado. BRASIL. CONARE - Comitê Nacional para os Refugiados.
(ACNUR, 2016b).
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A segunda ressalva é que se faz imprescindível descontruir uma ideia
fortemente defendida no século passado: a contraposição entre direitos de
liberdade, como prestações negativos e portanto, imediatamente aplicáveis; e 
direitos sociais, como direitos prestacionais e não imediatamente aplicáveis.

A posição ora defendida é a adotada por Novais, de que todos os direitos
fundamentais possuem tanto dimensões defensivas quanto prestacionais. Esse
argumento decorre da característica destes direitos chamada de
multifuncionalidade, pela qual um direito fundamental em sentido amplo
espraiam feixes de posições jusfundamentais. Por exemplo: o direito à saúde,
em sentido amplo, engloba inúmeros direitos em sentido estrito, tanto positivos
quanto negativos. O direito de acesso a medicamentos constantes na Relação
Nacional de Medicamentos (Rename) é um direito que gera deveres 
prestacionais. Já o direito que o cidadão tem de escolher tratamento é um direito
de liberdade, que gera um dever omissivo. Assim, conclui-se que tanto direitos
de liberdade, quanto direitos sociais, econômicos e culturais possuem
dimensões positivas e negativas e são imediatamente aplicáveis, vinculando
desde sua concepção tanto o poder público quanto os particulares. (NOVAIS,
2010).

Apesar de a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, ter 
consagrado os direitos humanos em um mesmo grau de importância,
interelação, indivisibilidade e interdependência (PIOVESAN, 2015), a 
Assembléia Geral da ONU em 1966, realizou a dicotomia acima mencionada, 
entre os direitos denominados de “primeira dimensão”, de cunho liberal (civis
e políticos), com aqueles erigidos mais recentemente aos textos
constitucionaisde cunho social (econômicos, sociais e culturais), gerando assim
dois Pactos Internacionais: Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos –
PIDCP  e o  Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais –
PIDESC. Enquanto o primeiro estabelece direitos endereçados aos indivíduos;
o segundo cria obrigaço ̃es para os Estados, de realizaça ̃o progressiva, cuja pauta
estaria condicionada aos recursos disponíveis.

Este último foi ratificado pelo Brasil por meio do Decreto n.º 591/1992
(26 anos após sua aprovação pela Assembléia-Geral das Nações Unidas), e
estabelece em seu preâmbulo que “o ideal do ser humano livre, liberto do temor
e da miséria, não pode ser realizado a menos que se criem condições que
permitam a cada um gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais [...]”.
(BRASIL, 1992). Ademais, reconhece que tais direitos decorrem da dignidade
da pessoa humana. (BRASIL, 1992).
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Para que se comece a tratar dos direitos econômicos das pessoas 
refugiadas e contempladas com visto humanitário, primeiramente deve-se 
definir quais direitos estão inseridos naquela categoria. Tendo em vista que a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 não traz uma definição 
acerca dessa categoria de direitos,197 utilizar-se-á o conceito trazido pelo próprio 
Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, qual seja:  

para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor 
livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo 
das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, 
baseada no princípio do proveito mútuo, e do Direito Internacional. 
Em caso algum, poderá um povo ser privado de seus próprios meios 
de subsistência. (BRASIL, 1992).  

A provisão de sustento está intrinsecamente ligada ao direito ao trabalho. 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 assegurou a liberdade 
de escolha de emprego a condições justas, favoráveis e igualitárias, na medida 
em que a percepção de remuneração deve ser idêntica por iguais formas de 
trabalho, sendo vedada a discriminação e também deve assegurar uma 
existência compatível com a dignidade mínima.  A proteção contra o 
desemprego também foi contemplada. A Lei n.º 9.474 de 1997, determina em 
seu artigo 5 que a pessoa reconhecida como refugiada no Brasil será titular de 
todos os direitos e deveres de estrangeiros no Brasil assim como dos direitos 
assegurados pela Convenção de 1951. Dentre as quais está a previsão de que  

os Estados Contratantes dara ̃o a todo refugiado que resida 
regularmente no seu território o tratamento mais favora ́vel dado, 
nas mesmas circunsta ̂ncias, aos nacionais de um pai ́s estrangeiro no 
que concerne ao exerci ́cio de uma atividade profissional 
assalariada.198 (ONU, s/d (b)). 

O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
garante a liberdade de escolha de atividade para sustento econômico, bem como 
a percepção de um salário equânime e que assegure uma vida decente para o 
trabalhador e sua família; e uma remuneração igual por um trabalho de igual 
valor, sem qualquer distinção. 

Argumenta-se ainda que, neste mesmo contexto, deve-se dar proteção 
aos bens trazidos pelos migrantes de seus países de origem. A Convenção de 
1951, em seu art. 30, dispõe que “cada Estado Contratante permitirá aos 
refugiados, conforme as leis e regulamentos do seu país, transferir os bens que 

197 Embora não haja uma definição precisa, os chamados direitos econômicos, sociais e 
culturais são enumerados nos artigos 22 a 28 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
198 Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, 1951, art. 17(1). 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



361

Para que se comece a tratar dos direitos econômicos das pessoas
refugiadas e contempladas com visto humanitário, primeiramente deve-se
definir quais direitos estão inseridos naquela categoria. Tendo em vista que a
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 não traz uma definição
acerca dessa categoria de direitos,197 utilizar-se-á o conceito trazido pelo próprio
Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, qual seja:

para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor 
livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo
das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional,
baseada no princípio do proveito mútuo, e do Direito Internacional.
Em caso algum, poderá um povo ser privado de seus próprios meios
de subsistência. (BRASIL, 1992). 

A provisão de sustento está intrinsecamente ligada ao direito ao trabalho.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 assegurou a liberdade
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em que a percepção de remuneração deve ser idêntica por iguais formas de
trabalho, sendo vedada a discriminação e também deve assegurar uma
existência compatível com a dignidade mínima. A proteção contra o
desemprego também foi contemplada. A Lei n.º 9.474 de 1997, determina em
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os Estados Contratantes dara ̃o a todo refugiado que resida
regularmente no seu território o tratamento mais favora ́vel dado,
nas mesmas circunsta ̂ncias, aos nacionais de um pai ́s estrangeiro no 
que concerne ao exerci ́cio de uma atividade profissional 
assalariada.198 (ONU, s/d (b)).

O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
garante a liberdade de escolha de atividade para sustento econômico, bem como
a percepção de um salário equânime e que assegure uma vida decente para o
trabalhador e sua família; e uma remuneração igual por um trabalho de igual
valor, sem qualquer distinção.

Argumenta-se ainda que, neste mesmo contexto, deve-se dar proteção
aos bens trazidos pelos migrantes de seus países de origem. A Convenção de
1951, em seu art. 30, dispõe que “cada Estado Contratante permitirá aos
refugiados, conforme as leis e regulamentos do seu país, transferir os bens que

197 Embora não haja uma definição precisa, os chamados direitos econo ̂micos, sociais e
culturais são enumerados nos artigos 22 a 28 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
198 Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, 1951, art. 17(1).
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trouxeram para o seu território, para o território de outro país no qual foram 
admitidos a fim de nele se reinstalarem”. (ONU, s/d (b)).  

Para reiterar a atualidade da discussão, cita-se o apoio parlamentar 
conquistado pelo governo dinamarquês, permitindo às autoridades confiscarem 
divisas e bens de solicitantes de refúgio que ultrapassem o valor de dez mil 
coroas (cerca de 1340 euros ou 5870 reais), com a finalidade de cobrir os custos 
de habitação e alimentação enquanto suas solicitações de refúgio são analisadas. 
(FOLHA DE SÃO PAULO, 2016).  

Essa permissão de confisco já ocorre na Suíça e em dois estados alemães, 
Baviera e Baden-Württemberg. (EL PAÍS, 2016a). O argumento utilizado 
possui duplo fundamento: (i) a equiparação das condições dos refugiados com 
a dos cidadãos locais na solicitação de recursos públicos; (ii) o alto custo fiscal 
dos refugiados nestes países, segundo relatório do Fundo Monetário 
Internacional -  na Suécia o gasto foi o correspondente a 0,5% do PIB, na 
Dinamarca o relativo a 0,47% e na Alemanha de 0,2%. Esse último argumento 
resta enfraquecido, visto que poucos recursos restam após a travessia realizada 
pelos migrantes. Sendo assim, o confisco na maioria dos casos não contribuirá 
em grande medida para o alívio do o orçamento, tendo apenas caráter 
simbólico. (EL PAÍS, 2016b).  

No Brasil, contudo, é vedado o confisco nos termos do art. 150, IV da 
Constituição, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco, no que 
tal medida seria considerada inconstitucional. Além disso, tal atitude se 
configuraria em afronta ao princípio da igualdade, na sua dimensão material, em 
virtude das precárias condições a que os migrantes são submetidos. Almeja-se, 
portanto, uma igualdade de posições (igualdade no ponto de chegada), e não 
uma igualdade de oportunidades (igualdade do ponto de partida). 

No segundo momento, deve-se proteger os bens adquiridos pelas 
pessoas refugiadas e contempladas com visto humanitário após sua chegada no 
país. A Convenção de 1951, protege a aquisição da propriedade móvel e imóvel, 
de modo que o refugiado deverá ter tratamento favorável e igualitário ao dos 
estrangeiros em geral.199 

199 Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, art. 13: “os Estados contratantes 
concederão a um refugiado um tratamento ta ̃o favora ́vel quanto possi ́vel, e de qualquer 
maneira um tratamento que não seja desfavorável do que o que é concedido, nas mesmas 
circunsta ̂ncias, aos estrangeiros em geral, no que concerne à aquisic ̧a ̃o de propriedade móvel 
ou imóvel e a outros direitos a ela referentes, ao aluguel e aos outros contratos relativos a 
propriedade móvel ou imóvel”.  
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1951, em seu art. 30, dispõe que “cada Estado Contratante permitirá aos
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198 Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, 1951, art. 17(1).
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trouxeram para o seu território, para o território de outro país no qual foram
admitidos a fim de nele se reinstalarem”. (ONU, s/d (b)).

Para reiterar a atualidade da discussão, cita-se o apoio parlamentar
conquistado pelo governo dinamarquês, permitindo às autoridades confiscarem
divisas e bens de solicitantes de refúgio que ultrapassem o valor de dez mil
coroas (cerca de 1340 euros ou 5870 reais), com a finalidade de cobrir os custos
de habitação e alimentação enquanto suas solicitações de refúgio são analisadas.
(FOLHA DE SÃO PAULO, 2016).

Essa permissão de confisco já ocorre na Suíça e em dois estados alemães,
Baviera e Baden-Württemberg. (EL PAÍS, 2016a). O argumento utilizado
possui duplo fundamento: (i) a equiparação das condições dos refugiados com
a dos cidadãos locais na solicitação de recursos públicos; (ii) o alto custo fiscal
dos refugiados nestes países, segundo relatório do Fundo Monetário
Internacional - na Suécia o gasto foi o correspondente a 0,5% do PIB, na
Dinamarca o relativo a 0,47% e na Alemanha de 0,2%. Esse último argumento
resta enfraquecido, visto que poucos recursos restam após a travessia realizada
pelos migrantes. Sendo assim, o confisco na maioria dos casos não contribuirá
em grande medida para o alívio do o orçamento, tendo apenas caráter
simbólico. (EL PAÍS, 2016b).

No Brasil, contudo, é vedado o confisco nos termos do art. 150, IV da
Constituição, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco, no que
tal medida seria considerada inconstitucional. Além disso, tal atitude se
configuraria em afronta ao princípio da igualdade, na sua dimensão material, em
virtude das precárias condições a que os migrantes são submetidos. Almeja-se,
portanto, uma igualdade de posições (igualdade no ponto de chegada), e não
uma igualdade de oportunidades (igualdade do ponto de partida).

No segundo momento, deve-se proteger os bens adquiridos pelas
pessoas refugiadas e contempladas com visto humanitário após sua chegada no
país. A Convenção de 1951, protege a aquisição da propriedade móvel e imóvel,
de modo que o refugiado deverá ter tratamento favorável e igualitário ao dos
estrangeiros em geral.199

199 Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, art. 13: “os Estados contratantes 
concederão a um refugiado um tratamento ta ̃o favora ́vel quanto possi ́vel, e de qualquer
maneira um tratamento que não seja desfavorável do que o que é concedido, nas mesmas
circunsta ̂ncias, aos estrangeiros em geral, no que concerne à aquisic ̧a ̃o de propriedade móvel 
ou imóvel e a outros direitos a ela referentes, ao aluguel e aos outros contratos relativos a
propriedade móvel ou imóvel”. 
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Ainda, a Lei n.º 13.445/2017, garante ao migrante, em condição de 
igualdade com os nacionais, direito de transferir recursos decorrentes de sua 
renda e economias pessoais a outro país, observada a legislação aplicável.200 
(BRASIL, 2017a). 

3 A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS COMO ALICERCE 
DA DIGNIDADE HUMANA 

A partir da análise da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948, da Convenção de 1951 e da Lei de Migração, podem ser apresentados 
como direitos sociais assegurados aos migrantes forçados: (i) direito ao trabalho, 
em sentido amplo, e como facetas deste direito a livre escolha de emprego, 
condiço ̃es justas e favoráveis de trabalho, a proteça ̃o contra o desemprego, a 
percepção de igual remuneraça ̃o por igual trabalho e que esta seja justa e 
satisfatória, que assegure ao migrante, assim como à sua família, uma existência 
compatível com a dignidade humana, os adicionais de família quando estes 
adicionais fazem parte da remuneração, organização de sindicatos para proteção 
de seus interesses, a duraça ̃o do trabalho, as horas suplementares, as férias 
pagas, as restriço ̃es ao trabalho doméstico, a idade mínima para o emprego, o 
aprendizado e a formação profissional, o trabalho das mulheres e dos 
adolescentes e o gozo de vantagens proporcionadas pelas convenço ̃es coletivas, 
obrigações legais e contratuais trabalhistas, normas de proteção ao trabalhador, 
sem discriminação em razão da nacionalidade; (ii) direito à saúde e bem-estar para 
si e sua família, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição 
migratória; (iii) direito à alimentação; (iv) direito ao vestuário; (v) direito à habitação, 
sendo garantido o direito acesso igualitário para alugar imóveis; (vi) acesso 
igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais; (vii) direito à 
previdência social, que engloba o direito à proteção em casos de acidentes do 
trabalho, moléstias profissionais,  maternidade, doença,  invalidez,  velhice e 
falecimento, desemprego, encargos de família, bem como a qualquer outro risco 
que, conforme a legislac ̧ão , esteja previsto em um sistema de previdência social; 
(viii) direito à educação, que deve ser pública, gratuita e obrigatória no nível básico,
incluindo o reconhecimento de certificados de estudos, de diplomas e títulos
universitários emitidos no exterior e a concessão de bolsas de estudo. Além
disso, é assegurado o direito a uma ordem social e internacional em que tais
direitos fundamentais sejam plenamente efetivos.

200 Artigo 4º, v, da Lei n.º 13.445/2017. 
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Ainda, a Lei n.º 13.445/2017, garante ao migrante, em condição de
igualdade com os nacionais, direito de transferir recursos decorrentes de sua
renda e economias pessoais a outro país, observada a legislação aplicável.200

(BRASIL, 2017a).

3 A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS COMO ALICERCE
DA DIGNIDADE HUMANA

A partir da análise da Declaração Universal dos Direitos Humanos de
1948, da Convenção de 1951 e da Lei de Migração, podem ser apresentados
como direitos sociais assegurados aos migrantes forçados: (i) direito ao trabalho, 
em sentido amplo, e como facetas deste direito a livre escolha de emprego,
condiço ̃es justas e favoráveis de trabalho, a proteça ̃o contra o desemprego, a
percepção de igual remuneraça ̃o por igual trabalho e que esta seja justa e
satisfatória, que assegure ao migrante, assim como à sua família, uma existência
compatível com a dignidade humana, os adicionais de família quando estes
adicionais fazem parte da remuneração, organização de sindicatos para proteção 
de seus interesses, a duraça ̃o do trabalho, as horas suplementares, as férias
pagas, as restriço ̃es ao trabalho doméstico, a idade mínima para o emprego, o
aprendizado e a formação profissional, o trabalho das mulheres e dos
adolescentes e o gozo de vantagens proporcionadas pelas convenço ̃es coletivas,
obrigações legais e contratuais trabalhistas, normas de proteção ao trabalhador,
sem discriminação em razão da nacionalidade; (ii) direito à saúde e bem-estar para
si e sua família, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição
migratória; (iii) direito à alimentação; (iv) direito ao vestuário; (v) direito à habitação, 
sendo garantido o direito acesso igualitário para alugar imóveis; (vi) acesso
igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais; (vii) direito à
previdência social, que engloba o direito à proteção em casos de acidentes do 
trabalho, moléstias profissionais,  maternidade, doença,  invalidez,  velhice e
falecimento, desemprego, encargos de família, bem como a qualquer outro risco
que, conforme a legislac ̧ão , esteja previsto em um sistema de previdência social;
(viii) direito à educação, que deve ser pública, gratuita e obrigatória no nível básico,
incluindo o reconhecimento de certificados de estudos, de diplomas e títulos
universitários emitidos no exterior e a concessão de bolsas de estudo. Além
disso, é assegurado o direito a uma ordem social e internacional em que tais
direitos fundamentais sejam plenamente efetivos.

200 Artigo 4º, v, da Lei n.º 13.445/2017.
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No Brasil, a sociedade civil, via de regra, é quem tem se mobilizado para 
garantir aos refugiados e aos contemplados com visto humanitário seus direitos 
sociais. O setor privado também tem proposto e implementado iniciativas de 
responsabilidade social para a efetivação de direitos sociais de refugiados e 
migrantes.  

Quanto ao direito ao trabalho, destaque-se o Programa de Apoio para a 
Recolocação dos Refugiados – PARR, parceria entre os setor privado e o 
terceiro setor, cujo projeto, de natureza social, foi pioneiro no Brasil e no 
mundo, tendo inicio em 2011 através de diálogos iniciados na 1ª Oficina sobre 
Trabalho e Emprego para Refugiados promovida pelo Ministério do Trabalho 
e Alto Comissariado das Nações Unidas – ACNUR em Brasília. (ACNUR, 
2011). 

Quanto ao direito à saúde, sabe-se que é garantido atendimento em 
hospitais públicos a todos os estrangeiros que se encontrem no Brasil, em 
caráter temporário ou permanente. No que tange ao acesso a medicamentos 
para refugiados, são adquiridos com verba do ACNUR e fornecidos pela 
Ca ́ritas, após avaliação individual da situação do solicitante de refúgio ou do 
refugiado. (BÓGUS, 2011). 

Com relação ao direito à alimentação, um exemplo de viabilização é a 
parceria com o Serviço Social do Comércio (SESC), resultando na oferta de 
alimentos a baixo custo para solicitantes de refúgio e refugiados, com descontos 
expressivos nos preços normais das refeições. 

Já o direito à moradia tem sido garantido por meio de abrigos públicos, 
mantidos pelas Prefeituras Municipais e pelo Governo dos Estados, e de 
Albergues mantidos por organizações do terceiro setor.  Há apoio direto do 
ACNUR com relação à garantia do direito à moradia aos refugiados 
reassentados. (BÓGUS, 2011).  

Pelas experiências passadas no país de origem e/ou no processo 
migratório, refugiados podem requer atenção relativa à sua saúde mental. têm 
propensão a desenvolverem problemas de saúde mental.  Diante disso, mostra-
se importante que os programas de integração sejam fornecidos de forma a 
apoiar a pessoa refugiada neste sentido. Como exemplo, apresenta-se iniciativa 
do 

Ministério da Saúde e do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de 
Janeiro, que criou o primeiro Centro de Referência para a Saúde dos Refugiados 
comfuncionários do Sistema Único de Saúde são capacitados para atender aos 
refugiados. (BÓGUS, 2011). 
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Ainda, a Lei n.º 13.445/2017, garante ao migrante, em condição de
igualdade com os nacionais, direito de transferir recursos decorrentes de sua
renda e economias pessoais a outro país, observada a legislação aplicável.200

(BRASIL, 2017a).

3 A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS COMO ALICERCE
DA DIGNIDADE HUMANA
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de seus interesses, a duraça ̃o do trabalho, as horas suplementares, as férias
pagas, as restriço ̃es ao trabalho doméstico, a idade mínima para o emprego, o
aprendizado e a formação profissional, o trabalho das mulheres e dos
adolescentes e o gozo de vantagens proporcionadas pelas convenço ̃es coletivas,
obrigações legais e contratuais trabalhistas, normas de proteção ao trabalhador,
sem discriminação em razão da nacionalidade; (ii) direito à saúde e bem-estar para
si e sua família, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição
migratória; (iii) direito à alimentação; (iv) direito ao vestuário; (v) direito à habitação, 
sendo garantido o direito acesso igualitário para alugar imóveis; (vi) acesso
igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais; (vii) direito à
previdência social, que engloba o direito à proteção em casos de acidentes do 
trabalho, moléstias profissionais,  maternidade, doença,  invalidez,  velhice e
falecimento, desemprego, encargos de família, bem como a qualquer outro risco
que, conforme a legislac ̧ão , esteja previsto em um sistema de previdência social;
(viii) direito à educação, que deve ser pública, gratuita e obrigatória no nível básico,
incluindo o reconhecimento de certificados de estudos, de diplomas e títulos
universitários emitidos no exterior e a concessão de bolsas de estudo. Além
disso, é assegurado o direito a uma ordem social e internacional em que tais
direitos fundamentais sejam plenamente efetivos.

200 Artigo 4º, v, da Lei n.º 13.445/2017.
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No Brasil, a sociedade civil, via de regra, é quem tem se mobilizado para
garantir aos refugiados e aos contemplados com visto humanitário seus direitos 
sociais. O setor privado também tem proposto e implementado iniciativas de
responsabilidade social para a efetivação de direitos sociais de refugiados e
migrantes.

Quanto ao direito ao trabalho, destaque-se o Programa de Apoio para a
Recolocação dos Refugiados – PARR, parceria entre os setor privado e o
terceiro setor, cujo projeto, de natureza social, foi pioneiro no Brasil e no 
mundo, tendo inicio em 2011 através de diálogos iniciados na 1ª Oficina sobre
Trabalho e Emprego para Refugiados promovida pelo Ministério do Trabalho 
e Alto Comissariado das Nações Unidas – ACNUR em Brasília. (ACNUR,
2011).

Quanto ao direito à saúde, sabe-se que é garantido atendimento em
hospitais públicos a todos os estrangeiros que se encontrem no Brasil, em
caráter temporário ou permanente. No que tange ao acesso a medicamentos
para refugiados, são adquiridos com verba do ACNUR e fornecidos pela
Ca ́ritas, após avaliação individual da situação do solicitante de refúgio ou do
refugiado. (BÓGUS, 2011).

Com relação ao direito à alimentação, um exemplo de viabilização é a
parceria com o Serviço Social do Comércio (SESC), resultando na oferta de
alimentos a baixo custo para solicitantes de refúgio e refugiados, com descontos
expressivos nos preços normais das refeições.

Já o direito à moradia tem sido garantido por meio de abrigos públicos,
mantidos pelas Prefeituras Municipais e pelo Governo dos Estados, e de
Albergues mantidos por organizações do terceiro setor. Há apoio direto do
ACNUR com relação à garantia do direito à moradia aos refugiados
reassentados. (BÓGUS, 2011). 

Pelas experiências passadas no país de origem e/ou no processo
migratório, refugiados podem requer atenção relativa à sua saúde mental. têm
propensão a desenvolverem problemas de saúde mental.  Diante disso, mostra-
se importante que os programas de integração sejam fornecidos de forma a
apoiar a pessoa refugiada neste sentido. Como exemplo, apresenta-se iniciativa
do

Ministério da Saúde e do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de
Janeiro, que criou o primeiro Centro de Referência para a Saúde dos Refugiados
comfuncionários do Sistema Único de Saúde são capacitados para atender aos
refugiados. (BÓGUS, 2011).
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4 A PROTEÇÃO DOS DIREITOS CULTURAIS DA PESSOA 
REFUGIADA 

Nohara e Azevedo asseveram que “a cultura é pré-requisito para a 
existência da humanidade” e que seu conceito é amplo e complexo. 
Diversamente da perspectiva usualmente utilizada, argumenta-se que a cultura 
não trata apenas do conjunto de costumes de um povo ou suas manifestações 
e expressões populares, mas sim do modo de organização de uma sociedade, e 
engloba: (i) o modo de divisão das pessoas em grupos sociais; (ii) a presença ou 
não da propriedade privada; (iii) as formas de relação de trabalho; (iv) como a 
família se ordena e o relacionamento entre pais e filhos;  (v) a maneira e o ritual 
de formação do vínculo conjugal; (vi) as formas de lazer; (vii) as religiões e seus 
preceitos - inclusive os rituais sagrados e a forma com que os mortos são 
tratados; (viii) a presença ou não da escrita; (ix) a forma de poder; (x) a língua; 
(xi) os objetos e suas peculiaridades; (xii)  as expressões artísticas - música,
escultura, quadro, artesanato, literatura, folclore, etc.; (xiii) o modo de
tratamento que a sociedade dá aos mais velhos e às crianças; (xiv) os
comportamentos; (xv) os hábitos alimentares; (xvi) os esportes, etc.
(NOHARA, 2016).

Conforme já relatado, o Brasil é um país bastante procurado por aqueles 
que buscam acolhimento, por enfrentarem fundado temor de perseguição em 
seu país de origem ou residência habitual, ou seja, problemas relacionados a 
fatores sociais, ambientais, econômicos, políticos, culturais e até familiares, não 
restando outra opção, senão procurar abrigo fora de sua terra natal.  

Diante dessa problemática, se torna imperiosa a proteção dos direitos 
culturais das pessoas refugiadas. Podem-se listar alguns dispositivos que tratam 
desta natureza de direitos: art. 15 do Pacto Internacional sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais: “ os Estados Partes do presente Pacto 
reconhecem a cada indivíduo o direito de:  a) Participar da vida cultural, e c) 
Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda 
a produção científica, literária ou artística de que seja autor; replicando direitos 
já enunciados no art. 27 da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948: 
“ todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da 
comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus 
benefícios” e “todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e 
materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da 
qual seja autor”. (OHCHR, s/d). 
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tratamento que a sociedade dá aos mais velhos e às crianças; (xiv) os
comportamentos; (xv) os hábitos alimentares; (xvi) os esportes, etc.
(NOHARA, 2016).

Conforme já relatado, o Brasil é um país bastante procurado por aqueles
que buscam acolhimento, por enfrentarem fundado temor de perseguição em
seu país de origem ou residência habitual, ou seja, problemas relacionados a
fatores sociais, ambientais, econômicos, políticos, culturais e até familiares, não
restando outra opção, senão procurar abrigo fora de sua terra natal.

Diante dessa problemática, se torna imperiosa a proteção dos direitos
culturais das pessoas refugiadas. Podem-se listar alguns dispositivos que tratam
desta natureza de direitos: art. 15 do Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais: “ os Estados Partes do presente Pacto
reconhecem a cada indivíduo o direito de: a) Participar da vida cultural, e c)
Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de toda
a produção científica, literária ou artística de que seja autor; replicando direitos
já enunciados no art. 27 da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948:
“ todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da
comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus 
benefícios” e “todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e
materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da 
qual seja autor”. (OHCHR, s/d).
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Observa-se que os direitos culturais, em especial, carecem de uma 
delimitação precisa. Em que pese a escassez de normatização, a proteção deve 
ser a mais ampla possível possibilitando às pessoas refugiadas o respeito e 
preservação da cultura relacionada ao seu local de origem.   

Por outro lado, também é importante a inclusão cultural do refugiado na 
cultura brasileira, com o aprendizado da língua portuguesa, das questões 
históricas, das festas tradicionais, do modo de viver familiares, entre outros.  

Dessa forma, o refugiado não quer e não pode ser obrigado a ter que se 
adaptar a uma nova cultura – ser aculturado, em qualquer local. A pessoa 
refugiada, deve ser assegurado o direito e a oportunidade de manter o seu modus 
vivendi e, se quiser, adquirir características da nova cultura em que está sendo 
inserido, quando necessárias para sua adaptação desde que respeitados os 
direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Processos de imposição e 
transposição cultural podem impactar a na saúde mental do migrante, devendo 
existir políticas públicas e práticas sociais de suporte neste sentido. 
(BUDDINGTON, 2002). 

A convivência entre culturas distintas necessita de um esforço conjunto 
do Estado, da comunidade local e da pessoa refugiada, o que nem sempre 
acontece. Em muitos países tem-se visto um significativo aumento de casos de 
discriminação e xenofobia contra migrantes. O preconceito é um dos diversos 
motivos que desmotivam os refugiados a praticarem a sua própria cultura fora 
de seu país de origem. 

Nesse âmbito discriminatório, destaque-se a atuação das Universidades 
como “um lugar específico e privilegiado para a construção de políticas 
públicas, em geral, e de uma política migratória preventiva ao estabelecimento 
de padrões de tratamento xenófobos e discriminatórios aos 
migrantes”. (GEDIEL, 2014,  , p. 229-244). 

Assim, desde o ano de 2003 a ACNUR implementa a Cátedra Sérgio de 
Mello, em cooperação com instituições de ensino superior.201 Existem objetivos, 
responsabilidades e critérios para adesão à iniciativa que intenciona promover 
a formação acadêmica nas searas do ensino, da pesquisa e da extensão para a a 
capacitação de professores, servidores e estudantes dentro da temática do 
refúgio.202  

201 Fazem parte dessa rede mais de vinte universidades públicas e privadas assim como 
fundações.. 
202 A importância desta iniciativa foi reconhecida pela Declaração e Plano de Ação do México 
para Fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados na América Latina, assinada em 
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materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da 
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Observa-se que os direitos culturais, em especial, carecem de uma
delimitação precisa. Em que pese a escassez de normatização, a proteção deve
ser a mais ampla possível possibilitando às pessoas refugiadas o respeito e
preservação da cultura relacionada ao seu local de origem.

Por outro lado, também é importante a inclusão cultural do refugiado na
cultura brasileira, com o aprendizado da língua portuguesa, das questões 
históricas, das festas tradicionais, do modo de viver familiares, entre outros.

Dessa forma, o refugiado não quer e não pode ser obrigado a ter que se
adaptar a uma nova cultura – ser aculturado, em qualquer local. A pessoa
refugiada, deve ser assegurado o direito e a oportunidade de manter o seu modus
vivendi e, se quiser, adquirir características da nova cultura em que está sendo
inserido, quando necessárias para sua adaptação desde que respeitados os
direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Processos de imposição e
transposição cultural podem impactar a na saúde mental do migrante, devendo
existir políticas públicas e práticas sociais de suporte neste sentido.
(BUDDINGTON, 2002).

A convivência entre culturas distintas necessita de um esforço conjunto
do Estado, da comunidade local e da pessoa refugiada, o que nem sempre
acontece. Em muitos países tem-se visto um significativo aumento de casos de
discriminação e xenofobia contra migrantes. O preconceito é um dos diversos
motivos que desmotivam os refugiados a praticarem a sua própria cultura fora
de seu país de origem.

Nesse âmbito discriminatório, destaque-se a atuação das Universidades
como “um lugar específico e privilegiado para a construção de políticas
públicas, em geral, e de uma política migratória preventiva ao estabelecimento
de padrões de tratamento xenófobos e discriminatórios aos migrantes”.
(GEDIEL, 2014, 229-244).

Assim, desde o ano de 2003 a ACNUR implementa a Cátedra Sérgio de
Mello, em cooperação com instituições de ensino superior.201 Existem objetivos,
responsabilidades e critérios para adesão à iniciativa que intenciona promover
a formação acadêmica nas searas do ensino, da pesquisa e da extensão para a a
capacitação de professores, servidores e estudantes dentro da temática do
refúgio.202

201 Fazem parte dessa rede mais de vinte universidades públicas e privadas assim como
fundações..
202 A importância desta iniciativa foi reconhecida pela Declaração e Plano de Ação do México
para Fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados na América Latina, assinada em
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Como exemplo de iniciativas, pode-se citar o exemplo de diversas 
universidades que têm desenvolvido ações para fomentar o acesso e 
permanência ao ensino, a revalidação de diplomas,203 assim como o ensino da 
língua portuguesa à refugiados. 

Destaque-se a Resolução Normativa do CONARE n.º 14, de 27 de 
dezembro de 2011, que em seu artigo 5º, inciso V, dispõe que às organizações 
da sociedade civil cabe promover ações de integração social, cultural, cidadania 
e de incentivo à autonomia do indivíduo ou núcleo familiar do refugiado 
reassentado. No artigo 4º, III, dispõe que cabe a ACNUR contribuir 
financeiramente com o projeto de integração local dos refugiados reassentados, 
mediante a disponibilidade de recursos. Ainda, o art. 7º prevê que outras 
pessoas jurídicas e físicas, em caráter voluntário, poderão ser habilitadas a 
participar das iniciativas desse programa, mediante a doação de recursos 
financeiros ou bens, a prestação de serviços específicos ou a adesão a 
campanhas diversas, conforme termos específicos firmados entre os parcerios. 

Nesse âmbito, merece destaque as Cáritas Arquidiocesanas que, em 
convênio com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR) e com o Ministério da Justiça, por meio do Comitê Nacional para 
Refugiados (CONARE), acolhem, apoiam e orientam os solicitantes de refúgio 
e refugiados que chegam ao Brasil, contando com uma equipe técnica formada 
por assistentes sociais, advogados, psicólogos e voluntários. Assim, recebem 
apoio jurídico, psicológico e social através de atividades de orientação jurídica 
diversa, acompanhamento das solicitações de refúgio e encaminhamentos para 
instituições afins; atendimento psicológico individual e em grupo; curso de 
português e orientação e encaminhamentos nas áreas de trabalho, educação, 
saúde, documentação, capacitação profissional, cultura e lazer e geração de 
renda, com o objetivo de facilitar sua integração na sociedade brasileira. 
(CARITAS, s/d). 

Moreira destaca que há ausência de participac ̧ão dos próprios refugiados 
no processo de elaboração, execuça ̃o e avaliação dos programas e políticas a 
eles destinados. Para a autora, a solução para os problemas dos refugiados 
envolve a participação e articulação entre diversos atores, estatais e não estatais, 
internacionais e nacionais. Contudo, os próprios refugiados não são 

2004 por 20 países da região e que recomenda a investigação interdisciplinar da promoção e 
da formação do direito internacional dos refugiados.  (ACNUR, s/d (c)). 
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de todas as universidades públicas brasileiras, de diplomas de cursos de graduação e do 
reconhecimento de diplomas de mestrado ou doutorado expedidos por universidades 
estrangeiras. Com isso, pretende-se facilitar o acesso de refugiados ao ensino superior. 
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Como exemplo de iniciativas, pode-se citar o exemplo de diversas
universidades que têm desenvolvido ações para fomentar o acesso e
permanência ao ensino, a revalidação de diplomas,203 assim como o ensino da
língua portuguesa à refugiados.

Destaque-se a Resolução Normativa do CONARE n.º 14, de 27 de
dezembro de 2011, que em seu artigo 5º, inciso V, dispõe que às organizações
da sociedade civil cabe promover ações de integração social, cultural, cidadania
e de incentivo à autonomia do indivíduo ou núcleo familiar do refugiado
reassentado. No artigo 4º, III, dispõe que cabe a ACNUR contribuir
financeiramente com o projeto de integração local dos refugiados reassentados,
mediante a disponibilidade de recursos. Ainda, o art. 7º prevê que outras
pessoas jurídicas e físicas, em caráter voluntário, poderão ser habilitadas a
participar das iniciativas desse programa, mediante a doação de recursos
financeiros ou bens, a prestação de serviços específicos ou a adesão a
campanhas diversas, conforme termos específicos firmados entre os parcerios.

Nesse âmbito, merece destaque as Cáritas Arquidiocesanas que, em
convênio com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
(ACNUR) e com o Ministério da Justiça, por meio do Comitê Nacional para
Refugiados (CONARE), acolhem, apoiam e orientam os solicitantes de refúgio
e refugiados que chegam ao Brasil, contando com uma equipe técnica formada
por assistentes sociais, advogados, psicólogos e voluntários. Assim, recebem
apoio jurídico, psicológico e social através de atividades de orientação jurídica
diversa, acompanhamento das solicitações de refúgio e encaminhamentos para
instituições afins; atendimento psicológico individual e em grupo; curso de
português e orientação e encaminhamentos nas áreas de trabalho, educação, 
saúde, documentação, capacitação profissional, cultura e lazer e geração de
renda, com o objetivo de facilitar sua integração na sociedade brasileira.
(CARITAS, s/d).

Moreira destaca que há ausência de participac ̧ão dos próprios refugiados
no processo de elaboração, execuça ̃o e avaliação dos programas e políticas a
eles destinados. Para a autora, a solução para os problemas dos refugiados
envolve a participação e articulação entre diversos atores, estatais e não estatais,
internacionais e nacionais. Contudo, os próprios refugiados não são 

2004 por 20 países da região e que recomenda a investigação interdisciplinar da promoção e
da formação do direito internacional dos refugiados. (ACNUR, s/d (c)).
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estrangeiras. Com isso, pretende-se facilitar o acesso de refugiados ao ensino superior.
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devidamente reconhecidos como atores, comprometendo o sucesso de sua 
integração. (MOREIRA, 2014). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise realizada, percebe-se que o Brasil carece de normas 
que protejam e promovam os direitos dos migrantes que aqui residem. Apesar 
das Convenções Internacionais, e da Lei de Migração, não há completa precisão 
na definição dos direitos e de seus limites.  

A Lei de Migração, em que pese represente um avanço e preveja a 
isonomia e integração dos migrantes, prezando pela solidariedade e pelo 
repúdio e busca pela prevenção da xenofobia, do racismo e quaisquer outras 
formas de discriminação, ainda está aquém de assegurar todos os direitos, visto 
que foi sancionada com 20 vetos presidenciais. Cite-se o que estendia a todo 
visitante, dentre outros direitos, o de acesso a serviços públicos de saúde e de 
assistência social e à previdência social, por representar pressões fiscais 
adicionais à União e aos demais entes nacionais, prejudicando a adequação das 
despesas públicas ao limite de gastos constitucionalmente previsto. (BRASIL, 
2017b). 

Há uma longa distância entre o reconhecimento e a efetividade de 
direitos. Há a necessidade de informação, tanto para os migrantes quanto para 
a sociedade civil e para os agentes públicos e privados. É vital o reconhecimento 
de mais direitos a migrantes, que deixam seu país de origem e chegam ao país 
de acolhimento em condição de vulnerabilidade. É essencial, como parte 
integral do acolhimento, a proteção efetiva destas pessoas.  

Busca-se empatia. Busca-se alteridade. Busca-se humanidade. 
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Revista de Direito Econômico e Socioambiental, Curitiba, v. 7, n. 2, p. 198-220,
jul./dez. 2016.

NOVAIS, Jorge Reis. Direitos Sociais: teoria jurídica dos direitos sociais enquanto
direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra editora, 2010. p. 123-140.

OHCHR. Declaração Universal dos Direitos Humanos. s/d. Disponível em:
<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por
.pdf>. Acesso em: 01 set. 2016

ONU. Convenc ̧ão Relativa ao Estatuto do Refugiado. 1951. Disponível em:
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Conve
ncao_relativa_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf>. Acesso em: 27 maio 2017.

______. Protocolo de 1967 relativo ao Estatuto dos Refugiados. Disponível em:
<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Docume
ntos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Protocolo_de_1967
>. Acesso em: 27 maio 2017.

PAMPLONA; Danielle Anne; PIOVESAN, Flávia. O instituto do refúgio no
Brasil: práticas recentes. Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, Curitiba, v.
17, n. 17, p. 43-55, jan./jun. 2015.
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direitos humanos. (EIDE, 2005). É disposição que se refere ao significado 
amplo de segurança, coincidente com o bem-estar pleno209 e com a segurança 
jurídica210, e que, por sua vez, contém a noção mais precisa de seguridade social, 
“que se traduz em um instrumento estatal, específico de proteção das 
necessidades sociais, individuais e coletivas, sejam elas preventivas, reparadoras 
e recuperadoras, na medida e nas condições dispostas pela norma”. 
(CORREIA, 2013, p. 31). 

Quando se fala em direitos humanos de cunho econômico e social, o 
direito à seguridade social está, ao lado do direito ao trabalho, na base protetiva 
da dignidade humana211, posto que fornece meios à efetivação de todo um leque 
de direitos que compõem o mínimo ético existencial, constituindo-se, assim, 
simultaneamente em direito substantivo e em direito adjetivo, em matéria e 
instrumento, em meio e em fim. (PIOVESAN, 2006). Com efeito, ao mesmo 
passo em que o direito à seguridade se revela materialmente pelo amparo 
previdenciário, pela cobertura assistencial e pela prestação de serviços de 
saúde212, também se revela instrumentalmente pelo resgate do ser humano em 
estado de vulnerabilidade, na medida em que fornece meios (reabilita a 
capacidade de trabalho ou recupera a renda) para exercício dos direitos 

209 “Such preconditions include physical integrity or security, the material means of existence, the development 
of capacities, and the enjoyment of basic liberties. These necessary conditions of human agency constitute the 
basis of human rights”. (BEETHAM, 1995, p. 47). 
210 “[R]esulta evidente a conexão entre as categorias da segurança jurídica e da segurança 
social, notadamente no marco do Estado de Direito[...]”. (SARLET, 2015, p. 70).  
211 Orione e Souto Maior inclusive afirmam que “embora o Direito Social influencie todo o 
ordenamento e tenha o conceito abrangente antes mencionado, há uma regulação específica 
que se aproxima de forma mais nítida dos propósitos marcados historicamente pelo Direito 
Social. São elas: o Direito do Trabalho, o Direito da Seguridade Social, e os Direitos da 
Personalidade (vida, educação, maternidade, infância, saúde, lazer, privacidade, intimidade, 
honra e integridade física e moral), este últimos, sobretudo, quando interligados às relações 
jurídicas de natureza trabalhista (sobretudo a reparação por acidente do trabalho) e 
previdenciária, ou quando pensados na ótica da inserção social”. (CORREIA; SOUTO 
MAIOR, 2007. p. 27). 
212 Na noção mais fiel às ideias de Beveridge, a seguridade social se destinaria a amparar o ser 
humano em situação de vulnerabilidade sanitária e/ou incapacitado de prover o próprio 
sustento em decorrência de determinados riscos sociais, notadamente a morte, a velhice, a 
doença, o desamparo e o desemprego. William Beveridge promove a “transformação da 
proteção social”, com o plano de reconstrução da Inglaterra, que leva seu nome. “Se dá em 
duas direções, garantindo a universalização da abrangência do sistema de proteção nas 
direções objetiva e subjetiva. É o que se chama hoje, no ordenamento brasileiro, de 
universalidade da cobertura e do atendimento, alçada à condição de objetivo do sistema de 
seguridade social [...]. Beveridge chamava tais características de compreensão e classificação: 
o sistema deveria prover o conjunto do que se esperaria necessitar a população, em todos os
seus setores. Foi isso que, inclusive, rendeu ao plano o apelido de “do berço ao túmulo”,
atribuído pela imprensa inglesa da época”. (BATISTA,  2016, p. 22).
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direito à seguridade social está, ao lado do direito ao trabalho, na base protetiva 
da dignidade humana211, posto que fornece meios à efetivação de todo um leque 
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econômicos, sociais e culturais e, por esta via – e inclusive por expressão da 
indivisibilidade dos direitos humanos -, para o exercício dos direitos civis e 
políticos, considerando-se aí que o indivíduo (re)empoderado é agente capaz de 
manifestação no espaço público, é agente capaz de criação, transformação e de 
apropriação das próprias garantias fundamentais. (HABERMAS, 2002). Neste 
sentido, pode-se dizer que a seguridade social, além de direito material em si 
mesmo, é instrumento para a realização da igualdade e da liberdade. 

Por outro lado, e na medida em que as contingências sociais cobertas 
pela Seguridade Social atingem toda a sociedade e não apenas o particular, é 
razoável dizer que seu espectro de proteção alcança também os direitos difusos 
e coletivos. (IBRAHIM, 2012). O caráter transindividual dos direitos de 
seguridade nasce com a solidariedade social, princípio fundante do sistema 
(HORVATH JUNIOR, 2008), determinante tanto para o custeio (“conjugação 
de esforços [de toda a sociedade] para fazer frente às contingências sociais, por 
motivos altruístas ou não, desde que os males que afligem cada indivíduo 
podem vir a ser sofridos pelos demais e, de qualquer modo, atingem toda a 
comunidade”. [VIDAL NETO, apud CORREIA; SOUTO MAIOR, 2007, p. 
114]), quanto para a seletividade que norteia a justiça social de distribuição dos 
benefícios. (VIDAL NETO, apud CORREIA; SOUTO MAIOR, 2007).  

Um sistema de seguridade social completo, provê cobertura ao indivíduo 
em três eixos específicos: na saúde, na assistência social e na previdência 
social213. Tal concepção tripartite foi assumida pelo ordenamento jurídico 
brasileiro214, que destinou a cada eixo regramento próprio, inclusive no que diz 
respeito aos titulares de cada um destes direitos. Muito embora o tratamento 
mais detalhado da Seguridade Social tenha sido remetido ao Título “Da Ordem 
Social”, é direito antes de tudo previsto no elenco de direitos e garantias 
fundamentais apresentados pelo Título II, ambos da Constituição Federal 
(CF/88), identificado na redação do artigo 6º215, que estabelece o rol dos direitos 
sociais, dentre estes a saúde, a previdência social, e a assistência aos 
desamparados.  

213 A Convenção n. 102 da Organização Internacional do Trabalho, que dispõe sobre as 
normas mínimas de seguridade social, estabelece como piso para um sistema de tal espécie 
prestações de proteção em decorrência de “idade avançada, invalidez, morte, enfermidade, 
maternidade, acidente do trabalho, prestações familiares, desemprego e tratamento médico”. 
(MARTINS, 2016. p. 59). 
214 Art. 194, CF: “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 
saúde, à previdência e à assistência social”. (BRASIL, 1988). 
215 Art. 6º, CF: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. (BRASIL, 1988).

DANIELLE ANNONI ( COORD).
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sustento em decorrência de determinados riscos sociais, notadamente a morte, a velhice, a
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seus setores. Foi isso que, inclusive, rendeu ao plano o apelido de “do berço ao túmulo”,
atribuído pela imprensa inglesa da época”. (BATISTA,  2016, p. 22). 
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econômicos, sociais e culturais e, por esta via – e inclusive por expressão da
indivisibilidade dos direitos humanos -, para o exercício dos direitos civis e
políticos, considerando-se aí que o indivíduo (re)empoderado é agente capaz de
manifestação no espaço público, é agente capaz de criação, transformação e de
apropriação das próprias garantias fundamentais. (HABERMAS, 2002). Neste
sentido, pode-se dizer que a seguridade social, além de direito material em si
mesmo, é instrumento para a realização da igualdade e da liberdade.

Por outro lado, e na medida em que as contingências sociais cobertas
pela Seguridade Social atingem toda a sociedade e não apenas o particular, é
razoável dizer que seu espectro de proteção alcança também os direitos difusos
e coletivos. (IBRAHIM, 2012). O caráter transindividual dos direitos de
seguridade nasce com a solidariedade social, princípio fundante do sistema
(HORVATH JUNIOR, 2008), determinante tanto para o custeio (“conjugação
de esforços [de toda a sociedade] para fazer frente às contingências sociais, por
motivos altruístas ou não, desde que os males que afligem cada indivíduo 
podem vir a ser sofridos pelos demais e, de qualquer modo, atingem toda a
comunidade”. [VIDAL NETO, apud CORREIA; SOUTO MAIOR, 2007, p. 
114]), quanto para a seletividade que norteia a justiça social de distribuição dos
benefícios. (VIDAL NETO, apud CORREIA; SOUTO MAIOR, 2007).

Um sistema de seguridade social completo, provê cobertura ao indivíduo
em três eixos específicos: na saúde, na assistência social e na previdência
social213. Tal concepção tripartite foi assumida pelo ordenamento jurídico
brasileiro214, que destinou a cada eixo regramento próprio, inclusive no que diz
respeito aos titulares de cada um destes direitos. Muito embora o tratamento
mais detalhado da Seguridade Social tenha sido remetido ao Título “Da Ordem
Social”, é direito antes de tudo previsto no elenco de direitos e garantias
fundamentais apresentados pelo Título II, ambos da Constituição Federal
(CF/88), identificado na redação do artigo 6º215, que estabelece o rol dos direitos
sociais, dentre estes a saúde, a previdência social, e a assistência aos
desamparados.

213 A Convenção n. 102 da Organização Internacional do Trabalho, que dispõe sobre as
normas mínimas de seguridade social, estabelece como piso para um sistema de tal espécie
prestações de proteção em decorrência de “idade avançada, invalidez, morte, enfermidade,
maternidade, acidente do trabalho, prestações familiares, desemprego e tratamento médico”.
(MARTINS, 2016. p. 59).
214 Art. 194, CF: “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social”. (BRASIL, 1988).
215 Art. 6º, CF: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia,
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. (BRASIL, 1988).
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Apenas para a saúde a CF/88 garante a universalidade216, destinando à 
assistência social e à previdência social parâmetros mitigados, cuja delimitação 
é remetida às normas infraconstitucionais que, por sua vez, apresentam padrão 
de divergências relativas inclusive à condição de nacional ou estrangeiro, aí 
inserido o titular do direito ao refúgio. Os refugiados217, a depender do 
subsistema, podem mesmo ser alcançados por um viés de limitação do direito 
à seguridade social, seja em decorrência da interpretação restritiva do conceito 
de cidadania, seja em decorrência das dificuldades de acesso ao mercado de 
trabalho, e a despeito de toda a proteção normativa a que se obrigou o Estado 
brasileiro.  

O Brasil é Estado parte da Convenção de 1951 Relativa ao Status de 
Refugiado (Convenção de 1951), que contém disposições expressas218 sobre a 

216 Art. 196. CF: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 
(BRASIL, 1988). 
217 O presente texto utiliza a palavra “refugiado(s)” para designar toda a população refugiada, 
incluindo-se os refugiados já reconhecidos e os solicitantes de refúgio. Isso porque, por um 
lado, o refúgio é um ato declaratório e não constitutivo, sendo a condição objetiva do país 
de origem o que torna alguém refugiado e não o reconhecimento do status de refugiado 
(JUBILUT, 2007; JUBILUT, 2011). E por outro lado, pois, para os temas de Seguridade 
Social entende-se que, ainda que questões práticas possam impor limites ao acesso dos 
solicitantes de refúgio a tais direitos (como questões de documentação), tanto esses como os 
refugiados reconhecidos devem ser titulares das previdência e assistências sociais. 
218 Convenção de 1951 art. 23: “Assistência pública: Os Estados Contratantes darão aos 
refugiados que residam regularmente no seu território o mesmo tratamento em matéria de 
assistência e de socorros públicos que é dado aos seus nacionais”. (ACNUR, 19?). 
Convenção de 1951, art. Art. 24: “Legislação do trabalho e previdência social:1. Os Estados 
Contratantes darão aos refugiados que residam regularmente no seu território o mesmo 
tratamento dado aos nacionais no que concerne aos seguintes pontos: a) Na medida em que 
estas questões são regulamentadas pela legislação ou dependem das autoridades 
administrativas: a remuneração, inclusive adicionais de família quando estes adicionais fazem 
parte da remuneração, a duração do trabalho, as horas suplementares, as férias pagas, as 
restrições ao trabalho doméstico, a idade mínima para o emprego, o aprendizado e a 
formação profissional, o trabalho das mulheres e dos adolescentes e o gozo de vantagens 
proporcionadas pelas convenções coletivas. b) A previdência social (as disposições legais 
relativas aos acidentes do trabalho, às moléstias profissionais, à maternidade, à doença, à 
invalidez, à velhice e ao falecimento, ao desemprego, aos encargos de família, bem como a 
qualquer outro risco que, conforme a legislação nacional, esteja previsto em um sistema de 
previdência social), observadas as seguintes limitações: i) pode haver medidas apropriadas 
visando à manutenção dos direitos adquiridos e dos direitos em curso de aquisição; ii) 
disposições particulares prescritas pela legislação nacional do país de residência e 
concernentes aos benefícios ou frações de benefícios pagáveis exclusivamente dos fundos 
públicos, bem como às pensões pagas às pessoas que não preenchem as condições de 
contribuição exigidas para a concessão de uma pensão normal. 2. Os direitos a um benefício 
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Apenas para a saúde a CF/88 garante a universalidade216, destinando à
assistência social e à previdência social parâmetros mitigados, cuja delimitação
é remetida às normas infraconstitucionais que, por sua vez, apresentam padrão
de divergências relativas inclusive à condição de nacional ou estrangeiro, aí
inserido o titular do direito ao refúgio. Os refugiados217, a depender do
subsistema, podem mesmo ser alcançados por um viés de limitação do direito
à seguridade social, seja em decorrência da interpretação restritiva do conceito
de cidadania, seja em decorrência das dificuldades de acesso ao mercado de
trabalho, e a despeito de toda a proteção normativa a que se obrigou o Estado
brasileiro.

O Brasil é Estado parte da Convenção de 1951 Relativa ao Status de
Refugiado (Convenção de 1951), que contém disposições expressas218 sobre a

216 Art. 196. CF: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(BRASIL, 1988).
217 O presente texto utiliza a palavra “refugiado(s)” para designar toda a população refugiada,
incluindo-se os refugiados já reconhecidos e os solicitantes de refúgio. Isso porque, por um
lado, o refúgio é um ato declaratório e não constitutivo, sendo a condição objetiva do país
de origem o que torna alguém refugiado e não o reconhecimento do status de refugiado
(JUBILUT, 2007; JUBILUT, 2011). E por outro lado, pois, para os temas de Seguridade
Social entende-se que, ainda que questões práticas possam impor limites ao acesso dos
solicitantes de refúgio a tais direitos (como questões de documentação), tanto esses como os
refugiados reconhecidos devem ser titulares das previdência e assistências sociais.
218 Convenção de 1951 art. 23: “Assistência pública: Os Estados Contratantes darão aos
refugiados que residam regularmente no seu território o mesmo tratamento em matéria de
assistência e de socorros públicos que é dado aos seus nacionais”. (ACNUR, 19?).
Convenção de 1951, art. Art. 24: “Legislação do trabalho e previdência social:1. Os Estados
Contratantes darão aos refugiados que residam regularmente no seu território o mesmo
tratamento dado aos nacionais no que concerne aos seguintes pontos: a) Na medida em que
estas questões são regulamentadas pela legislação ou dependem das autoridades
administrativas: a remuneração, inclusive adicionais de família quando estes adicionais fazem
parte da remuneração, a duração do trabalho, as horas suplementares, as férias pagas, as
restrições ao trabalho doméstico, a idade mínima para o emprego, o aprendizado e a
formação profissional, o trabalho das mulheres e dos adolescentes e o gozo de vantagens
proporcionadas pelas convenções coletivas. b) A previdência social (as disposições legais
relativas aos acidentes do trabalho, às moléstias profissionais, à maternidade, à doença, à
invalidez, à velhice e ao falecimento, ao desemprego, aos encargos de família, bem como a
qualquer outro risco que, conforme a legislação nacional, esteja previsto em um sistema de
previdência social), observadas as seguintes limitações: i) pode haver medidas apropriadas
visando à manutenção dos direitos adquiridos e dos direitos em curso de aquisição; ii)
disposições particulares prescritas pela legislação nacional do país de residência e
concernentes aos benefícios ou frações de benefícios pagáveis exclusivamente dos fundos
públicos, bem como às pensões pagas às pessoas que não preenchem as condições de
contribuição exigidas para a concessão de uma pensão normal. 2. Os direitos a um benefício
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prestação dos direitos à assistência social e à previdência social aos refugiados, 
nos mesmos moldes em que conferidos aos nacionais, ainda que consideradas 
as particularidades da condição de refugiado e da natureza do direito (cuja 
aquisição pode ser protraída no tempo), o que deve sempre receber a 
interpretação mais protetiva possível, sempre segundo uma abordagem de 
realização plena dos direitos humanos (human rights based-approach219). 

O número de refugiados reconhecidos no Brasil até abril de 2016 era de 
8863. (ACNUR, 2016). Apesar de não ser um número expressivo frente aos 
fluxos migratórios nos países fronteiriços aos conflitos que originam o refúgio, 
ou mesmo na Europa, o número de refugiados em 2010 correspondia a 3904 
indivíduos, o que representa um aumento de 127% no período. As solicitações 
de refúgio, por sua vez, saltaram de 966 em 2010 para 28670 em 2015, 
representando um aumento de 2868% no período. (ACNUR, 2016a). Esses 
dados reforçam a importância em haver um sistema de proteção eficiente, que 
acolha e integre o refugiado em consonância com os documentos internacionais 
e acompanhe o crescimento do número de refugiados no país. O Brasil tem 
uma peculiaridade no perfil dos refugiados que aqui são reconhecidos que é o 
fato de acolher 79 nacionalidades distintas, o que exige uma atenção especial a 
esta diversidade cultural nas ações de integração. Os principais grupos aqui 
representados são de sírios, angolanos, colombianos, congoleses e palestinos. 
(ACNUR, 2016a). Os refugiados, por serem migrantes forçados, podem ser 
entendidos como indivíduos em situação de vulnerabilidade, a qual pode ser 
reforçada por peculiaridades individuais (relativas a temas como saúde física e 
mental, idade, gênero, etc.) destacando a necessidade de medidas preventivas, 
reparadoras e recuperadoras para o enfrentamento de contingências sociais, ou 
seja, a necessidade de acesso à Seguridade Social.  

pela morte de um refugiado em virtude de um acidente de trabalho ou de uma doença 
profissional não serão afetados pelo fato de o beneficiário residir fora do território do Estado 
Contratante. 3. Os Estados Contratantes estenderão aos refugiados o benefício dos acordos 
que concluíram ou vierem a concluir entre si, relativamente à manutenção dos direitos 
adquiridos ou em curso de aquisição em matéria de previdência social, contanto que os 
refugiados preencham as condições previstas para os nacionais dos países signatários dos 
acordos em questão. 4. Os Estados Contratantes examinarão com benevolência a 
possibilidade de estender, na medida do possível, aos refugiados, o benefício de acordos 
semelhantes que estão ou estarão em vigor entre esses Estados Contratantes e Estados não 
contratantes”. (ACNUR, 19?). 
219 “O human rights-based approach ambiciona integrar normas, standards e princípios do sistema 
internacional de direitos humanos nos planos, políticas e processos relativos ao 
desenvolvimento. A perspectiva de direitos endossa o componente da justiça social, 
realçando a proteção dos direitos dos grupos mais vulneráveis e excluídos como um aspecto 
central do direito ao desenvolvimento”. (PIOVESAN, 2006, p. 112). 
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Apenas para a saúde a CF/88 garante a universalidade216, destinando à
assistência social e à previdência social parâmetros mitigados, cuja delimitação
é remetida às normas infraconstitucionais que, por sua vez, apresentam padrão
de divergências relativas inclusive à condição de nacional ou estrangeiro, aí
inserido o titular do direito ao refúgio. Os refugiados217, a depender do
subsistema, podem mesmo ser alcançados por um viés de limitação do direito
à seguridade social, seja em decorrência da interpretação restritiva do conceito
de cidadania, seja em decorrência das dificuldades de acesso ao mercado de
trabalho, e a despeito de toda a proteção normativa a que se obrigou o Estado
brasileiro.

O Brasil é Estado parte da Convenção de 1951 Relativa ao Status de
Refugiado (Convenção de 1951), que contém disposições expressas218 sobre a

216 Art. 196. CF: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(BRASIL, 1988).
217 O presente texto utiliza a palavra “refugiado(s)” para designar toda a população refugiada,
incluindo-se os refugiados já reconhecidos e os solicitantes de refúgio. Isso porque, por um
lado, o refúgio é um ato declaratório e não constitutivo, sendo a condição objetiva do país
de origem o que torna alguém refugiado e não o reconhecimento do status de refugiado
(JUBILUT, 2007; JUBILUT, 2011). E por outro lado, pois, para os temas de Seguridade
Social entende-se que, ainda que questões práticas possam impor limites ao acesso dos
solicitantes de refúgio a tais direitos (como questões de documentação), tanto esses como os
refugiados reconhecidos devem ser titulares das previdência e assistências sociais.
218 Convenção de 1951 art. 23: “Assistência pública: Os Estados Contratantes darão aos
refugiados que residam regularmente no seu território o mesmo tratamento em matéria de
assistência e de socorros públicos que é dado aos seus nacionais”. (ACNUR, 19?).
Convenção de 1951, art. Art. 24: “Legislação do trabalho e previdência social:1. Os Estados
Contratantes darão aos refugiados que residam regularmente no seu território o mesmo
tratamento dado aos nacionais no que concerne aos seguintes pontos: a) Na medida em que
estas questões são regulamentadas pela legislação ou dependem das autoridades
administrativas: a remuneração, inclusive adicionais de família quando estes adicionais fazem
parte da remuneração, a duração do trabalho, as horas suplementares, as férias pagas, as
restrições ao trabalho doméstico, a idade mínima para o emprego, o aprendizado e a
formação profissional, o trabalho das mulheres e dos adolescentes e o gozo de vantagens
proporcionadas pelas convenções coletivas. b) A previdência social (as disposições legais
relativas aos acidentes do trabalho, às moléstias profissionais, à maternidade, à doença, à
invalidez, à velhice e ao falecimento, ao desemprego, aos encargos de família, bem como a
qualquer outro risco que, conforme a legislação nacional, esteja previsto em um sistema de
previdência social), observadas as seguintes limitações: i) pode haver medidas apropriadas
visando à manutenção dos direitos adquiridos e dos direitos em curso de aquisição; ii)
disposições particulares prescritas pela legislação nacional do país de residência e
concernentes aos benefícios ou frações de benefícios pagáveis exclusivamente dos fundos
públicos, bem como às pensões pagas às pessoas que não preenchem as condições de
contribuição exigidas para a concessão de uma pensão normal. 2. Os direitos a um benefício
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prestação dos direitos à assistência social e à previdência social aos refugiados,
nos mesmos moldes em que conferidos aos nacionais, ainda que consideradas
as particularidades da condição de refugiado e da natureza do direito (cuja
aquisição pode ser protraída no tempo), o que deve sempre receber a
interpretação mais protetiva possível, sempre segundo uma abordagem de
realização plena dos direitos humanos (human rights based-approach219).

O número de refugiados reconhecidos no Brasil até abril de 2016 era de
8863. (ACNUR, 2016). Apesar de não ser um número expressivo frente aos
fluxos migratórios nos países fronteiriços aos conflitos que originam o refúgio,
ou mesmo na Europa, o número de refugiados em 2010 correspondia a 3904
indivíduos, o que representa um aumento de 127% no período. As solicitações
de refúgio, por sua vez, saltaram de 966 em 2010 para 28670 em 2015,
representando um aumento de 2868% no período. (ACNUR, 2016a). Esses
dados reforçam a importância em haver um sistema de proteção eficiente, que 
acolha e integre o refugiado em consonância com os documentos internacionais
e acompanhe o crescimento do número de refugiados no país. O Brasil tem
uma peculiaridade no perfil dos refugiados que aqui são reconhecidos que é o
fato de acolher 79 nacionalidades distintas, o que exige uma atenção especial a
esta diversidade cultural nas ações de integração. Os principais grupos aqui
representados são de sírios, angolanos, colombianos, congoleses e palestinos. 
(ACNUR, 2016a). Os refugiados, por serem migrantes forçados, podem ser
entendidos como indivíduos em situação de vulnerabilidade, a qual pode ser
reforçada por peculiaridades individuais (relativas a temas como saúde física e
mental, idade, gênero, etc.) destacando a necessidade de medidas preventivas,
reparadoras e recuperadoras para o enfrentamento de contingências sociais, ou
seja, a necessidade de acesso à Seguridade Social.

pela morte de um refugiado em virtude de um acidente de trabalho ou de uma doença
profissional não serão afetados pelo fato de o beneficiário residir fora do território do Estado
Contratante. 3. Os Estados Contratantes estenderão aos refugiados o benefício dos acordos
que concluíram ou vierem a concluir entre si, relativamente à manutenção dos direitos
adquiridos ou em curso de aquisição em matéria de previdência social, contanto que os
refugiados preencham as condições previstas para os nacionais dos países signatários dos
acordos em questão. 4. Os Estados Contratantes examinarão com benevolência a
possibilidade de estender, na medida do possível, aos refugiados, o benefício de acordos
semelhantes que estão ou estarão em vigor entre esses Estados Contratantes e Estados não 
contratantes”. (ACNUR, 19?).
219 “O human rights-based approach ambiciona integrar normas, standards e princípios do sistema
internacional de direitos humanos nos planos, políticas e processos relativos ao
desenvolvimento. A perspectiva de direitos endossa o componente da justiça social,
realçando a proteção dos direitos dos grupos mais vulneráveis e excluídos como um aspecto
central do direito ao desenvolvimento”. (PIOVESAN, 2006, p. 112).
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Tendo em vista a promulgação da Lei de Imigração (Lei n.o 13.445/2017) 
no dia 25 de maio de 2017, o desafio do Estado brasileiro no acolhimento, 
proteção e integração de refugiados é ainda mais expressivo, uma vez que a 
nova legislação estabelece como princípios e diretrizes para todos os migrantes, 
incluindo-se os refugiados: (i) a universalidade, indivisibilidade e 
interdependência dos direitos humanos220, (ii) a igualdade de tratamento e de 
oportunidade ao migrante e a seus familiares221, (iii) o acesso igualitário e livre 
do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, 
assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e 
seguridade social222. 

Considerado este cenário, a proposta do presente texto é abordar o 
acesso do refugiado ao direito à Seguridade Social, mais especificamente aos 
direitos à previdência social e à assistência social em solo brasileiro, 
estabelecendo um recorte de exclusão relativo ao direito à saúde, em 
decorrência das suas características mais peculiares, que merecem tratamento 
individual e diferenciado, em trabalho à parte. Para o objetivo proposto, 
primeiro se delimitam as bases internacionais e nacionais do direito ao refúgio 
e, posteriormente, se abordam os direitos à previdência e à assistência social 
pelos refugiados no Brasil. 

2 DIREITO AO REFÚGIO 

 O fenômeno de migrações em massa torna-se mais evidente e 
preocupante com o final da Primeira Guerra Mundial, quando grandes 
contingentes humanos, expulsos de seus lares, despidos de propriedades, 
nacionalidade e direitos, viram-se desprovidos também de proteção e sem locais 
para os acolherem. (ARENDT, 2012). Apesar disso, o desenvolvimento de um 
sistema protetivo universal a migrantes forçados só ocorreu em meados do 
século XX, consagrado pelo Direito Internacional dos Refugiados. 
(ANDRADE, 2001). 

O Direito Internacional dos Refugiados reforça o processo de 
reconstrução e internacionalização de uma cultura de promoção e proteção da 

220 Lei n.o 13.445/2017, art. 3º, inc. I. (BRASIL, 2017). 
221 Lei n.o 13.445/2017, art. 3º, inc. IX. (BRASIL, 2017). 
222 Lei n.o 13.445/2017, art. 3º, inc. XI. (BRASIL, 2017). 
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Tendo em vista a promulgação da Lei de Imigração (Lei n.o 13.445/2017)
no dia 25 de maio de 2017, o desafio do Estado brasileiro no acolhimento, 
proteção e integração de refugiados é ainda mais expressivo, uma vez que a
nova legislação estabelece como princípios e diretrizes para todos os migrantes,
incluindo-se os refugiados: (i) a universalidade, indivisibilidade e
interdependência dos direitos humanos220, (ii) a igualdade de tratamento e de
oportunidade ao migrante e a seus familiares221, (iii) o acesso igualitário e livre
do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação,
assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e
seguridade social222.

Considerado este cenário, a proposta do presente texto é abordar o
acesso do refugiado ao direito à Seguridade Social, mais especificamente aos
direitos à previdência social e à assistência social em solo brasileiro, 
estabelecendo um recorte de exclusão relativo ao direito à saúde, em
decorrência das suas características mais peculiares, que merecem tratamento
individual e diferenciado, em trabalho à parte. Para o objetivo proposto,
primeiro se delimitam as bases internacionais e nacionais do direito ao refúgio
e, posteriormente, se abordam os direitos à previdência e à assistência social
pelos refugiados no Brasil.

2 DIREITO AO REFÚGIO 

O fenômeno de migrações em massa torna-se mais evidente e
preocupante com o final da Primeira Guerra Mundial, quando grandes
contingentes humanos, expulsos de seus lares, despidos de propriedades,
nacionalidade e direitos, viram-se desprovidos também de proteção e sem locais 
para os acolherem. (ARENDT, 2012). Apesar disso, o desenvolvimento de um
sistema protetivo universal a migrantes forçados só ocorreu em meados do
século XX, consagrado pelo Direito Internacional dos Refugiados.
(ANDRADE, 2001).

O Direito Internacional dos Refugiados reforça o processo de
reconstrução e internacionalização de uma cultura de promoção e proteção da

220 Lei n.o 13.445/2017, art. 3º, inc. I. (BRASIL, 2017).
221 Lei n.o 13.445/2017, art. 3º, inc. IX. (BRASIL, 2017).
222 Lei n.o 13.445/2017, art. 3º, inc. XI. (BRASIL, 2017).
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pessoa humana (LAFER, 1999), fundado na universalidade223 inerente a tais 
direitos, que impede o seu condicionamento a determinado grupo de pessoas. 
(PIOVESAN, 2004). 

 É importante lembrar que, mais do que um dado estatístico, o refugiado 
é uma pessoa que está à mercê de outro país que não o seu (HATHAWAY; 
FOSTER, 2014), sem ter relação (ou não desejando mais ter) com seu país de 
origem e, justamente por isso, carece de proteção de outro Estado. 

 Na perspectiva do Direito Internacional Público (DIP), o Direito 
Internacional dos Refugiados (DIR) compõe um dos eixos do Direito 
Internacional de Proteção da Pessoa Humana (RAMOS, 2013), o qual se insere 
no DIP (RAMOS, 2013). A proteção aos refugiados não se limita, portanto, às 
relações entre Estados, mas especialmente a como estes se comportam diante 
daqueles na busca de refúgio. (GOODWIN-GILL; MCADAM, 2011).  

 O reconhecimento do refúgio não é ato discricionário do Estado, pois 
este direito está regulamentado por diplomas e hipóteses legais definidos 
internacionalmente (JUBILUT, 2007), e configura-se em um direito da pessoa 
em situação de refúgio. (JUBILUT, 2011).  

 O refúgio passou a ser regulado internacionalmente de modo universal 
por meio da Convenção de 1951 e teve, posteriormente, sua abrangência 
ampliada pelo Protocolo de 1967 Relativo ao Status dos Refugiados (Protocolo 
de 1967). 

A ampliação da proteção seguiu com os Estados adotando instrumentos 
de amparo que contemplassem especificidades regionais, como a edição da 
Convenção da Organização da Unidade Africana de 1969 (Convenção da OUA) 
e a Declaração de Cartagena sobre Refugiados de 1984 (Declaração de 
Cartagena de 1984)224. (PIOVESAN, 2004; HATHAWAY; FOSTER, 2014). 

223 Como destaca Norberto Bobbio sobre a importância da universalidade de direitos trazida 
pela Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948: “Somente depois da Declaração 
Universal é que podemos ter a certeza histórica de que a humanidade – toda a humanidade 
– partilha alguns valores comuns; e podemos, finalmente, crer na universalidade dos valores,
no único sentido em que tal crença é historicamente legítima, ou seja, no sentido em que
universal significa não algo dado objetivamente, mas algo subjetivamente acolhido pelo
universo dos homens”. (BOBBIO, 1992, p. 28.).
224 Resultado de um simpósio acadêmico – “Colóquio sobre Proteção Internacional dos
Refugiados na América Central, México e Panamá: Problemas Jurídicos e Humanitários”,
realizado em Cartagena, Colômbia, entre 19 e 22 de Novembro de 1984 – e posteriormente
adotada pela Organização dos Estados Americanos (OEA), a Declaração de Cartagena
estabelece um marco no âmbito regional para tratar do problema dos refugiados, uma vez
que apresenta um conceito ampliado de refugiado, prevista na Conclusão III, parágrafo 3º:
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Tendo em vista a promulgação da Lei de Imigração (Lei n.o 13.445/2017)
no dia 25 de maio de 2017, o desafio do Estado brasileiro no acolhimento, 
proteção e integração de refugiados é ainda mais expressivo, uma vez que a
nova legislação estabelece como princípios e diretrizes para todos os migrantes,
incluindo-se os refugiados: (i) a universalidade, indivisibilidade e
interdependência dos direitos humanos220, (ii) a igualdade de tratamento e de
oportunidade ao migrante e a seus familiares221, (iii) o acesso igualitário e livre
do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação,
assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e
seguridade social222.
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direitos à previdência social e à assistência social em solo brasileiro, 
estabelecendo um recorte de exclusão relativo ao direito à saúde, em
decorrência das suas características mais peculiares, que merecem tratamento
individual e diferenciado, em trabalho à parte. Para o objetivo proposto,
primeiro se delimitam as bases internacionais e nacionais do direito ao refúgio
e, posteriormente, se abordam os direitos à previdência e à assistência social
pelos refugiados no Brasil.

2 DIREITO AO REFÚGIO 

O fenômeno de migrações em massa torna-se mais evidente e
preocupante com o final da Primeira Guerra Mundial, quando grandes
contingentes humanos, expulsos de seus lares, despidos de propriedades,
nacionalidade e direitos, viram-se desprovidos também de proteção e sem locais 
para os acolherem. (ARENDT, 2012). Apesar disso, o desenvolvimento de um
sistema protetivo universal a migrantes forçados só ocorreu em meados do
século XX, consagrado pelo Direito Internacional dos Refugiados.
(ANDRADE, 2001).

O Direito Internacional dos Refugiados reforça o processo de
reconstrução e internacionalização de uma cultura de promoção e proteção da

220 Lei n.o 13.445/2017, art. 3º, inc. I. (BRASIL, 2017).
221 Lei n.o 13.445/2017, art. 3º, inc. IX. (BRASIL, 2017).
222 Lei n.o 13.445/2017, art. 3º, inc. XI. (BRASIL, 2017).
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pessoa humana (LAFER, 1999), fundado na universalidade223 inerente a tais
direitos, que impede o seu condicionamento a determinado grupo de pessoas. 
(PIOVESAN, 2004).

É importante lembrar que, mais do que um dado estatístico, o refugiado
é uma pessoa que está à mercê de outro país que não o seu (HATHAWAY;
FOSTER, 2014), sem ter relação (ou não desejando mais ter) com seu país de
origem e, justamente por isso, carece de proteção de outro Estado.

Na perspectiva do Direito Internacional Público (DIP), o Direito
Internacional dos Refugiados (DIR) compõe um dos eixos do Direito
Internacional de Proteção da Pessoa Humana (RAMOS, 2013), o qual se insere
no DIP (RAMOS, 2013). A proteção aos refugiados não se limita, portanto, às
relações entre Estados, mas especialmente a como estes se comportam diante
daqueles na busca de refúgio. (GOODWIN-GILL; MCADAM, 2011). 

O reconhecimento do refúgio não é ato discricionário do Estado, pois
este direito está regulamentado por diplomas e hipóteses legais definidos
internacionalmente (JUBILUT, 2007), e configura-se em um direito da pessoa
em situação de refúgio. (JUBILUT, 2011). 

O refúgio passou a ser regulado internacionalmente de modo universal
por meio da Convenção de 1951 e teve, posteriormente, sua abrangência
ampliada pelo Protocolo de 1967 Relativo ao Status dos Refugiados (Protocolo
de 1967).

A ampliação da proteção seguiu com os Estados adotando instrumentos
de amparo que contemplassem especificidades regionais, como a edição da 
Convenção da Organização da Unidade Africana de 1969 (Convenção da OUA)
e a Declaração de Cartagena sobre Refugiados de 1984 (Declaração de
Cartagena de 1984)224. (PIOVESAN, 2004; HATHAWAY; FOSTER, 2014).

223 Como destaca Norberto Bobbio sobre a importância da universalidade de direitos trazida
pela Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948: “Somente depois da Declaração
Universal é que podemos ter a certeza histórica de que a humanidade – toda a humanidade
– partilha alguns valores comuns; e podemos, finalmente, crer na universalidade dos valores,
no único sentido em que tal crença é historicamente legítima, ou seja, no sentido em que
universal significa não algo dado objetivamente, mas algo subjetivamente acolhido pelo
universo dos homens”. (BOBBIO, 1992, p. 28.).
224 Resultado de um simpósio acadêmico – “Colóquio sobre Proteção Internacional dos
Refugiados na América Central, México e Panamá: Problemas Jurídicos e Humanitários”,
realizado em Cartagena, Colômbia, entre 19 e 22 de Novembro de 1984 – e posteriormente 
adotada pela Organização dos Estados Americanos (OEA), a Declaração de Cartagena
estabelece um marco no âmbito regional para tratar do problema dos refugiados, uma vez
que apresenta um conceito ampliado de refugiado, prevista na Conclusão III, parágrafo 3º: 
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 Atualmente o status de refugiado é reconhecido a qualquer pessoa que, 
devido a um fundado temor de perseguição por força de sua raça, nacionalidade, 
religião, opinião política ou pertencimento a determinado grupo social, esteja 
fora de seu Estado de origem e/ou residência habitual, precise de proteção 
internacional e mereça a mesma (ou seja não esteja abrangido pelas cláusulas de 
cessação e exclusão)225. 

 A configuração dessas hipóteses para o reconhecimento do direito ao 
refúgio constitui o parâmetro mínimo que deve ser resguardado por todos que 
assumiram compromisso internacional na proteção aos refugiados226.  

Como mencionado, o Brasil é parte da Convenção de 1951 e do 
Protocolo Adicional de 1967; além disso incorporou internamente a Declaração 
de Cartagena de 1984, e integra o Comitê Executivo do ACNUR desde 1958. 
No âmbito doméstico, o Brasil promulgou o Estatuto do Refugiado (Lei  n.o 
9.474/97) que define as normas aplicáveis aos refugiados, ampliando o conceito 
de refugiado para além do temor de perseguição, incluindo a generalizada 
violação de direitos humanos, na mencionada incorporação da Declaração de 
Cartagena.  

O artigo 5º da Lei n.o 9.474/97 dispõe genericamente sobre a fruição e a 
sujeição do refugiado aos direitos e deveres dispostos aos estrangeiros em solo 
brasileiro. Ali não há menção específica a qualquer direito econômico, social ou 
cultural. Contudo, tal  ausência não afasta a aplicação de todo o arcabouço de 
proteção dos direitos humanos aos refugiados, tanto pela referência da Lei aos 
direitos consagrados pela Convenção de 1951 e de seu Protocolo adicional, 
quanto pela menção da DUDH como vetor de interpretação da lei, quanto pelo 

“[...] face à experiência adquirida pela afluência em massa de refugiados na América Central, 
se torna necessário encarar a extensão do conceito de refugiado tendo em conta, no que é 
pertinente, e de acordo com as características da situação existente na região, o previsto na 
Convenção da OUA (artigo 1, parágrafo 2) e a doutrina utilizada nos relatórios da Comissão 
Interamericana dos Direitos Humanos. Deste modo, a definição ou o conceito de refugiado 
recomendável para sua utilização na região é o que, para além de conter os elementos da 
Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967, considere também como refugiados as pessoas 
que tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou liberdade tenham sido 
ameaçadas pela violência generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos internos, a violação 
maciça dos direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a 
ordem pública”. 
225 Convenção de 1951, artigo 1º. (ACNUR, 19?). 
226 Artigo 5º da Convenção de 1951 - Nenhuma disposição desta Convenção prejudicará os 
outros direitos e vantagens concedidos aos refugiados, independentemente desta Convenção. 
(ACNUR, 19?). 
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Atualmente o status de refugiado é reconhecido a qualquer pessoa que,
devido a um fundado temor de perseguição por força de sua raça, nacionalidade,
religião, opinião política ou pertencimento a determinado grupo social, esteja 
fora de seu Estado de origem e/ou residência habitual, precise de proteção 
internacional e mereça a mesma (ou seja não esteja abrangido pelas cláusulas de
cessação e exclusão)225.

A configuração dessas hipóteses para o reconhecimento do direito ao
refúgio constitui o parâmetro mínimo que deve ser resguardado por todos que
assumiram compromisso internacional na proteção aos refugiados226. 

Como mencionado, o Brasil é parte da Convenção de 1951 e do 
Protocolo Adicional de 1967; além disso incorporou internamente a Declaração
de Cartagena de 1984, e integra o Comitê Executivo do ACNUR desde 1958.
No âmbito doméstico, o Brasil promulgou o Estatuto do Refugiado (Lei n.o
9.474/97) que define as normas aplicáveis aos refugiados, ampliando o conceito
de refugiado para além do temor de perseguição, incluindo a generalizada
violação de direitos humanos, na mencionada incorporação da Declaração de
Cartagena. 

O artigo 5º da Lei n.o 9.474/97 dispõe genericamente sobre a fruição e a
sujeição do refugiado aos direitos e deveres dispostos aos estrangeiros em solo
brasileiro. Ali não há menção específica a qualquer direito econômico, social ou
cultural. Contudo, tal  ausência não afasta a aplicação de todo o arcabouço de
proteção dos direitos humanos aos refugiados, tanto pela referência da Lei aos
direitos consagrados pela Convenção de 1951 e de seu Protocolo adicional,
quanto pela menção da DUDH como vetor de interpretação da lei, quanto pelo

“[...] face à experiência adquirida pela afluência em massa de refugiados na América Central,
se torna necessário encarar a extensão do conceito de refugiado tendo em conta, no que é
pertinente, e de acordo com as características da situação existente na região, o previsto na
Convenção da OUA (artigo 1, parágrafo 2) e a doutrina utilizada nos relatórios da Comissão
Interamericana dos Direitos Humanos. Deste modo, a definição ou o conceito de refugiado
recomendável para sua utilização na região é o que, para além de conter os elementos da
Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967, considere também como refugiados as pessoas
que tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou liberdade tenham sido 
ameaçadas pela violência generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos internos, a violação
maciça dos direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a
ordem pública”.
225 Convenção de 1951, artigo 1º. (ACNUR, 19?).
226 Artigo 5º da Convenção de 1951 - Nenhuma disposição desta Convenção prejudicará os
outros direitos e vantagens concedidos aos refugiados, independentemente desta Convenção.
(ACNUR, 19?).
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fato de que, em sendo pessoas, os refugiados têm, além dos direitos específicos 
de sua condição migratória, todos os direitos humanos assegurados   

Ademais, a nova Lei de Imigração fortalece o arcabouço jurídico que 
permitirá ao indivíduo em condição de refúgio gozar de direitos até então 
restritos aos nacionais. Em face disso não há como se negar que os direitos 
sociais à previdência e à assistência também compõem o acervo de garantias 
dispostas aos refugiados no Brasil, para fazer frente à vulnerabilidade sócio-
política decorrente da ausência de proteção institucional227 de amparo em face 
de riscos sociais.  

É preciso, portanto, examinar, de modo específico, como se dá o acesso 
dos refugiados no Brasil aos direitos à previdência e à assistência social. 

3 REFÚGIO E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

No que diz respeito à previdência social, o já mencionado artigo 22 da 
DUDH encontra paridade no artigo 9º do Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos Sociais e Culturais (PIDESC), que dispõe “o direito de toda pessoa 
à previdência social, inclusive ao seguro social”. Por seu turno, a este mesmo 
respeito, a Convenção de 1951, destina aos refugiados o mesmo tratamento 
dados aos nacionais, com ressalvas relativas aos direitos adquiridos no Estado 
de origem, ou que ainda estejam em curso de aquisição, para os quais poderá 
haver limitações não dispostas aos nacionais do país de acolhida228. 

227 “Socio -political determinants of vulnerability refer to the institutional constraints facing migrants and 
typically reflect the lack of political commitment from the destination government/society to the migrant”. 
(SABATES WHEELES; WAITE, 2003). 
228 Art. 24 - Legislação do trabalho e previdência social  
1. Os Estados Contratantes darão aos refugiados que residam regularmente no seu território
o mesmo tratamento dado aos nacionais no que concerne aos seguintes pontos:
[...]
b) A previdência social (as disposições legais relativas aos acidentes do trabalho, às moléstias
profissionais, à maternidade, à doença, à invalidez, à velhice e ao falecimento, ao desemprego,
aos encargos de família, bem como a qualquer outro risco que, conforme a legislação
nacional, esteja previsto em um sistema de previdência social), observadas as seguintes
limitações:
i) pode haver medidas apropriadas visando à manutenção dos direitos adquiridos e dos
direitos em curso de aquisição;
ii) disposições particulares prescritas pela legislação nacional do país de residência e
concernentes aos benefícios ou frações de benefícios pagáveis exclusivamente dos fundos
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fato de que, em sendo pessoas, os refugiados têm, além dos direitos específicos
de sua condição migratória, todos os direitos humanos assegurados

Ademais, a nova Lei de Imigração fortalece o arcabouço jurídico que
permitirá ao indivíduo em condição de refúgio gozar de direitos até então
restritos aos nacionais. Em face disso não há como se negar que os direitos
sociais à previdência e à assistência também compõem o acervo de garantias
dispostas aos refugiados no Brasil, para fazer frente à vulnerabilidade sócio-
política decorrente da ausência de proteção institucional227 de amparo em face 
de riscos sociais.

É preciso, portanto, examinar, de modo específico, como se dá o acesso
dos refugiados no Brasil aos direitos à previdência e à assistência social.

3 REFÚGIO E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL

No que diz respeito à previdência social, o já mencionado artigo 22 da
DUDH encontra paridade no artigo 9º do Pacto Internacional de Direitos
Econômicos Sociais e Culturais (PIDESC), que dispõe “o direito de toda pessoa
à previdência social, inclusive ao seguro social”. Por seu turno, a este mesmo
respeito, a Convenção de 1951, destina aos refugiados o mesmo tratamento
dados aos nacionais, com ressalvas relativas aos direitos adquiridos no Estado
de origem, ou que ainda estejam em curso de aquisição, para os quais poderá
haver limitações não dispostas aos nacionais do país de acolhida228.

227 “Socio -political determinants of vulnerability refer to the institutional constraints facing migrants and 
typically reflect the lack of political commitment from the destination government/society to the migrant”. 
(SABATES WHEELES; WAITE, 2003).
228 Art. 24 - Legislação do trabalho e previdência social 
1. Os Estados Contratantes darão aos refugiados que residam regularmente no seu território 
o mesmo tratamento dado aos nacionais no que concerne aos seguintes pontos: 
[...] 
b) A previdência social (as disposições legais relativas aos acidentes do trabalho, às moléstias
profissionais, à maternidade, à doença, à invalidez, à velhice e ao falecimento, ao desemprego,
aos encargos de família, bem como a qualquer outro risco que, conforme a legislação
nacional, esteja previsto em um sistema de previdência social), observadas as seguintes
limitações: 
i) pode haver medidas apropriadas visando à manutenção dos direitos adquiridos e dos
direitos em curso de aquisição; 
ii) disposições particulares prescritas pela legislação nacional do país de residência e
concernentes aos benefícios ou frações de benefícios pagáveis exclusivamente dos fundos
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Aqui cabem três parênteses. 

Primeiro para ressaltar que a referência a seguro social havida no PIDESC, 
não pode ser interpretada somente no sentido técnico de cobertura para o futuro, 
com base em repartição por previsão229 ou com cobertura de capitais230, mas 
também deve ser informada por princípio de solidariedade, componente da 
base valorativa de todos os documentos do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos (DIDH), de modo que “o entendimento de que a Previdência é um 
sistema contributivo e que requer uma base de cálculo atuarial para garantir sua 
sustentabilidade não a separa do modelo distributivo e solidário da seguridade 
social” (FLEURY, 2005), principalmente quando se relembra a lógica da 
progressividade associada aos direitos econômicos e sociais, pela qual se 
reivindica dos Estados que busquem sempre ampliar a cobertura protetiva, o 
que, nesse caso específico, demanda o aumento da base contributiva, para que 
o ônus da segurança não recaia somente e principalmente sobre a remuneração
do trabalhador.

Segundo para destacar que a racionalidade associada aos sistemas de 
previdência social é a de formação de patrimônio jurídico pelo decurso do 
tempo, em relação de trato sucessivo, o que justificaria a possibilidade de 
limitação disposta pelo artigo 24 [1, b (i e ii)] da Convenção de 1951 que, 
contudo, é estabelecida com o intuito de manutenção de direitos, e não de 
perecimento destes, de modo que dos Estados de acolhida se esperam todas as 
medidas suficientes à preservação do patrimônio previdenciário do refugiado. 

Terceiro para lembrar que o ordenamento jurídico da CF/88, por estar 
construído sobre base de proteção da dignidade humana e do valor social do 
trabalho, é marco da transição de um padrão de seguro de viés privado – 
contratual contributivo, com atenção à saúde -, associado a um padrão 
assistencial de caridade, para um modelo mais amplo de seguridade pública, 
informada por princípios de cidadania, solidariedade e universalidade 
(FLEURY, 2005), princípios estes que, em um outro giro, também amparam 
aquela disposição do artigo 5º da Lei n.o 9.474/97, no sentido da extensão de 

públicos, bem como às pensões pagas às pessoas que não preenchem as condições de 
contribuição exigidas para a concessão de uma pensão normal. (ACNUR, 19?). 
229 “[O]pera com base em cálculos atuariais que estabelecem com antecedência o montante 
esperado dos gastos que devem ser enfrentados pelos participantes”. (BATISTA, 2016, p. 
18). 
230 “Nesse sistema, parte-se do modelo de arrecadação da repartição por previsão, mas que 
leva em consideração, além dos desembolsos efetivos decorrentes da cobertura de 
contingências imprevisíveis, os capitais necessários ao pagamento dos benefícios de 
coberturas de contingências programáveis, cujo direito tenha sido adquirido no exercício”. 
(FLEURY, 2005, p. 19).  
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Aqui cabem três parênteses.

Primeiro para ressaltar que a referência a seguro social havida no PIDESC,
não pode ser interpretada somente no sentido técnico de cobertura para o futuro,
com base em repartição por previsão229 ou com cobertura de capitais230, mas
também deve ser informada por princípio de solidariedade, componente da 
base valorativa de todos os documentos do Direito Internacional dos Direitos
Humanos (DIDH), de modo que “o entendimento de que a Previdência é um
sistema contributivo e que requer uma base de cálculo atuarial para garantir sua
sustentabilidade não a separa do modelo distributivo e solidário da seguridade
social” (FLEURY, 2005), principalmente quando se relembra a lógica da
progressividade associada aos direitos econômicos e sociais, pela qual se
reivindica dos Estados que busquem sempre ampliar a cobertura protetiva, o
que, nesse caso específico, demanda o aumento da base contributiva, para que
o ônus da segurança não recaia somente e principalmente sobre a remuneração
do trabalhador.

Segundo para destacar que a racionalidade associada aos sistemas de
previdência social é a de formação de patrimônio jurídico pelo decurso do
tempo, em relação de trato sucessivo, o que justificaria a possibilidade de
limitação disposta pelo artigo 24 [1, b (i e ii)] da Convenção de 1951 que,
contudo, é estabelecida com o intuito de manutenção de direitos, e não de
perecimento destes, de modo que dos Estados de acolhida se esperam todas as
medidas suficientes à preservação do patrimônio previdenciário do refugiado.

Terceiro para lembrar que o ordenamento jurídico da CF/88, por estar
construído sobre base de proteção da dignidade humana e do valor social do
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direitos aos refugiados, com a mesma qualidade disposta aos nacionais, 
considerando-se principalmente que é estatuto normativo aplicado à proteção 
de ser humano submetido a grau exacerbado de vulnerabilidade. 

Neste sentido, a base normativa nacional, incluindo a relativa ao refúgio 
e à previdência social, converge para o respeito à efetividade dos direitos 
previdenciários dos refugiados no Brasil, em padrão semelhante ao destinado à 
população nacional, o que inclui tanto a aquisição de direitos para o futuro, 
quanto a preservação do patrimônio já adquirido, perspectivas que merecem 
tratamento diferenciados. 

3.1 Da Aquisição de Direitos Previdenciários no Brasil 

No que diz respeito à aquisição de direitos para o futuro, não há como 
se desatrelar as questões previdenciárias do acesso ao direito ao trabalho, na 
medida em que a qualidade de segurado da previdência social no Brasil 
pressupõe, de modo prioritário, a vinculação ao mercado trabalho, no limite de 
extensão do rol de contribuintes obrigatórios apresentados pelo artigo 11 da Lei 
n.o 8.213/91231, que é estabelecido a partir do exercício de atividade laborativa.
Por outro lado, a possibilidade de vinculação facultativa ao sistema (sem a
existência de exercício de atividade laborativa) apresentada pelo artigo 13 da Lei
n.o 8.213/91232 somente será possível na prática se houver renda necessária à
contribuição, o que no caso do refugiado  pode ser um obstáculo, posto que, se
não inserido no mercado de trabalho, não contará com qualquer amparo oficial
paralelo, que não as políticas públicas que lhe sejam dispostas em padrão
assistencial, em geral suficientes apenas à sobrevivência.

231 Ali se especificam os contribuintes obrigatórios da previdência social, a saber: o 
empregado, inclusive o doméstico; o contribuinte individual, o trabalhador avulso e o 
segurado especial. O artigo 11 da Lei n.o 8.213/91 é bastante extenso, razão pela qual se opta 
pela não transcrição. (BRASIL, 1991a). Há paridade com o artigo 12 da Lei n.o 8.212/91. 
(BRASIL, 1991b). 
232 Art. 13: “É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos que se filiar ao Regime 
Geral de Previdência Social, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições 
do art. 11”. Há paridade com o artigo 14 da Lei n.o 8.212/91, que dispõe sobre o 
financiamento da seguridade social no Brasil (Art. 14: “É segurado facultativo o maior de 14 
(quatorze) anos de idade que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante 
contribuição, na forma do art. 21, desde que não incluído nas disposições do art. 12”). 
(BRASIL, 1991a). 
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Bem por isso, a integração local, viabilizada pelo acesso ao trabalho, é o 
primeiro e mais importante passo para o acesso aos direitos previdenciários, 
seja para a progressiva aquisição desses direitos de seguridade no Estado de 
refúgio (dimensão legal da integração), seja para a conquista da autossuficiência 
e da capacidade contributiva (dimensão econômica da integração), seja para 
participação de vínculos de solidariedade social com a população de acolhida 
(dimensão social da integração). (CRISP, 2004).  

O acesso aos direitos previdenciários passa pelo acesso ao trabalho 
formal (documentado), não exploratório (com os devidos recolhimentos das 
contribuições previdenciárias) e não discriminatório (em condições de 
igualdade com os nacionais), o que se constitui em “uma das pedras angulares 
da integração bem sucedida dos refugiados no seu país de acolhimento” 233. 
(COSTA, 2006, p. 56).  

Nada obstante, e mesmo diante da possibilidade imediata de exercício de 
atividade laborativa subsequente à formalização da solicitação de refúgio no 
Brasil (artigo 21, § 1º da Lei n.o 9.474/97) – realidade não constatada em muitos 
dos Estados parte da Convenção de 1951 (ASYLUM ACCESS; REFUGEE 
WORKS RIGHTS COALITION, 2014) -, o acesso ao trabalho234 encontra 
diversas barreiras práticas (dentre as quais: a recusa das empresas em ofertar 
trabalho a pessoas que ainda não detêm o Registro Nacional de Estrangeiro 
(RNE); o custo de deslocamento, a dificuldade de acesso às instituições que 
expedem a Carteira de Trabalho de Previdência Social (CTPS); os obstáculos 
de custo e acesso à validação de diplomas, a exploração de mão de obra, a não 
compreensão do idioma, a falta de informação e de educação, entre outras) 
(TARANTINI, 2016; ANDRADE, 2017), pelo que inclusive se constitui em 
uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos refugiados acolhidos pelo 
Estado brasileiro. (JUBILUT et al., 2015). 

É a formalização dos vínculos laborativos, contudo, que permitirá ao 
órgão gestor da seguridade brasileira, o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), a constatação imediata da qualidade de segurado da previdência social 
e, por outro lado, também possibilitará o reconhecimento de direitos ainda que 
na ausência de recolhimentos vertidos pelo empregador (nos casos de 
segurados vinculados na categoria de empregados). Não se olvida, todavia, que, 
na prática, se constatam diversos impedimentos – também dispostos aos 
nacionais - decorrentes do exercício burocrático da gestão, que é respaldado em 
leis e em regulamentos que inclusive assumem a alimentação dos sistemas 

233 No original: “[…] one of the cornerstones of the successful integration and recognized refugees in their 
host country”. 
234 Sobre o acesso ao direito ao trabalho de refugiados no Brasil cf. o texto de Jubilut, Lopes 
e Silva na presente obra. 
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informatizados como imperativa ao reconhecimento imediato de direitos235, a 
despeito da apresentação de documentos. É espécie de política que onera o 
trabalhador, transferindo-lhe o custo de fiscalização do empregador ou do 
tomador de serviços - fiscalização esta que caberia ao Poder Público -, o que no 
caso dos refugiados pode ser ainda mais violador.  

Isto porque a legislação nacional é fecunda em detalhes, que vão desde 
alíquotas de contribuição diferenciadas para cada categoria, passando por 
seguros de acidente e por critérios de especialidade para atividades 
desempenhadas com exposição a agentes agressivos -, cada uma com 
quantidade e qualidade de exposição diferenciadas, e a depender da utilização 
de equipamentos de proteção individual -, até a própria natureza do benefício 
por ventura devido - se acidentário ou previdenciário stricto sensu -, detalhes estes 
que têm reflexos diretos tanto sobre a remuneração (e, portanto, sobre o salário 
de contribuição a ser informado nos sistemas informatizados), quanto sobre a 
espécie de benefício previdenciário a que terá direito o segurado, e que são de 
difícil compreensão mesmo para os nacionais, que não contam com a ausência 
de familiaridade com o idioma. 

Tenha-se, por outro lado, que a vulnerabilidade alimentar associada ao 
medo de políticas migratórias criminalizantes e, principalmente, à falta de acesso 
à informação, pode favorecer a exploração do trabalho do refugiado 
(FERREIRA, 2013), que, em decorrência disso, poderá ser submetido à 
informalidade da qual deriva a ausência de contribuições vertidas ao sistema de 
seguridade nacional, ou, pelo menos, não contará com plenas condições de 
constatar a formação correta do seu patrimônio previdenciário. É fato que 
reforça a importância da integração local não exploratória e não discriminatória, 
com a formação de vínculos sociais sólidos, seja sob a perspectiva do 
empregador, que deverá ser estimulado e fiscalizado para adoção de todas as 
providências necessárias à inclusão adequada do trabalhador refugiado dentre 
os segurados da previdência social; seja sob a perspectiva do refugiado que, ao 
participar de sistema de seguridade que elege o critério de repartição (FLEURY, 
2005) como regime financeiro de proteção social236, se constitui como agente 

235 Cf. art. 29ª da Lei 8213/91, notadamente o § 5º: “Havendo dúvida sobre a regularidade 
do vínculo incluído no CNIS e inexistência de informações sobre remunerações e 
contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que serviram de base à 
anotação, sob pena de exclusão do período”. (BRASIL, 1991a). 
236 “[...] a seguridade social, por se caracterizar pelo princípio da solidariedade intergeracional 
(dimensão temporal) e entre todos os membros da sociedade (dimensão espacial) é 
incompatível com os regimes de capitalização, coadunando-se exclusivamente com regimes 
de repartição [...]”. (BATISTA, 2016, p. 23). 
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espécie de benefício previdenciário a que terá direito o segurado, e que são de
difícil compreensão mesmo para os nacionais, que não contam com a ausência
de familiaridade com o idioma.

Tenha-se, por outro lado, que a vulnerabilidade alimentar associada ao
medo de políticas migratórias criminalizantes e, principalmente, à falta de acesso 
à informação, pode favorecer a exploração do trabalho do refugiado
(FERREIRA, 2013), que, em decorrência disso, poderá ser submetido à
informalidade da qual deriva a ausência de contribuições vertidas ao sistema de
seguridade nacional, ou, pelo menos, não contará com plenas condições de
constatar a formação correta do seu patrimônio previdenciário. É fato que
reforça a importância da integração local não exploratória e não discriminatória,
com a formação de vínculos sociais sólidos, seja sob a perspectiva do 
empregador, que deverá ser estimulado e fiscalizado para adoção de todas as
providências necessárias à inclusão adequada do trabalhador refugiado dentre
os segurados da previdência social; seja sob a perspectiva do refugiado que, ao
participar de sistema de seguridade que elege o critério de repartição (FLEURY,
2005) como regime financeiro de proteção social236, se constitui como agente 

235 Cf. art. 29ª da Lei 8213/91, notadamente o § 5º: “Havendo dúvida sobre a regularidade
do vínculo incluído no CNIS e inexistência de informações sobre remunerações e
contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que serviram de base à
anotação, sob pena de exclusão do período”. (BRASIL, 1991a).
236 “[...] a seguridade social, por se caracterizar pelo princípio da solidariedade intergeracional
(dimensão temporal) e entre todos os membros da sociedade (dimensão espacial) é
incompatível com os regimes de capitalização, coadunando-se exclusivamente com regimes
de repartição [...]”. (BATISTA, 2016, p. 23).
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financiador dos benefícios da população local inativa, se inserindo, assim, no 
vínculo de solidariedade social. 

De todo modo, o que se constata é que, ultrapassada a barreira do acesso 
ao trabalho pleno, o acesso aos direitos previdenciários é possibilitado ao titular 
do direito ao refúgio, no Brasil, na mesma qualidade, e com as mesmas 
dificuldades, que são dispostas aos nacionais, o que inclusive leva à indistinta 
cobertura judiciária: não se constatam julgados que apresentem a condição do 
refúgio como determinante para o exercício dos direitos da espécie aqui tratada, 
e sob o pressuposto aqui assumido que é o da aquisição completa de direitos 
em sede nacional (para o futuro).  

O preenchimento dos requisitos necessários à concessão de quaisquer 
benefícios dispostos pela normativa nacional – notadamente a qualidade de 
segurado237, a carência238 e a verificação da contingência social239 assumida pela 
legislação como relevante – passa à margem da condição de refugiado, de modo 
que, salvo quando se abordam as questões precedentes do acesso ao Poder 
Judiciário – que envolvem informação, conhecimento dos próprios direitos, 
assistência judiciária, dispensa ou possibilidade de pagamento de custas 
processuais, entre outros impedimentos - inexiste motivo para a distinção 
processual previdenciária.  

3.2 Do Patrimônio Previdenciário já Acumulado 

No que diz respeito à fruição, pelos refugiados, dos direitos 
previdenciários adquiridos ou em curso de aquisição, ganha destaque a face 
internacional do Estado brasileiro, na medida em que o principal instrumento 
de tal garantia deveriam ser os Acordos Internacionais de Previdência Social 
(AIPSs), regimes internacionais que se constituem em “mecanismos de 

237 “Os segurados são as pessoas que mantêm vínculo com a Previdência Social, decorrendo 
destes vínculos direitos e deveres. [...] Os segurados são classificados em obrigatórios e 
facultativos. A qualidade de segurado obrigatório surge do exercício de atividade ligada à 
previdência social. A qualidade de segurado facultativo surge da manifestação de vontade da 
criação do vínculo previdenciário e do pagamento da primeira contribuição”. (HORVATH 
JUNIOR, 2008, p. 149). 
238 “Considera-se período de carência o tempo correspondente ao número mínimo de 
contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício. 
(MARTINS, 2016, p. 442). 
239 “Situações da vida do indivíduo que [...] podem causar a interrupção de ganhos”. 
(BATISTA, 2016, p. 19). 
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financiador dos benefícios da população local inativa, se inserindo, assim, no
vínculo de solidariedade social.

De todo modo, o que se constata é que, ultrapassada a barreira do acesso
ao trabalho pleno, o acesso aos direitos previdenciários é possibilitado ao titular
do direito ao refúgio, no Brasil, na mesma qualidade, e com as mesmas
dificuldades, que são dispostas aos nacionais, o que inclusive leva à indistinta
cobertura judiciária: não se constatam julgados que apresentem a condição do
refúgio como determinante para o exercício dos direitos da espécie aqui tratada,
e sob o pressuposto aqui assumido que é o da aquisição completa de direitos
em sede nacional (para o futuro).

O preenchimento dos requisitos necessários à concessão de quaisquer 
benefícios dispostos pela normativa nacional – notadamente a qualidade de
segurado237, a carência238 e a verificação da contingência social239 assumida pela
legislação como relevante – passa à margem da condição de refugiado, de modo
que, salvo quando se abordam as questões precedentes do acesso ao Poder
Judiciário – que envolvem informação, conhecimento dos próprios direitos,
assistência judiciária, dispensa ou possibilidade de pagamento de custas
processuais, entre outros impedimentos - inexiste motivo para a distinção
processual previdenciária.

3.2 Do Patrimônio Previdenciário já Acumulado

No que diz respeito à fruição, pelos refugiados, dos direitos
previdenciários adquiridos ou em curso de aquisição, ganha destaque a face
internacional do Estado brasileiro, na medida em que o principal instrumento
de tal garantia deveriam ser os Acordos Internacionais de Previdência Social
(AIPSs), regimes internacionais que se constituem em “mecanismos de

237 “Os segurados são as pessoas que mantêm vínculo com a Previdência Social, decorrendo
destes vínculos direitos e deveres. [...] Os segurados são classificados em obrigatórios e 
facultativos. A qualidade de segurado obrigatório surge do exercício de atividade ligada à
previdência social. A qualidade de segurado facultativo surge da manifestação de vontade da
criação do vínculo previdenciário e do pagamento da primeira contribuição”. (HORVATH
JUNIOR, 2008, p. 149).
238 “Considera-se período de carência o tempo correspondente ao número mínimo de 
contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício.
(MARTINS, 2016, p. 442).
239 “Situações da vida do indivíduo que [...] podem causar a interrupção de ganhos”.
(BATISTA, 2016, p. 19).
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coordenação entre diferentes países, que permitem que os migrantes levem para 
o país de destino sua história previdenciária”. (ARAÚJO, 2013, p.181-182).

Partindo-se do pressuposto de que a previdência social possui natureza 
contributiva, com aquisição de direitos protraída no tempo, são estes Acordos 
que, ao permitir a compensação entre sistemas previdenciários240 - de modo a 
que se contribua em dado sistema nacional para a fruição de direitos em sistema 
diverso -, seja preservado o espólio formado para o resguardo da capacidade de 
subsistência, o que destaca o interesse dos Estados para a sua formação.  

Se o vínculo de nacionalidade justifica o interesse estatal pela proteção 
daquele que emigrou de suas fronteiras (COSTA, 2004), a preservação da 
dignidade humana – pela superação das vulnerabilidades, principalmente a 
alimentar - e o respeito aos compromissos internacionais assumidos, a 
promoção da ordem social e a necessidade de demonstração da capacidade de 
governo – que evita a indigência e o desequilíbrio do bem-estar -, justificam 
todas as providências necessárias ao amparo do imigrante acolhido dentre as 
fronteiras domésticas, de modo que os AIPSs encontram vasto fundamento 
para a cooperação entre Estados, mormente quando se tem em conta que não 
possuem efeitos modificativos do ordenamento jurídico doméstico - posto que 
não criam novas prestações previdenciárias - mas apenas efeitos de 
acessibilidade aos benefícios dispostos pelo ordenamento do local do exercício 
da atividade laborativa, ainda que a formação do patrimônio previdenciário 
tenha sido iniciada em outro país. (LOPES; GONÇALVES, 2017). 

O Brasil é parte de dezenove AIPSs241, dentre os quais três multilaterais242 
e quatro que ainda não estão em vigor243. É também parte signatária de acordo 

240 “[H]á uma causalidade entre o custeio e o benefício em que os segurados são tomados em 
sua integralidade, simultaneamente como contribuintes e beneficiários, pela qual são 
estabelecidos os critérios mínimos de acesso à cobertura previdenciária, de modo a garantir 
a sustentabilidade do sistema segundo seu planejamento contábil sem prejuízo da 
continuidade do pagamento dos benefícios”. (LOUZADA, 2014, p. 66).  
241 Dentre os quais dezessete são bilaterais: com Alemanha, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, 
Chile, Coreia, Espanha, França. Grécia, Japão, Luxemburgo, Portugal, Quebec, Bulgária, 
Estados Unidos e Suíça. Com a Itália, o Brasil possui acordo de Migração, que contém 
disposições de previdência internacional. (BRASIL, 2013). 
242 Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercado Comum do Sul (em vigor para 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, El Salvador, Equador, Espanha, Paraguai, Portugal e 
Uruguai), Convenção Multilateral Iberoamericana de Previdência Social (em vigor para 
Argentina, Paraguai e Uruguai), e Convenção Multilateral de Segurança Social da 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (ainda sem vigor internacional ou nacional).  
243 AIPSs bilaterais com Bulgária, Estados Unidos da América e Suíça e Convenção 
Multilateral de Segurança Social da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. 
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financiador dos benefícios da população local inativa, se inserindo, assim, no
vínculo de solidariedade social.

De todo modo, o que se constata é que, ultrapassada a barreira do acesso
ao trabalho pleno, o acesso aos direitos previdenciários é possibilitado ao titular
do direito ao refúgio, no Brasil, na mesma qualidade, e com as mesmas
dificuldades, que são dispostas aos nacionais, o que inclusive leva à indistinta
cobertura judiciária: não se constatam julgados que apresentem a condição do
refúgio como determinante para o exercício dos direitos da espécie aqui tratada,
e sob o pressuposto aqui assumido que é o da aquisição completa de direitos
em sede nacional (para o futuro).

O preenchimento dos requisitos necessários à concessão de quaisquer 
benefícios dispostos pela normativa nacional – notadamente a qualidade de
segurado237, a carência238 e a verificação da contingência social239 assumida pela
legislação como relevante – passa à margem da condição de refugiado, de modo
que, salvo quando se abordam as questões precedentes do acesso ao Poder
Judiciário – que envolvem informação, conhecimento dos próprios direitos,
assistência judiciária, dispensa ou possibilidade de pagamento de custas
processuais, entre outros impedimentos - inexiste motivo para a distinção
processual previdenciária.

3.2 Do Patrimônio Previdenciário já Acumulado

No que diz respeito à fruição, pelos refugiados, dos direitos
previdenciários adquiridos ou em curso de aquisição, ganha destaque a face
internacional do Estado brasileiro, na medida em que o principal instrumento
de tal garantia deveriam ser os Acordos Internacionais de Previdência Social
(AIPSs), regimes internacionais que se constituem em “mecanismos de

237 “Os segurados são as pessoas que mantêm vínculo com a Previdência Social, decorrendo
destes vínculos direitos e deveres. [...] Os segurados são classificados em obrigatórios e 
facultativos. A qualidade de segurado obrigatório surge do exercício de atividade ligada à
previdência social. A qualidade de segurado facultativo surge da manifestação de vontade da
criação do vínculo previdenciário e do pagamento da primeira contribuição”. (HORVATH
JUNIOR, 2008, p. 149).
238 “Considera-se período de carência o tempo correspondente ao número mínimo de 
contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício.
(MARTINS, 2016, p. 442).
239 “Situações da vida do indivíduo que [...] podem causar a interrupção de ganhos”.
(BATISTA, 2016, p. 19).
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coordenação entre diferentes países, que permitem que os migrantes levem para
o país de destino sua história previdenciária”. (ARAÚJO, 2013, p.181-182).

Partindo-se do pressuposto de que a previdência social possui natureza
contributiva, com aquisição de direitos protraída no tempo, são estes Acordos
que, ao permitir a compensação entre sistemas previdenciários240 - de modo a
que se contribua em dado sistema nacional para a fruição de direitos em sistema
diverso -, seja preservado o espólio formado para o resguardo da capacidade de
subsistência, o que destaca o interesse dos Estados para a sua formação.

Se o vínculo de nacionalidade justifica o interesse estatal pela proteção
daquele que emigrou de suas fronteiras (COSTA, 2004), a preservação da
dignidade humana – pela superação das vulnerabilidades, principalmente a
alimentar - e o respeito aos compromissos internacionais assumidos, a
promoção da ordem social e a necessidade de demonstração da capacidade de
governo – que evita a indigência e o desequilíbrio do bem-estar -, justificam
todas as providências necessárias ao amparo do imigrante acolhido dentre as
fronteiras domésticas, de modo que os AIPSs encontram vasto fundamento
para a cooperação entre Estados, mormente quando se tem em conta que não
possuem efeitos modificativos do ordenamento jurídico doméstico - posto que 
não criam novas prestações previdenciárias - mas apenas efeitos de
acessibilidade aos benefícios dispostos pelo ordenamento do local do exercício
da atividade laborativa, ainda que a formação do patrimônio previdenciário
tenha sido iniciada em outro país. (LOPES; GONÇALVES, 2017).

O Brasil é parte de dezenove AIPSs241, dentre os quais três multilaterais242

e quatro que ainda não estão em vigor243. É também parte signatária de acordo

240 “[H]á uma causalidade entre o custeio e o benefício em que os segurados são tomados em 
sua integralidade, simultaneamente como contribuintes e beneficiários, pela qual são
estabelecidos os critérios mínimos de acesso à cobertura previdenciária, de modo a garantir
a sustentabilidade do sistema segundo seu planejamento contábil sem prejuízo da
continuidade do pagamento dos benefícios”. (LOUZADA, 2014, p. 66). 
241 Dentre os quais dezessete são bilaterais: com Alemanha, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, 
Chile, Coreia, Espanha, França. Grécia, Japão, Luxemburgo, Portugal, Quebec, Bulgária,
Estados Unidos e Suíça. Com a Itália, o Brasil possui acordo de Migração, que contém
disposições de previdência internacional. (BRASIL, 2013).
242 Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercado Comum do Sul (em vigor para 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, El Salvador, Equador, Espanha, Paraguai, Portugal e 
Uruguai), Convenção Multilateral Iberoamericana de Previdência Social (em vigor para
Argentina, Paraguai e Uruguai), e Convenção Multilateral de Segurança Social da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (ainda sem vigor internacional ou nacional). 
243 AIPSs bilaterais com Bulgária, Estados Unidos da América e Suíça e Convenção
Multilateral de Segurança Social da Comunidade de Países de Língua Portuguesa.
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de migração com a Itália, que contém disposições de previdência internacional. 
(BRASIL, 1960).  

Apenas os acordos bilaterais com a Alemanha e com a Suíça incluem 
expressamente os refugiados no seu âmbito de aplicação subjetiva, o que, 
contudo, não exclui o titular do direito ao refúgio dos demais acordos, na 
medida em que nestes o âmbito de aplicação em comento é delimitado pela 
sujeição às legislações previdenciárias das partes-contratantes, sem qualquer 
exclusão específica. 

A questão mais relevante aqui, contudo, é que a grande maioria dos quase 
nove mil refugiados reconhecidos pelo Brasil (dados de abril de 2016) é 
originária de Estados com os quais não há qualquer AIPS formalizado244; 
Estados que, por outro lado, quando não assolados por guerras, são alcançados 
por grave instabilidade político-administrativa que inviabilizam a cooperação 
previdenciária.  

A administração coordenada dos sistemas de previdência social é o ponto 
mais sensível dos regimes aqui tratados (STEINMEYER, 2006), na medida em 
que é o trânsito de informações rápido e eficiente que garante a fruição de 
direitos, por outro lado impedidos na ocorrência de informações incompletas, 
duvidosas, ou inexistentes (no que diz respeito, por exemplo, à categoria a que 
pertence o segurado, à qualidade de segurado, à carência, os salários de 
contribuição, etc.), de modo que a instabilidade e a inabilidade administrativa 
não favorecem a cooperação. Vale observar, inclusive, que o fluxo de 
informação tem sido o ponto central das discussões judiciais nesse tema, que, 
na maioria das vezes, giram em torno da comprovação do preenchimento de 
requisitos não demonstrados a partir da origem245.  

Neste sentido, ainda que haja um mecanismo relevante de preservação 
do patrimônio previdenciário do refugiado, já constituído antes da migração 
forçada, na prática não se constata que estejam sendo utilizados para a proteção 
dos refugiados no Brasil. Bem por isso, também não se constatam demandas 

244 “De acordo com o CONARE, o Brasil possui atualmente (abril de 2016) 8.863 refugiados 
reconhecidos, de 79 nacionalidades distintas (28,2% deles são mulheres) – incluindo 
refugiados reassentados. Os principais grupos são compostos por nacionais da Síria (2.298), 
Angola (1.420), Colômbia (1.100), República Democrática do Congo (968) e Palestina (376)”. 
(ACNUR, 2016a). 
245 Fato constatado a partir de consulta processual realizada na rede mundial de 
computadores, nos sítios do Conselho da Justiça Federal (CJF) - por jurisprudência 
unificada -, do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos 
cinco Tribunais Regionais Federais (TRFs). A título de exemplo, cf. Apelreex 
00216824920054036100 – 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em que se 
afirma inexistência de prova de contribuições na origem ou de existência de APIS. 
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de migração com a Itália, que contém disposições de previdência internacional. 
(BRASIL, 1960). 

Apenas os acordos bilaterais com a Alemanha e com a Suíça incluem
expressamente os refugiados no seu âmbito de aplicação subjetiva, o que,
contudo, não exclui o titular do direito ao refúgio dos demais acordos, na
medida em que nestes o âmbito de aplicação em comento é delimitado pela
sujeição às legislações previdenciárias das partes-contratantes, sem qualquer
exclusão específica.

A questão mais relevante aqui, contudo, é que a grande maioria dos quase
nove mil refugiados reconhecidos pelo Brasil (dados de abril de 2016) é
originária de Estados com os quais não há qualquer AIPS formalizado244; 
Estados que, por outro lado, quando não assolados por guerras, são alcançados
por grave instabilidade político-administrativa que inviabilizam a cooperação
previdenciária. 

A administração coordenada dos sistemas de previdência social é o ponto
mais sensível dos regimes aqui tratados (STEINMEYER, 2006), na medida em
que é o trânsito de informações rápido e eficiente que garante a fruição de
direitos, por outro lado impedidos na ocorrência de informações incompletas,
duvidosas, ou inexistentes (no que diz respeito, por exemplo, à categoria a que
pertence o segurado, à qualidade de segurado, à carência, os salários de
contribuição, etc.), de modo que a instabilidade e a inabilidade administrativa
não favorecem a cooperação. Vale observar, inclusive, que o fluxo de
informação tem sido o ponto central das discussões judiciais nesse tema, que,
na maioria das vezes, giram em torno da comprovação do preenchimento de
requisitos não demonstrados a partir da origem245.

Neste sentido, ainda que haja um mecanismo relevante de preservação
do patrimônio previdenciário do refugiado, já constituído antes da migração
forçada, na prática não se constata que estejam sendo utilizados para a proteção
dos refugiados no Brasil. Bem por isso, também não se constatam demandas

244 “De acordo com o CONARE, o Brasil possui atualmente (abril de 2016) 8.863 refugiados
reconhecidos, de 79 nacionalidades distintas (28,2% deles são mulheres) – incluindo
refugiados reassentados. Os principais grupos são compostos por nacionais da Síria (2.298),
Angola (1.420), Colômbia (1.100), República Democrática do Congo (968) e Palestina (376)”.
(ACNUR, 2016a).
245 Fato constatado a partir de consulta processual realizada na rede mundial de 
computadores, nos sítios do Conselho da Justiça Federal (CJF) - por jurisprudência
unificada -, do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos
cinco Tribunais Regionais Federais (TRFs). A título de exemplo, cf. Apelreex
00216824920054036100 – 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em que se
afirma inexistência de prova de contribuições na origem ou de existência de APIS.
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judiciais previdenciárias que tratem dos APISs aplicados a refugiado em sede 
nacional246.  

4 REFÚGIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

Eixo fundamental do Sistema de Seguridade Social, a Assistência Social 
surge, tanto no Brasil quanto no restante do mundo, antes da criação da 
previdência social. (IBRAHIM, 2012). Isto porque a evolução dos direitos 
humanos - onde se insere a seguridade como direito fundamental – passa pelas 
transições do estado absolutista ao social e finalmente ao estado liberal com a 
consagração de um sistema de seguro tripartite na CF/88. (AMADO, 2016). 

Nesta perspectiva, a discussão sobre a possibilidade de extensão de 
benefícios oriundos da Assistência Social aos refugiados não poderia se dar em 
momento mais atual. Como aduzido no item anterior, o acesso ao sistema 
previdenciário pressupõe o ingresso do refugiado no mercado de trabalho 
formal. Tal acesso, dependendo da conjuntura política e econômica do país 
perpassa por períodos de oscilação em termos de oferta de postos de trabalho. 
Em relação ao refugiado existe o agravante da xenofobia e da barreira linguística 
para que tal acesso se dê rapidamente.  

Enquanto tais obstáculos não são ultrapassados a sobrevivência do 
refugiado é garantida no Brasil por organizações assistenciais como a Caritas 
Arquidiocesana, a Missão Paz, a Cruz Vermelha entre outras organizações não 
governamentais, e inclusive em parceria com o ACNUR. Tais organizações 
possuem, por sua vez, suas próprias limitações orçamentárias e funcionais o 
que, fatalmente, impede o atendimento à totalidade de migrantes que solicitam 
sua ajuda.  

Estas ações, contudo, não se confundem com os programas, serviços247 
e benefícios de Assistência Social, tal como constitucionalmente e legalmente 

246 No sítio CJF, na rede mundial de computadores, a pesquisa foi procedida a partir dos 
termos previdenciário e refugiado. 
247 “Serviços e Programas: A política de assistência social oferece um conjunto de serviços 
para garantir que o cidadão não fique desamparado quando ocorram situações inesperadas, 
nas quais a sua capacidade de acessar direitos sociais fica comprometida. Essas situações 
podem estar relacionadas à idade da pessoa, ou quando algum membro da família depende 
de cuidados especiais, se envolve com drogas ou álcool, perde o emprego, se envolve em 
situações de violência, os membros da família se distanciam ou quando há algum desastre 
natural na comunidade. A Assistência Social oferta serviços para fortalecer as famílias e 
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de migração com a Itália, que contém disposições de previdência internacional. 
(BRASIL, 1960). 

Apenas os acordos bilaterais com a Alemanha e com a Suíça incluem
expressamente os refugiados no seu âmbito de aplicação subjetiva, o que,
contudo, não exclui o titular do direito ao refúgio dos demais acordos, na
medida em que nestes o âmbito de aplicação em comento é delimitado pela
sujeição às legislações previdenciárias das partes-contratantes, sem qualquer
exclusão específica.

A questão mais relevante aqui, contudo, é que a grande maioria dos quase
nove mil refugiados reconhecidos pelo Brasil (dados de abril de 2016) é
originária de Estados com os quais não há qualquer AIPS formalizado244;
Estados que, por outro lado, quando não assolados por guerras, são alcançados
por grave instabilidade político-administrativa que inviabilizam a cooperação
previdenciária. 

A administração coordenada dos sistemas de previdência social é o ponto
mais sensível dos regimes aqui tratados (STEINMEYER, 2006), na medida em
que é o trânsito de informações rápido e eficiente que garante a fruição de
direitos, por outro lado impedidos na ocorrência de informações incompletas,
duvidosas, ou inexistentes (no que diz respeito, por exemplo, à categoria a que
pertence o segurado, à qualidade de segurado, à carência, os salários de
contribuição, etc.), de modo que a instabilidade e a inabilidade administrativa
não favorecem a cooperação. Vale observar, inclusive, que o fluxo de
informação tem sido o ponto central das discussões judiciais nesse tema, que,
na maioria das vezes, giram em torno da comprovação do preenchimento de
requisitos não demonstrados a partir da origem245.

Neste sentido, ainda que haja um mecanismo relevante de preservação
do patrimônio previdenciário do refugiado, já constituído antes da migração
forçada, na prática não se constata que estejam sendo utilizados para a proteção
dos refugiados no Brasil. Bem por isso, também não se constatam demandas

244 “De acordo com o CONARE, o Brasil possui atualmente (abril de 2016) 8.863 refugiados
reconhecidos, de 79 nacionalidades distintas (28,2% deles são mulheres) – incluindo
refugiados reassentados. Os principais grupos são compostos por nacionais da Síria (2.298),
Angola (1.420), Colômbia (1.100), República Democrática do Congo (968) e Palestina (376)”.
(ACNUR, 2016a).
245 Fato constatado a partir de consulta processual realizada na rede mundial de 
computadores, nos sítios do Conselho da Justiça Federal (CJF) - por jurisprudência
unificada -, do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos
cinco Tribunais Regionais Federais (TRFs). A título de exemplo, cf. Apelreex
00216824920054036100 – 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em que se
afirma inexistência de prova de contribuições na origem ou de existência de APIS.
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judiciais previdenciárias que tratem dos APISs aplicados a refugiado em sede
nacional246. 

4 REFÚGIO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL

Eixo fundamental do Sistema de Seguridade Social, a Assistência Social
surge, tanto no Brasil quanto no restante do mundo, antes da criação da
previdência social. (IBRAHIM, 2012). Isto porque a evolução dos direitos
humanos - onde se insere a seguridade como direito fundamental – passa pelas
transições do estado absolutista ao social e finalmente ao estado liberal com a
consagração de um sistema de seguro tripartite na CF/88. (AMADO, 2016).

Nesta perspectiva, a discussão sobre a possibilidade de extensão de
benefícios oriundos da Assistência Social aos refugiados não poderia se dar em
momento mais atual. Como aduzido no item anterior, o acesso ao sistema
previdenciário pressupõe o ingresso do refugiado no mercado de trabalho
formal. Tal acesso, dependendo da conjuntura política e econômica do país
perpassa por períodos de oscilação em termos de oferta de postos de trabalho.
Em relação ao refugiado existe o agravante da xenofobia e da barreira linguística
para que tal acesso se dê rapidamente.

Enquanto tais obstáculos não são ultrapassados a sobrevivência do
refugiado é garantida no Brasil por organizações assistenciais como a Caritas
Arquidiocesana, a Missão Paz, a Cruz Vermelha entre outras organizações não
governamentais, e inclusive em parceria com o ACNUR. Tais organizações
possuem, por sua vez, suas próprias limitações orçamentárias e funcionais o
que, fatalmente, impede o atendimento à totalidade de migrantes que solicitam
sua ajuda.

Estas ações, contudo, não se confundem com os programas, serviços247

e benefícios de Assistência Social, tal como constitucionalmente e legalmente

246 No sítio CJF, na rede mundial de computadores, a pesquisa foi procedida a partir dos
termos previdenciário e refugiado.
247 “Serviços e Programas: A política de assistência social oferece um conjunto de serviços
para garantir que o cidadão não fique desamparado quando ocorram situações inesperadas,
nas quais a sua capacidade de acessar direitos sociais fica comprometida. Essas situações 
podem estar relacionadas à idade da pessoa, ou quando algum membro da família depende
de cuidados especiais, se envolve com drogas ou álcool, perde o emprego, se envolve em
situações de violência, os membros da família se distanciam ou quando há algum desastre 
natural na comunidade. A Assistência Social oferta serviços para fortalecer as famílias e 
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concebidos, enquanto eixo de seguridade no Brasil. Com efeito, as ações de 
acolhimento e de auxílio realizadas pelas organizações supra referidas não se 
encaixam perfeitamente à noção de política pública de inclusão social – e, 
portanto, com necessária participação do Poder Público, ainda que por 
financiamento -, sem cunho caritativo, e vinculada a requisitos pré-
estabelecidos, inclusive para os nacionais do Brasil, muito embora possam 
eventualmente se adequar aos ditames do artigo 3º da Lei Orgânica da 
Assistência Social248, que esclarece o que seriam organizações de assistência 
social para os fins daquela legislação. Sendo assim, ao lado da discussão acerca 
da expansão dos benefícios da Assistência Social aos refugiados, convém traçar 
o contorno constitucional e legal desta vertente da seguridade no ordenamento
jurídico brasileiro, especialmente quanto aos requisitos previstos em lei para o
acesso aos benefícios e serviços.

Em sede constitucional, a Assistência Social é primeiramente apresentada 
pelo artigo 6º da CF/88 e, portanto, à primeira vista, à margem da paridade entre 

desenvolver sua autonomia, apoiando-as para que superem eventuais dificuldades e acessem 
os direitos sociais, evitando o rompimento de laços. Também apoia o fortalecimento da 
comunidade, incentiva sua mobilização e ainda oferta benefícios e abrigos, garantindo a 
sobrevivência em momentos críticos. Além disso,  trabalha em parceria com outras políticas 
públicas e encaminha os cidadãos a outros órgãos quando as situações enfrentadas não 
podem ser resolvidas somente pela assistência social, como nos casos que envolvem 
desemprego, violência, doenças, acesso à educação, saneamento básico, moradia, entre 
outros”. (BRASIL, s/d). 
248 Art. 3o:  “Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins 
lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos 
beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. 
§ 1o  São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e
planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de
prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de
vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações
do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de que tratam os incisos I e II do art.
18.
§ 2o  São de assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada,
prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o
fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e
capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos
desta Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, de que tratam os incisos I e II do art. 18.
§ 3o  São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, permanente e
planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados prioritariamente para
a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção
da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de
defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta Lei,
e respeitadas as deliberações do CNAS, de que tratam os incisos I e II do art. 18.” (BRASIL,
1993).
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portanto, com necessária participação do Poder Público, ainda que por
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desemprego, violência, doenças, acesso à educação, saneamento básico, moradia, entre
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248 Art. 3o: “Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins 
lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos
beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos.
§ 1o São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e
planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de
prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de
vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações
do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de que tratam os incisos I e II do art.
18. 
§ 2o São de assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada,
prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o 
fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e
capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos
desta Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, de que tratam os incisos I e II do art. 18. 
§ 3o São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, permanente e
planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados prioritariamente para
a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção
da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de 
defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta Lei, 
e respeitadas as deliberações do CNAS, de que tratam os incisos I e II do art. 18.” (BRASIL,
1993).
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nacionais e estrangeiros estabelecida pelo caput do artigo 5º249 ao rol de direitos 
que institui. Nada obstante, a característica de indivisibilidade dos direitos 
humanos torna imperativa a extensão de todas as prerrogativas de direitos civis 
e políticos aos direitos econômicos, sociais e culturais, razão pela qual não há 
como se desassociar a paridade entre nacionais e estrangeiros dos direitos 
previstos pelo referido artigo 6º da CF/88. A doutrina pátria defende que “à 
medida que os direitos humanos são definidos em relação a qualquer indivíduo 
[...] e que são direitos exigíveis de qualquer Estado, fazer discriminação em 
razão da origem nacional passa a ser negação da universalidade da pessoa 
humana” (SOARES, 2004, p. 172)250, o que certamente se aplica a todo e 
qualquer direito humano. 

Relevante notar que o legislador infraconstitucional não destacou do rol 
dos direitos humanos as ações de Assistência Social, o que pode inclusive ser 
verificado a partir da inserção na ordem interna da Convenção Internacional 
Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (destinatários que são de tais 
ações) com a aplicação do parágrafo 2º do artigo 5º da CF/88, em sua redação 
alterada pela Emenda Constitucional (EC) 45, que esclareceu qual é a posição 
hierárquica dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
no sistema de fontes do Direito brasileiro. Após a referida Emenda, os tratados 
e convenções internacionais sobre direitos humanos incorporados segundo o 
mecanismo tradicional de recepção – por meio de decreto legislativo aprovado 
pela maioria simples a que se refere o artigo 47 da CF/88 - terão, 
induvidosamente, força de lei ordinária, o que não aconteceu com a Convenção 
antes mencionada, que, ao ser inserida pela aplicação dos mecanismos dispostos 
pela EC 45, elevou o tratamento das pessoas com deficiência a status 
constitucional, ratificando a posição da Assistência Social - também destinada a 
esta população – dentre a enumeração dos direitos humanos. 

Por outro lado, o artigo 203251 da CF/88 dispõe que a Assistência Social 
será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade Social. 

249 Art. 5º, caput: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)”. 
(BRASIL, 1988). 
250 Ver também RAMOS, 2014. 
251 Art. 203 – A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente 
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I – a proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II – o amparo às crianças e adolescentes; 
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV – a habilitação e reabilitação das 
pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V – a 
garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 
idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida 
por sua família, conforme dispuser a lei. (BRASIL, 1988). 
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garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
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(BRASIL, 1988).
250 Ver também RAMOS, 2014.
251 Art. 203 – A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente 
de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I – a proteção à família, à
maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II – o amparo às crianças e adolescentes;
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pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V – a 
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DANIELLE ANNONI ( COORD). 401 

Seguindo o princípio insculpido no artigo 194, inc. I252 da CF/88 a Assistência 
Social deve ser analisada pelo viés da universalização da cobertura securitária, 
ou seja, seu acesso deve ser garantido a todas pessoas residentes no país, 
inclusive estrangeiras, onde se inclui, o indivíduo em situação de refúgio.  

Os princípios informadores da Assistência Social objetivam, em última 
análise, superar a mera rentabilidade econômica, na medida em que provê as 
necessidades básicas do indivíduo em situação de extrema vulnerabilidade 
social, restaurando ou preservando, assim, sua dignidade humana. (AMADO, 
2016). 

Neste sentido, não há porque se negar aos refugiados no Brasil o acesso 
aos programas, aos serviços e aos benefícios de Assistência Social 
implementados pelo Estado brasileiro.  

No que diz respeito aos programas e serviços (BRASIL, 2016a), não se 
encontram nos documentos oficiais (BRASIL, s/d(b)) limitações de usufruto 
relacionadas ao status de refugiado (a referência aos usuários dos serviços é feita 
com menção a quem dela necessitar, tal como estabelecido constitucionalmente, 
sem exclusões de nacionalidade); por outro lado, no que diz respeito à prática, 
menos de 1% da população migrante (sem recorte específico de refúgio) 
entrevistada no estudo Migrantes, Apátridas e Refugiados: subsídios para o 
aperfeiçoamento de acesso a serviços, direitos e políticas públicas no Brasil (JUBILUT et al., 
2015)  considera que o acesso a serviços (onde se podem incluir serviços de 
assistência) é uma das principais dificuldades encontradas no Brasil. Aqui vale 
o destaque para Programa Bolsa Família253, cujo acesso aos refugiados tem sido
amplamente divulgado pela imprensa (MARIZ, 2016; BANDEIRA, 2017), em
paridade com os nacionais, ainda que isso signifique a ausência de política
específica para pessoas em situação de refúgio.

No que diz respeito aos benefícios, contudo, o acesso aos estrangeiros 
em geral tem sido impedido com fundamento em interpretação restritiva da 

252 Art. 194 – A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da 
lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da 
cobertura e do atendimento [...]. (BRASIL, 1988). 
253 O Bolsa Família é um programa federal destinado às famílias em situação de pobreza e 
extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 154 mensais, que associa à transferência do 
benefício financeiro do acesso aos direitos sociais básicos - saúde, alimentação, educação e 
assistência social. Através do Bolsa Família, o governo federal concede mensalmente 
benefícios em dinheiro para famílias mais necessitadas. (BRASIL, 2015a). 
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Seguindo o princípio insculpido no artigo 194, inc. I252 da CF/88 a Assistência
Social deve ser analisada pelo viés da universalização da cobertura securitária, 
ou seja, seu acesso deve ser garantido a todas pessoas residentes no país,
inclusive estrangeiras, onde se inclui, o indivíduo em situação de refúgio.

Os princípios informadores da Assistência Social objetivam, em última
análise, superar a mera rentabilidade econômica, na medida em que provê as
necessidades básicas do indivíduo em situação de extrema vulnerabilidade
social, restaurando ou preservando, assim, sua dignidade humana. (AMADO,
2016).

Neste sentido, não há porque se negar aos refugiados no Brasil o acesso 
aos programas, aos serviços e aos benefícios de Assistência Social
implementados pelo Estado brasileiro.

No que diz respeito aos programas e serviços (BRASIL, 2016a), não se
encontram nos documentos oficiais (BRASIL, s/d(b)) limitações de usufruto
relacionadas ao status de refugiado (a referência aos usuários dos serviços é feita
com menção a quem dela necessitar, tal como estabelecido constitucionalmente,
sem exclusões de nacionalidade); por outro lado, no que diz respeito à prática,
menos de 1% da população migrante (sem recorte específico de refúgio)
entrevistada no estudo Migrantes, Apátridas e Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a serviços, direitos e políticas públicas no Brasil (JUBILUT et al.,
2015) considera que o acesso a serviços (onde se podem incluir serviços de
assistência) é uma das principais dificuldades encontradas no Brasil. Aqui vale
o destaque para Programa Bolsa Família253, cujo acesso aos refugiados tem sido
amplamente divulgado pela imprensa (MARIZ, 2016; BANDEIRA, 2017), em 
paridade com os nacionais, ainda que isso signifique a ausência de política
específica para pessoas em situação de refúgio.

No que diz respeito aos benefícios, contudo, o acesso aos estrangeiros
em geral tem sido impedido com fundamento em interpretação restritiva da

252 Art. 194 – A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da
lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da
cobertura e do atendimento [...]. (BRASIL, 1988).
253 O Bolsa Família é um programa federal destinado às famílias em situação de pobreza e
extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 154 mensais, que associa à transferência do
benefício financeiro do acesso aos direitos sociais básicos - saúde, alimentação, educação e
assistência social. Através do Bolsa Família, o governo federal concede mensalmente
benefícios em dinheiro para famílias mais necessitadas. (BRASIL, 2015a).
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noção de cidadania que, todavia, como se verá a seguir não integra o núcleo dos 
requisitos demandados para tal concessão. 

São três as espécies de benefícios ainda prestadas pela autarquia federal: 
a renda mensal vitalícia254, a pensão mensal vitalícia255 e o benefício de prestação 
continuada (BPC) ou amparo assistencial. Os dois primeiros já não são 
concedidos, apenas mantidas as concessões já aviadas, em respeito ao direito 
adquirido, razão pela qual se opta pelo não tratamento relacionado ao refúgio, 
inclusive porque não se constatam discussões sobre pedidos e concessões de 
tais benefícios a refugiados. Quanto ao último, é, como se verá a seguir, o maior 
objeto de litígio quanto à possibilidade de prestação de Assistência Social ao 
refugiado.  

4.1  Requisitos para implementação do BPC 

A Assistência Social é regulamentada pela Lei n.o 8.742/93, a chamada 
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). O BPC, por sua vez, está previsto 
no artigo 20 do referido diploma legal, tendo sua regulamentação estabelecida 
através do Decreto n.o 6.214/2007256.  

Dispõe o artigo 20 da LOAS que o BPC será garantido, no valor de um 
salário-mínimo mensal, à pessoa com de deficiência ou idoso a partir dos 65 
anos, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e 
nem de tê-la provida por sua família.  

A concessão do benefício dependerá, assim, do cumprimento cumulativo 
de três requisitos: um de ordem subjetiva – idade ou deficiência257, um segundo 

254 Criada pela Lei n.o 6.179/74, a renda mensal vitalícia era garantida ao maior de 70 anos ou 
ao inválido que não exercesse atividade remunerada e comprovasse não ter meios de prover 
sua subsistência ou tê-la provida por sua família. Com a promulgação da Lei n.o 8.742/93 a 
renda mensal vitalícia deixou de ser concedida a partir de 31 de dezembro de 1995 sendo 
pagos até hoje os benefícios concedidos até esta data. 
255 A pensão mensal vitalícia foi criada pela Lei n.o 7.986/89 para conceder benefício 
equivalente a dois salários mínimos ao seringueiro e ao(s) seu(s) dependente(s) que 
trabalharam durante a Segunda Guerra Mundial nos seringais da Amazônia e comprovem 
não possuir meios para prover sua subsistência.  
256 Trata-se do Decreto regulamentador mais recente, tendo sido revogados os Decretos n.o 
1.744/95 e o Decreto n.o 4.712/2003 que regulamentavam o BPC anteriormente. 
257 Nos termos do §2º do art. 20 da LOAS, “considera-se pessoa com deficiência aquela que 
tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os 
quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva 
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noção de cidadania que, todavia, como se verá a seguir não integra o núcleo dos
requisitos demandados para tal concessão.

São três as espécies de benefícios ainda prestadas pela autarquia federal:
a renda mensal vitalícia254, a pensão mensal vitalícia255 e o benefício de prestação 
continuada (BPC) ou amparo assistencial. Os dois primeiros já não são
concedidos, apenas mantidas as concessões já aviadas, em respeito ao direito
adquirido, razão pela qual se opta pelo não tratamento relacionado ao refúgio,
inclusive porque não se constatam discussões sobre pedidos e concessões de
tais benefícios a refugiados. Quanto ao último, é, como se verá a seguir, o maior
objeto de litígio quanto à possibilidade de prestação de Assistência Social ao
refugiado.

4.1 Requisitos para implementação do BPC

A Assistência Social é regulamentada pela Lei n.o 8.742/93, a chamada
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). O BPC, por sua vez, está previsto
no artigo 20 do referido diploma legal, tendo sua regulamentação estabelecida
através do Decreto n.o 6.214/2007256. 

Dispõe o artigo 20 da LOAS que o BPC será garantido, no valor de um
salário-mínimo mensal, à pessoa com de deficiência ou idoso a partir dos 65
anos, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e
nem de tê-la provida por sua família.

A concessão do benefício dependerá, assim, do cumprimento cumulativo
de três requisitos: um de ordem subjetiva – idade ou deficiência257, um segundo

254 Criada pela Lei n.o 6.179/74, a renda mensal vitalícia era garantida ao maior de 70 anos ou
ao inválido que não exercesse atividade remunerada e comprovasse não ter meios de prover 
sua subsistência ou tê-la provida por sua família. Com a promulgação da Lei n.o 8.742/93 a
renda mensal vitalícia deixou de ser concedida a partir de 31 de dezembro de 1995 sendo 
pagos até hoje os benefícios concedidos até esta data.
255 A pensão mensal vitalícia foi criada pela Lei n.o 7.986/89 para conceder benefício
equivalente a dois salários mínimos ao seringueiro e ao(s) seu(s) dependente(s) que 
trabalharam durante a Segunda Guerra Mundial nos seringais da Amazônia e comprovem
não possuir meios para prover sua subsistência. 
256 Trata-se do Decreto regulamentador mais recente, tendo sido revogados os Decretos n.o

1.744/95 e o Decreto n.o 4.712/2003 que regulamentavam o BPC anteriormente.
257 Nos termos do §2º do art. 20 da LOAS, “considera-se pessoa com deficiência aquela que
tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os
quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva
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que diz respeito à comprovação de hipossuficiência econômica (miserabilidade) 
do núcleo familiar258 e um terceiro que é a impossibilidade do requerente 
titularizar outro benefício da Seguridade Social, exceção feita ao titular de um 
BPC dentro do núcleo familiar259. 

No que tange aos dois últimos requisitos o Supremo Tribunal Federal 
(STF), através da Reclamação 4.374, declarou a inconstitucionalidade do artigo 
20, §3º da LOAS – que define objetivamente o indivíduo miserável como aquele 
cuja renda per capta do núcleo familiar não supere ¼ do salário mínimo vigente, 
por considerar que esse critério se encontra defasado para caracterizar a situação 
de miserabilidade, devendo ser adotado critério de renda familiar per capta de 
menos de meio salário mínimo, já que outras leis da Assistência Social utilizam 
tal parâmetro para concessão de benefícios260. 

Foi declarada, também, a inconstitucionalidade do artigo 34, parágrafo 
único da Lei n.o 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), permitindo, assim, a 
cumulação do BPC com outros benefícios concedidos no patamar de um salário 
mínimo.  

Este precedente judicial foi importante para elucidar o verdadeiro 
objetivo da Assistência Social: prestar assistência a quem necessita, 
estabelecendo-se um critério de miserabilidade baseado em renda e não na 
natureza de benefício, como dispunha a LOAS que só permitia cumulação de 
benefícios se o outro também fosse um BPC. 

No que tange aos requisitos subjetivos, idade ou deficiência, o indivíduo 
deverá comprovar documentalmente o cumprimento do primeiro e submeter-
se à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de longo prazo, 
composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos 
e assistentes sociais do INSS261. 

Outro ponto de debate diz respeito à definição de família trazida no artigo 
20, §1º da LOAS262. O dispositivo legal restringe a concessão do benefício à 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A comprovação deste 
requisito se dará através de perícia medica ao encargo do INSS. (Art. 20, §6º da LOAS). 
(BRASIL, 1993). 
258 Art. 20, §3º da LOAS. (BRASIL, 1993). 
259 Art. 20, §4º da LOAS. (BRASIL, 1993). 
260 Por exemplo, a Lei. 10.836/2004 (Bolsa Família); Lei 10.689.2003 (Programa Nacional de 
Acesso à Alimentação); Lei 10.219/2001 (Bolsa Escola). 
261 Art. 20, §6º da LOAS. (BRASIL, 1993). 
262 Diante da evolução do conceito de família, que ultrapassa a legislação doméstica e alcança 
diversos tratados de direitos humanos, a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério 
da Justiça divulgou o Edital de Processo Seletivo Simplificado 2/2017 para realizar 
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cumulação do BPC com outros benefícios concedidos no patamar de um salário
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Este precedente judicial foi importante para elucidar o verdadeiro
objetivo da Assistência Social: prestar assistência a quem necessita,
estabelecendo-se um critério de miserabilidade baseado em renda e não na
natureza de benefício, como dispunha a LOAS que só permitia cumulação de
benefícios se o outro também fosse um BPC.

No que tange aos requisitos subjetivos, idade ou deficiência, o indivíduo
deverá comprovar documentalmente o cumprimento do primeiro e submeter-
se à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de longo prazo, 
composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos
e assistentes sociais do INSS261.

Outro ponto de debate diz respeito à definição de família trazida no artigo
20, §1º da LOAS262. O dispositivo legal restringe a concessão do benefício à

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A comprovação deste
requisito se dará através de perícia medica ao encargo do INSS. (Art. 20, §6º da LOAS). 
(BRASIL, 1993).
258 Art. 20, §3º da LOAS. (BRASIL, 1993).
259 Art. 20, §4º da LOAS. (BRASIL, 1993).
260 Por exemplo, a Lei. 10.836/2004 (Bolsa Família); Lei 10.689.2003 (Programa Nacional de
Acesso à Alimentação); Lei 10.219/2001 (Bolsa Escola).
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núcleos familiares, que vivam sob o mesmo teto, compostos pelo (i) requerente, 
(ii) cônjuge ou companheiro, (iii) pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou
o padrasto, (iv) irmãos solteiros, (v) os filhos e enteados solteiros e os menores
tutelados.

Como se verifica, os requisitos para a concessão do benefício em 
comento, tal como estabelecidos na CF/88 e na LOAS são a necessidade, esta 
sediada no impedimento de longa duração e na idade, e a renda. Na prática, 
contudo, os pedidos de BCP procedidos por estrangeiros são indeferidos na 
esfera administrativa (pelo INSS), com respaldo no artigo 7º do Anexo ao 
Decreto n.o 6.214/2007, que dispõe:  

O Benefício de Prestação Continuada é devido ao brasileiro, nato 
ou naturalizado, e às pessoas de nacionalidade portuguesa, em 
consonância com o disposto no Decreto nº 7.999, de 8 de maio de 
2013, desde que comprovem, em qualquer dos casos, residência no 
Brasil e atendam a todos os demais critérios estabelecidos neste 
Regulamento. (BRASIL, 2007, grifo nosso). 

Tal disposição do legislador infra legal tem esteio na interpretação 
restritiva do artigo 1º da LOAS que estatui: 

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é 
Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os 
mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de 
ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 
atendimento às necessidades básicas. (grifo nosso). (BRASIL, 1993, 
grifo nosso). 

O argumento de reforço para a limitação é o de que o artigo 203 da 
CF/88 seria dispositivo de eficácia limitada à edição de Lei, cujos ditames 
devem ser respeitados. Tal argumento, contudo, não se sustenta quando 
defrontado com a sistematicidade do ordenamento jurídico que impede a 
restrição de direitos humanos aos estrangeiros, tal como já delineado. Com 
efeito, se a Assistência Social é direito humano e, portanto, universal, como tal 
considerado pela CF/88, que estatui expressamente a paridade de fruição de 
tais direitos para nacionais e estrangeiros, a sua delimitação legal e infra legal, 
não poderia ter sido procedida com limitações de titularidade. Mas o foi e como 
tal tem sido aplicada pelo agente público nacional, cuja conduta, todavia, tem 
sido corrigida em sede judiciária. 

consultoria técnica especializada com foco no estudo das implicações práticas das definições 
jurídicas de família para fins de concessão de benefícios sociais do Governo Federal. Mais 
informações. (BRASIL, 2017b). 
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titularizar outro benefício da Seguridade Social, exceção feita ao titular de um
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Foi declarada, também, a inconstitucionalidade do artigo 34, parágrafo
único da Lei n.o 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), permitindo, assim, a
cumulação do BPC com outros benefícios concedidos no patamar de um salário
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deverá comprovar documentalmente o cumprimento do primeiro e submeter-
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núcleos familiares, que vivam sob o mesmo teto, compostos pelo (i) requerente,
(ii) cônjuge ou companheiro, (iii) pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou
o padrasto, (iv) irmãos solteiros, (v) os filhos e enteados solteiros e os menores
tutelados.

Como se verifica, os requisitos para a concessão do benefício em
comento, tal como estabelecidos na CF/88 e na LOAS são a necessidade, esta
sediada no impedimento de longa duração e na idade, e a renda. Na prática,
contudo, os pedidos de BCP procedidos por estrangeiros são indeferidos na
esfera administrativa (pelo INSS), com respaldo no artigo 7º do Anexo ao
Decreto n.o 6.214/2007, que dispõe:
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ou naturalizado, e às pessoas de nacionalidade portuguesa, em
consonância com o disposto no Decreto nº 7.999, de 8 de maio de
2013, desde que comprovem, em qualquer dos casos, residência no
Brasil e atendam a todos os demais critérios estabelecidos neste
Regulamento. (BRASIL, 2007, grifo nosso).

Tal disposição do legislador infra legal tem esteio na interpretação
restritiva do artigo 1º da LOAS que estatui:

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é 
Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os
mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de
ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o 
atendimento às necessidades básicas. (grifo nosso). (BRASIL, 1993, 
grifo nosso).

O argumento de reforço para a limitação é o de que o artigo 203 da
CF/88 seria dispositivo de eficácia limitada à edição de Lei, cujos ditames
devem ser respeitados. Tal argumento, contudo, não se sustenta quando
defrontado com a sistematicidade do ordenamento jurídico que impede a
restrição de direitos humanos aos estrangeiros, tal como já delineado. Com
efeito, se a Assistência Social é direito humano e, portanto, universal, como tal
considerado pela CF/88, que estatui expressamente a paridade de fruição de
tais direitos para nacionais e estrangeiros, a sua delimitação legal e infra legal,
não poderia ter sido procedida com limitações de titularidade. Mas o foi e como
tal tem sido aplicada pelo agente público nacional, cuja conduta, todavia, tem
sido corrigida em sede judiciária.

consultoria técnica especializada com foco no estudo das implicações práticas das definições
jurídicas de família para fins de concessão de benefícios sociais do Governo Federal. Mais
informações. (BRASIL, 2017b).
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4.2   Judicialização do Benefício de Prestação Continuada: ampliação 
da proteção legal 

O Judiciário brasileiro ao longo dos últimos anos vem enfrentando cada 
vez mais litígios promovidos, em sua maioria pela Defensoria Pública da União, 
visando a concessão do BPC a estrangeiros, situação em que se enquadra, 
também, o indivíduo em condição de refúgio. Como visto, a casuística trouxe à 
tona um quarto requisito, indispensável sob o viés da Autarquia Federal, para 
concessão do benefício assistencial: a nacionalidade brasileira263. 

Não custa repisar que o único requisito que a CF/88 exige para o 
recebimento de benefícios assistenciais é a real necessidade do assistido 
(IBRAHIM, 2012), sendo vedada, ainda, qualquer tipo de discriminação entre 
nacionais e estrangeiros no que tange a direitos e garantias fundamentais como 
o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade264.

Em virtude do crescente número de demandas265, o tema alcançou a 
Repercussão Geral no STF, pelo RE 587.970-SP, da relatoria do Ministro 
Marco Aurélio, em 2009. No dia 19 de abril de 2017 o STF proferiu decisão 
que permite a concessão do BPC a estrangeiros. 

No voto proferido o Ministro Marco Aurélio definiu os elementos 
norteadores do benefício assistencial, tais quais intencionados pela Assembleia 
Constituinte de 1987/1988: a dignidade humana, a solidariedade social, a 
erradicação da pobreza e a assistência aos desamparados (BRASIL, 2011). E 
justamente sob o manto da solidariedade e miscigenação do povo brasileiro 
fundamentou o Ministro seu voto.  

A ideia maior de solidariedade social foi alçada à condição de 
princípio pela Lei Fundamental. Observem a ninguém ter sido 
oferecida a escolha de nascer nesta quadra e nesta sociedade, mas 
estamos todos unidos na construção de propósito comum. O 
estrangeiro residente no País, inserido na comunidade, participa do 
esforço mútuo. Esse laço de irmandade, fruto, para alguns, do 

263 RExt n.o 587.970/SP. (BRASIL, 2011). 
264 CF/88, art. 5º. (BRASIL, 1988). 
265 A Defensoria Pública da União (DPU) tem exercido papel fundamental na garantia de 
direitos sociais a refugiados. Em caso que tramitou perante a Justiça Federal de Canoas (RS), 
a DPU obteve êxito em ação ajuizada para concessão de benefício assistencial a refugiado 
palestino com mais de 70 anos, que vive no Brasil desde 2007 após perder toda família em 
atendado no Iraque. O assistido chegou ao Brasil através do Programa de Reassentamento 
Solidário do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). (BRASIL, 
2016b). 
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fortuito e, para outros, do destino, faz-nos, de algum modo, 
responsáveis pelo bem de todos, inclusive daqueles que adotaram o 
Brasil como novo lar e fundaram seus alicerces pessoais e sociais 
nesta terra. Em verdade, ao lado dos povos indígenas, o País foi 
formado por imigrantes, em sua maioria europeus, os quais 
fomentaram o desenvolvimento da nação e contribuíram 
sobremaneira para a criação e a consolidação da cultura brasileira. 
Incorporados foram a língua, a culinária, as tradições, os ritmos 
musicais, entre outros. Desde a criação da nação brasileira, a 
presença do estrangeiro no País foi incentivada e tolerada, não 
sendo coerente com a história estabelecer diferenciação tão somente 
pela nacionalidade, especialmente quando a dignidade está em 
cheque em momento de fragilidade do ser humano – idade avançada 
ou algum tipo de deficiência. O escritor inglês John Donne 
conseguiu descrever o sentimento em linguagem poética, ao afirmar 
que a “morte de cada homem diminui-me, porque sou parte da 
Humanidade. Portanto, nunca procure saber por quem os sinos 
dobram; eles dobram por ti”. (BRASIL, 2011, p. 6). 

A decisão do STF é relevante na medida em que reconhece a necessidade 
de atendimento, pelo estado brasileiro, do mínimo existencial - resultado último 
da concessão do BPC – em relação ao estrangeiro em situação de 
vulnerabilidade extrema. O STF refutou, assim, a argumentação do governo 
quanto a escassez de recursos do Sistema de Seguridade Social apta a atender 
ainda mais indivíduos pelo viés da Assistência Social.  

A premissa estabelecida pelo STF caminha no mesmo sentido de outros 
ordenamentos jurídicos, como ocorreu, por exemplo, na África do Sul em 
decisão proferida por sua Corte Constitucional em 2004. (SOUTH AFRICA, 
2004).  

Neste caso, os requerentes, cidadãos indigentes de Moçambique 
morando na África do Sul, questionaram a constitucionalidade de determinados 
dispositivos da Lei de Assistência Social 59 de 1992 deste país, especialmente 
em relação a dispositivos que desqualificavam pessoas que não fossem cidadãos 
sul africanos a receberem benefícios sociais. 

O fundamento da disputa judicial foi a violação ao direito de igualdade 
de tratamento, direito à seguridade social e direitos da criança. A Corte 
Constitucional Sul Africana (Corte Constitucional) invalidou os dispositivos 
discriminatórios da legislação doméstica e indicou que a Constituição de 
regência não admite como razoável a exclusão de estrangeiros ao acesso de 
benefícios sociais e tal atitude viola, especialmente, o direito a igualdade. 
Aduziu, ainda, que a limitação de acesso a benefícios sociais a cidadãos 
residentes seria superada pela naturalização do indivíduo, o que poderia ocorrer 
após 5 anos de residência. 
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fortuito e, para outros, do destino, faz-nos, de algum modo,
responsáveis pelo bem de todos, inclusive daqueles que adotaram o 
Brasil como novo lar e fundaram seus alicerces pessoais e sociais
nesta terra. Em verdade, ao lado dos povos indígenas, o País foi
formado por imigrantes, em sua maioria europeus, os quais
fomentaram o desenvolvimento da nação e contribuíram
sobremaneira para a criação e a consolidação da cultura brasileira.
Incorporados foram a língua, a culinária, as tradições, os ritmos
musicais, entre outros. Desde a criação da nação brasileira, a
presença do estrangeiro no País foi incentivada e tolerada, não
sendo coerente com a história estabelecer diferenciação tão somente
pela nacionalidade, especialmente quando a dignidade está em
cheque em momento de fragilidade do ser humano – idade avançada
ou algum tipo de deficiência. O escritor inglês John Donne 
conseguiu descrever o sentimento em linguagem poética, ao afirmar
que a “morte de cada homem diminui-me, porque sou parte da
Humanidade. Portanto, nunca procure saber por quem os sinos
dobram; eles dobram por ti”. (BRASIL, 2011, p. 6).

A decisão do STF é relevante na medida em que reconhece a necessidade
de atendimento, pelo estado brasileiro, do mínimo existencial - resultado último
da concessão do BPC – em relação ao estrangeiro em situação de
vulnerabilidade extrema. O STF refutou, assim, a argumentação do governo 
quanto a escassez de recursos do Sistema de Seguridade Social apta a atender
ainda mais indivíduos pelo viés da Assistência Social. 

A premissa estabelecida pelo STF caminha no mesmo sentido de outros
ordenamentos jurídicos, como ocorreu, por exemplo, na África do Sul em
decisão proferida por sua Corte Constitucional em 2004. (SOUTH AFRICA,
2004).

Neste caso, os requerentes, cidadãos indigentes de Moçambique
morando na África do Sul, questionaram a constitucionalidade de determinados
dispositivos da Lei de Assistência Social 59 de 1992 deste país, especialmente
em relação a dispositivos que desqualificavam pessoas que não fossem cidadãos
sul africanos a receberem benefícios sociais.

O fundamento da disputa judicial foi a violação ao direito de igualdade
de tratamento, direito à seguridade social e direitos da criança. A Corte
Constitucional Sul Africana (Corte Constitucional) invalidou os dispositivos
discriminatórios da legislação doméstica e indicou que a Constituição de
regência não admite como razoável a exclusão de estrangeiros ao acesso de
benefícios sociais e tal atitude viola, especialmente, o direito a igualdade.
Aduziu, ainda, que a limitação de acesso a benefícios sociais a cidadãos
residentes seria superada pela naturalização do indivíduo, o que poderia ocorrer
após 5 anos de residência.
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No campo dos direitos subjetivos do indivíduo a Corte Constitucional 
foi além ao reconhecer a vulnerabilidade dos requerentes, enquanto estrangeiros 
sem acesso ao mercado de trabalho formal, e a impossibilidade de tratar estes 
indivíduos como menos merecedores de proteção social. 

Não há dúvida de que os requerentes fazem parte de um grupo 
vulnerável da sociedade e, nas circunstâncias do presente caso, 
merecem proteção constitucional. Trata-se, aqui, de um tratamento 
desigual, deliberado e intencionalmente sancionado, por parte da 
comunidade sul-africana. Isto tem um forte efeito estigmatizante. A 
falta de congruência entre os benefícios e encargos criados por uma 
lei que nega benefícios aos residentes permanentes, quase 
inevitavelmente, cria a impressão de que os residentes permanentes 
são de alguma forma inferiores aos cidadãos e menos dignos de 
assistência social. Partilhar a responsabilidade pelos problemas e 
consequências da pobreza, igualmente como comunidade, 
representa a medida em que os membros mais abastados da 
comunidade veem o bem-estar mínimo dos pobres como ligado ao 
seu bem-estar pessoal e ao bem-estar da comunidade como um 
todo. Em outras palavras, as decisões sobre a alocação de benefícios 
públicos representam a extensão em que as pessoas pobres são 
tratadas como membros iguais da sociedade266. (SOUTH AFRICA, 
2004, p. 74). 

Percebe-se, assim que, vulnerar um indivíduo já em condição de 
vulnerabilidade extrema não é razoável e tampouco proporcional pelo viés 
discriminatório, de limitação ao acesso a benefícios com fundamento em 
nacionalidade. 

A discriminação não se justifica, tampouco, em argumentos financeiros. 
Isto porque o custo do eixo da Assistência Social representa aproximadamente 
um décimo dos benefícios administrados pelo INSS. Segundo dados divulgados 
pela Previdência Social para o ano de 2015, foram encaminhados para 
pagamento aproximadamente 390 milhões de créditos, totalizando uma despesa 

266 No original: There can be no doubt that the applicants are part of a vulnerable group in society and, in 
the circumstances of the present case, are worthy of constitutional protection. We are dealing, here with 
intentional, statutorily sanctioned unequal treatment of part of the South African community. This has a 
Strong stigmatizing effect. Because both permanent residents and citizens contribute to the welfare system 
through the payment of taxes, the lack of congruence between benefits and burdens created by a law that denies 
benefits to permanent residents almost inevitably creates the impression that permanent residents are in some 
way inferior to citizens and less worthy of social assistance. Sharing responsibility for the problems and 
consequences of poverty equally as a community represents the extent to which wealthier members of the 
community view the minimal well-being of the poor as connected with their personal well-being and the well-
being of the community as a whole. In other words, decisions about the allocation of public benefits represent 
the extent to which poor people are treated as equal members of society. 
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A discriminação não se justifica, tampouco, em argumentos financeiros.
Isto porque o custo do eixo da Assistência Social representa aproximadamente
um décimo dos benefícios administrados pelo INSS. Segundo dados divulgados
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266 No original: There can be no doubt that the applicants are part of a vulnerable group in society and, in
the circumstances of the present case, are worthy of constitutional protection. We are dealing, here with
intentional, statutorily sanctioned unequal treatment of part of the South African community. This has a
Strong stigmatizing effect. Because both permanent residents and citizens contribute to the welfare system
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de aproximadamente R$ 422 bilhões. Do total destes créditos, apenas 9,8% 
foram destinados aos benefícios assistenciais (BRASIL, 2015b). 

Obviamente que, uma política de acolhimento a refugiados deve contar, 
necessariamente, com incentivo a integração destes indivíduos a sociedade, 
mediante ingresso, entre outros, ao mercado de trabalho formal, onde passarão 
a contribuir diretamente ao sistema e não precisarão mais da prestação de 
benefício que lhes garanta o mínimo existencial. 

A partir do momento que o Brasil assume a responsabilidade pela 
proteção de indivíduos que estão em condição de refúgio não é possível relegá-
los à própria sorte e deixá-los à margem da proteção oferecida pela Seguridade 
Social. E se preenchem todos os requisitos constitucionais necessários à 
prestação de Assistência Social (IBRAHIM, 2012), não há como lhes negar tal 
cobertura.   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste texto foi estabelecer os contornos de benefícios 
oferecidos pelo Sistema de Seguridade Social brasileiro ao refugiado, com 
recorte específico ao acesso à previdência e assistência social. 

Percebe-se que a legislação brasileira possui contornos que asseguram de 
forma relativamente objetiva o direito material ao gozo de benefícios 
previdenciários, desde que o refugiado esteja inserido formalmente no mercado 
de trabalho. A lógica contributiva, neste eixo específico, não apresenta traços 
de discriminação, mas o direito material perece na prática frente a uma realidade 
social que ainda possui reservas à integração local do refugiado.  

Por outro lado, os AIPS de que o Brasil é signatário – instrumentos de 
proteção do patrimônio previdenciário já acumulado antes da migração - não 
contemplam a grande maioria dos refugiados localizada no país, uma vez que a 
mesma é composta majoritariamente por indivíduos oriundos de Estados 
marcados por instabilidade ou por guerras que impedem a cooperação 
previdenciária; provável razão da não constatação de julgados que abordem 
questões relativas à aplicação de AIPSs a refugiados.  

No que diz respeito à Assistência Social, a restrição de acesso pelos 
refugiados quanto aos programas e serviços dispostos aos nacionais não é tão 
evidente quanto a restrição relativa ao acesso ao BCP, cuja prática 
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266 No original: There can be no doubt that the applicants are part of a vulnerable group in society and, in
the circumstances of the present case, are worthy of constitutional protection. We are dealing, here with
intentional, statutorily sanctioned unequal treatment of part of the South African community. This has a
Strong stigmatizing effect. Because both permanent residents and citizens contribute to the welfare system
through the payment of taxes, the lack of congruence between benefits and burdens created by a law that denies
benefits to permanent residents almost inevitably creates the impression that permanent residents are in some
way inferior to citizens and less worthy of social assistance. Sharing responsibility for the problems and 
consequences of poverty equally as a community represents the extent to which wealthier members of the
community view the minimal well-being of the poor as connected with their personal well-being and the well-
being of the community as a whole. In other words, decisions about the allocation of public benefits represent
the extent to which poor people are treated as equal members of society.
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de aproximadamente R$ 422 bilhões. Do total destes créditos, apenas 9,8%
foram destinados aos benefícios assistenciais (BRASIL, 2015b).

Obviamente que, uma política de acolhimento a refugiados deve contar,
necessariamente, com incentivo a integração destes indivíduos a sociedade,
mediante ingresso, entre outros, ao mercado de trabalho formal, onde passarão
a contribuir diretamente ao sistema e não precisarão mais da prestação de
benefício que lhes garanta o mínimo existencial.

A partir do momento que o Brasil assume a responsabilidade pela
proteção de indivíduos que estão em condição de refúgio não é possível relegá-
los à própria sorte e deixá-los à margem da proteção oferecida pela Seguridade
Social. E se preenchem todos os requisitos constitucionais necessários à
prestação de Assistência Social (IBRAHIM, 2012), não há como lhes negar tal
cobertura.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste texto foi estabelecer os contornos de benefícios
oferecidos pelo Sistema de Seguridade Social brasileiro ao refugiado, com
recorte específico ao acesso à previdência e assistência social.

Percebe-se que a legislação brasileira possui contornos que asseguram de
forma relativamente objetiva o direito material ao gozo de benefícios
previdenciários, desde que o refugiado esteja inserido formalmente no mercado
de trabalho. A lógica contributiva, neste eixo específico, não apresenta traços
de discriminação, mas o direito material perece na prática frente a uma realidade
social que ainda possui reservas à integração local do refugiado.

Por outro lado, os AIPS de que o Brasil é signatário – instrumentos de
proteção do patrimônio previdenciário já acumulado antes da migração - não
contemplam a grande maioria dos refugiados localizada no país, uma vez que a
mesma é composta majoritariamente por indivíduos oriundos de Estados
marcados por instabilidade ou por guerras que impedem a cooperação
previdenciária; provável razão da não constatação de julgados que abordem
questões relativas à aplicação de AIPSs a refugiados.

No que diz respeito à Assistência Social, a restrição de acesso pelos
refugiados quanto aos programas e serviços dispostos aos nacionais não é tão
evidente quanto a restrição relativa ao acesso ao BCP, cuja prática
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administrativa de indeferimento a estrangeiros funda-se muito mais na 
legislação infraconstitucional e em decretos regulamentadores, do que em 
direitos, princípios e diretrizes traçados na CF/88 e por tratados internacionais 
ratificados pelo Brasil. 

Quanto a este aspecto, interessante notar a evolução jurisprudencial. Foi 
necessário um contínuo enfrentamento judicial para que se rompesse a visão 
míope praticada pelo legislador infra legal, que determina aos agentes públicos 
práticas não condizentes com os parâmetros de supralegalidade e com os 
instrumentos axiológicos de proteção aos direitos humanos, para resposta à 
maior angustia do refugiado: ter resgatada sua dignidade enquanto pessoa. 

Pelo exposto, verifica-se, assim que, apesar do avanço jurisprudencial e 
de alguma aplicação prática constatada, há ainda longo caminho a percorrer no 
que diz respeito à proteção de seguridade social para refugiados no Brasil. O 
que se espera é que farto arcabouço jurídico de proteção de direitos humanos 
– aqui inclusive considerada a nova Lei de Migração - seja norte para a
integração local mais rápida e efetiva e para o restabelecimento da dignidade
dos refugiados.
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O PAPEL DA SOCIEDADE CIVIL NO ACOLHIMENTO E 
INTEGRAÇÃO DOS SOLICITANTES DE REFÚGIO267 

Larissa Moura Getirana268 
Fernanda da Silva Lima269 

1 INTRODUÇÃO 

 deslocamento forçado não se configura como um fenômeno 
novo na história da humanidade. O início da proteção aos que, em 
virtude de perseguição humana ou desastres ecológicos, deixam 

seu local de origem pode ser traçado até a Grécia Antiga, período em que o 
asilo revestia-se de caráter religioso. Em seguida, no Império Romano, além da 
base religiosa, o asilo assumiu qualidade jurídica. Seguem-se, então, séculos de 
perseguições a parcelas específicas da população. 

No entanto, o Direito Internacional dos Refugiados só surgiu no século XX, 
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refugiados passaram a ser percebidos como um problema mundial e que, 
portanto, deveria ser enfrentado em nível internacional. 

Contrariando expectativas e previsões, a questão dos refugiados revelou-
se de cunho permanente. Em face dessa conjuntura, evidenciou-se a 
necessidade de uma definição geral que abarcasse todos os refugiados e 
soluções de caráter não temporário para esta problemática. 

Nesse contexto, foi elaborada, sob a égide da ONU, uma Convenção 
com o escopo de estabelecer uniformidade ao tratamento dispensado aos 
refugiados em todo o mundo: a Convenção sobre o Estatuto de Refugiados, 
conhecida como Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967. 

A despeito da rede internacional de proteção aos refugiados, verifica-se 
que a proteção efetiva ocorre no âmbito dos Estados. O Brasil possui uma lei 
específica sobre a temática dos refugiados. A legislação brasileira é considerada 
a mais avançada da América do Sul e uma das mais modernas e generosas do 
mundo, servindo de modelo pra os países vizinhos da América Latina. 

Quanto ao procedimento brasileiro de concessão de refúgio, este 
apresenta caráter tríplice, com a participação do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR), da sociedade civil e do governo 
brasileiro. 

O presente artigo aborda o segundo elo dessa cadeia – a sociedade civil 
e a sua fundamental relevância no acolhimento e integração de solicitantes de 
refúgio e refugiados que chegam ao Brasil, com destaque para a Cáritas, 
instituição que trabalha desde os anos 1970 com atendimento a refugiados. 

Em termos metodológicos o artigo deve ser classificado como qualitativo 
e descritivo, com a utilização do método indutivo. Como método de coleta de 
dados, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e documental. 

2    A SOCIEDADE CIVIL E OS DIREITOS HUMANOS 

A sociedade civil concebida como uma esfera de geração de respostas 
inovadoras para as necessidades emergentes da comunidade ao redor encontra 
lastro ainda na Antiguidade. No entanto, parcela significativa da doutrina 
aponta o fim da Guerra Fria e seu marco, a queda do Muro de Berlim, como 
ponto de virada no estudo sistemático da sociedade civil. No contexto histórico 
de redemocratização de inúmeros Estados, a sociedade civil assumiu posição de 
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se de cunho permanente. Em face dessa conjuntura, evidenciou-se a
necessidade de uma definição geral que abarcasse todos os refugiados e
soluções de caráter não temporário para esta problemática.
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Quanto ao procedimento brasileiro de concessão de refúgio, este
apresenta caráter tríplice, com a participação do Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados (ACNUR), da sociedade civil e do governo
brasileiro.

O presente artigo aborda o segundo elo dessa cadeia – a sociedade civil
e a sua fundamental relevância no acolhimento e integração de solicitantes de
refúgio e refugiados que chegam ao Brasil, com destaque para a Cáritas,
instituição que trabalha desde os anos 1970 com atendimento a refugiados.

Em termos metodológicos o artigo deve ser classificado como qualitativo 
e descritivo, com a utilização do método indutivo. Como método de coleta de
dados, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e documental.

2  A SOCIEDADE CIVIL E OS DIREITOS HUMANOS

A sociedade civil concebida como uma esfera de geração de respostas
inovadoras para as necessidades emergentes da comunidade ao redor encontra
lastro ainda na Antiguidade. No entanto, parcela significativa da doutrina
aponta o fim da Guerra Fria e seu marco, a queda do Muro de Berlim, como
ponto de virada no estudo sistemático da sociedade civil. No contexto histórico
de redemocratização de inúmeros Estados, a sociedade civil assumiu posição de

DANIELLE ANNONI ( COORD). 419 

destaque nas discussões acadêmicas e políticas. No tocante à América Latina, a 
partir dos anos 1970, a sociedade civil representou um pilar de resistência contra 
ditaduras militares e regimes autoritários em países como Brasil, Argentina, 
Chile e Peru. 

Estudiosos do tema debatem quanto à definição da sociedade civil, no 
entanto, cabe aqui menção à definição de Walzer (1998), segundo o qual a 
sociedade civil é a esfera da associação humana não coercitiva entre o indivíduo 
e o Estado, na qual as pessoas realizam ações coletivas com fins normativos e 
substantivos, relativamente independentes do governo e do mercado. 

A atuação da sociedade civil ao longo do tempo, em diferentes cenários 
de organização política e em regiões distintas do mundo demonstra que as 
constantes tranformações das relações humanas formam seu substrato. A 
capacidade de fornecer, por meio do esforço coletivo, soluções criativas e 
inovadoras para além das fórmulas reiteradamente exploradas, torna o núcleo 
da sociedade civil uma alternativa importante às respostas produzidas pelo 
Estado para solução de conflitos sociais. 

Nas palavras de Edwards (2011), a sociedade civil tornou-se o “elo 
perdido” ou o “ingrediente mágico” que corrigiria as distorções causadas pelo 
mercado e pelo Estado e resolveria as tensões entre a coesão social e o 
capitalismo. Sob um olhar crítico, o autor afirma que o que começou como uma 
categoria adicional ao Estado e ao mercado - uma fonte distinta de valor e 
valores - foi relegado ao status de um residual - algo que existe apenas porque 
essas outras instituições têm pontos cegos e fraquezas, reduzindo muito o seu 
potencial de atuação como uma força para mudanças estruturais ou sistêmicas. 

Nas lacunas não preenchidas pelo Estado, a sociedade civil apresenta-se 
como condição fundamental para o desenvolvimento e aprofundamento da 
democracia, do pluralismo, da conquista de importantes objetivos sociais e 
econômicos e da governança global. 

Diante das muitas esferas de atuação da sociedade civil, merece destaque 
sua influência na temática dos direitos humanos. Organizações não 
governamentais de direitos humanos são consideradas por certos autores como 
“a consciência do mundo”. (WILLETTS, 1996). É possível atribuir ao papel 
desempenhado pelas ONGs parte da explicação sobre a formulação de normas 
de direitos humanos e seu cumprimento pelos Estados. 

As contribuições de organizações não governamentais para o 
desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos é inegável e 
suas atividades abrangem quase todos os aspectos da prática de direitos 
humanos, desde o aporte na elaboração de tratados multilaterais de direitos 
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humanos até a assistência a Organizações Internacionais e Estados na 
implementação das normas. Um exemplo emblemático é a Anti-Slavery 
International, uma das ONGs mais antigas do mundo, fundada no Reino Unido 
em 1839. A organização chamava-se, originalmente, Anti-Savery Society, um 
grupo abolicionista que ainda hoje atua na área de tráfico humano, escravidão 
e temas análogos. 

Atualmente, atesta-se a importância dos movimentos transfronteiriços 
realizados por ONGs ao impulsionar uma agenda de direitos humanos. Essa 
dinâmica, salvo as devidas proporções, encontra paralelo no movimento 
histórico pela abolição da escravidão e do tráfico de escravos que envolveu o 
ativismo transfronteiriço de indivíduos organizados de forma privada e incluiu 
o fortalecimento de regimes de tratados internacionais sobre o tráfico de
escravos como um dos seus objetivos. Uma semelhança chave entre esses
antecedentes históricos e o ativismo moderno dos direitos humanos é a
importância dos laços transnacionais como forma bem-sucedida de
mobilização. (MARTINEZ, 2013).

O uso do termo “organização não governamental” adquiriu maior 
projeção com a fundação das Nações Unidas em 1945. O artigo 71 da Carta das 
Nações Unidas estabelece que “O Conselho Econômico e Social poderá entrar 
nos entendimentos convenientes para a consulta com organizações não 
governamentais, encarregadas de questões que estiverem dentro da sua própria 
competência.” (BRASIL, 1945). 

Na convenção fundadora das Nações Unidas em São Francisco, os 
representantes das ONGs foram fundamentais para promover a inclusão de 
referências aos direitos humanos na Carta das Nações Unidas. As grandes 
potências envolvidas na elaboração da carta não incluíram qualquer menção aos 
direitos humanos no projeto original. A Grã-Bretanha percebia isso como 
possível alavanca para os movimentos de independência em suas colônias, e, 
por sua vez, a União Soviética não queria interferência em sua crescente esfera 
de influência. Devido à pressão da sociedade civil e de países menores, as 
referências aos direitos humanos foram incluídas na versão final da Carta. 

Em 1974, aproximadamente 600 ONGs detinham status consultivo 
junto às Nações Unidas. No ano de 2012, esse número chegou a mais de 3.500 
ONGs, além de inúmeras outras organizações que trabalham a nível local. Não 
só o número dessas organizações cresceu exponencialmente nas últimas 
décadas, mas o alcance dessas organizações também cresceu, influenciando a 
elaboração de diversos tratados de direitos humanos. 
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Atualmente, um dos maiores desafios globais no campo dos direitos 
humanos encontra-se nos fluxos migratórios e na crise de refugiados e é neste 
cenário que a sociedade civil desponta como notável ferramenta no 
acolhimento desses indivíduos. 

3 A CRISE MIGRATÓRIA E O REFÚGIO 

Embora a migração faça parte da história da humanidade, atualmente, 
somos testemunhas oculares de uma das maiores crises migratórias já 
experimentadas nos tempos modernos. Diariamente, imagens de milhares de 
pessoas tentando atravessar o Mar Mediterrâneo em pequenas embarcações 
inundam as primeiras páginas de noticiários ao redor do mundo. Fotografias de 
uma criança morta em uma praia na Turquia ou vítimas de ataques biológicos 
causam grande comoção na comunidade internacional. A crueldade da crise 
migratória é latente, é pungente, é, sobretudo, urgente. 

Ao final de 2016, atingiu-se um recorde de 65,6 milhões de indivíduos 
deslocados em razão de conflitos e perseguições. Este dado inclui 22,5 milhões 
de refugiados ao redor do mundo, 2,8 milhões de solicitantes de refúgio e 40,3 
milhões deslocados internos270. O número de novos deslocados equivale a 20 
pessoas forçadas a deixar seus lares a cada minuto em 2016. (ACNUR, 2016). 

Os países em desenvolvimento receberam 84% de todos os refugiados 
sob o mandato do ACNUR. Entre os países receptores, a Turquia é o Estado 
que mais abriga refugiados, um total de 2,9 milhões. O Líbano, mais do que 
qualquer outro país, tem a maior proporção refugiado/habitantes nacionais: são 
169 para cada mil habitantes. Nos países desenvolvidos, 3,2 milhões 
aguardavam no final de 2015 a resposta a suas solicitações de refúgio – o maior 
número já registrado pelo ACNUR. (ACNUR, 2016). 

No Brasil, de acordo com o relatório de 2016 do Comitê Nacional para 
os Refugiados (CONARE), órgão ligado ao Ministério da Justiça, as solicitações 
de refúgio cresceram 2.868% nos últimos cinco anos. Passaram de 966, em 
2010, para 28.670, em 2015. Até 2010, haviam sido reconhecidos 3.904 
refugiados. Os sírios formam a maior comunidade de refugiados reconhecidos 
no Brasil. Eles somam 2.298, e são seguidos pelos angolanos (1.420), 

270Os deslocados internos, pessoas deslocadas dentro de seu próprio país, muitas vezes são 
erroneamente chamadas de refugiados. Ao contrário dos refugiados, os deslocados internos 
(IPDs em seu acrônimo inglês) não atravessaram uma fronteira internacional para encontrar 
segurança mas permaneceram em seu país de origem. 
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erroneamente chamadas de refugiados. Ao contrário dos refugiados, os deslocados internos
(IPDs em seu acrônimo inglês) não atravessaram uma fronteira internacional para encontrar 
segurança mas permaneceram em seu país de origem. 

422 

colombianos (1.100), congoleses (968) e palestinos (376). Ao todo são 79 
nacionalidades presentes no Brasil. (ACNUR, 2016). 

A guerra na Síria já provocou quase 5 milhões de refugiados e a pior crise 
humanitária em 70 anos. Com o aumento do fluxo no Brasil, o governo adotou 
medidas de facilitação da entrada desses imigrantes no território e sua inserção 
na sociedade brasileira. Em setembro de 2013, o CONARE publicou a 
Resolução n.º 17 que autorizou as missões diplomáticas brasileiras a 
emitirem visto especial a pessoas afetadas pelo conflito na Síria, diante do 
quadro de graves violações de direitos humanos. Em 21 de setembro de 2015, 
a Resolução teve sua duração prorrogada por mais dois anos. Os critérios de 
concessão do visto humanitário atendem à lógica de proteção por razões 
humanitárias, ao levar em consideração as dificuldades específicas vividas em 
zonas de conflito, mantendo-se os procedimentos de análise de situações 
vedadas para concessão de refúgio. 

Neste quadro de aumento exponencial de demanda do governo 
brasileiro, a sociedade civil destaca-se como ponto de resposta efetiva às 
necessidades dos recém-chegados. 

4 A SOCIEDADE CIVIL BRASILEIRA E O ACOLHIMENTO DE 
SOLICITANTES DE REFÚGIO E REFUGIADOS 

Como apresentado, o número de refugiados e solicitantes de refúgio no 
Brasil cresceu sobremaneira nos últimos anos. Neste tópico, será analisada a 
adaptação dos refugiados ao Brasil e os mecanismos de integração estabelecidos 
pela sociedade civil. 

A integração efetiva do refugiado passa pela necessidade de emprego, 
aprendizado da língua portuguesa, acesso aos serviços públicos, bem como o 
exercício de direitos de cidadão, participação política e o estreitamento de laços 
com a comunidade que o cerca.271 

A sociedade civil liderou por muitos anos o apoio à integração dos 
refugiados no Brasil. Este fato pode ser constatado, na medida em que, nos 

271Em 2007, uma pesquisa foi feita com famílias de refugiados residentes no Rio de Janeiro e 
em São Paulo. Constatou-se que 56.4% trabalhavam, embora mais da metade deles 
encontrava-se em ocupações informais. Apenas 2.8% foram incluídos em programas de 
assistência do governo como o Bolsa família e 11% recebiam suporte financeiro da Cáritas. 
(MOREIRA; BAENINGER, 2010). 
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colombianos (1.100), congoleses (968) e palestinos (376). Ao todo são 79
nacionalidades presentes no Brasil. (ACNUR, 2016).

A guerra na Síria já provocou quase 5 milhões de refugiados e a pior crise 
humanitária em 70 anos. Com o aumento do fluxo no Brasil, o governo adotou
medidas de facilitação da entrada desses imigrantes no território e sua inserção
na sociedade brasileira. Em setembro de 2013, o CONARE publicou a
Resolução n.º 17 que autorizou as missões diplomáticas brasileiras a
emitirem visto especial a pessoas afetadas pelo conflito na Síria, diante do
quadro de graves violações de direitos humanos. Em 21 de setembro de 2015,
a Resolução teve sua duração prorrogada por mais dois anos. Os critérios de
concessão do visto humanitário atendem à lógica de proteção por razões
humanitárias, ao levar em consideração as dificuldades específicas vividas em
zonas de conflito, mantendo-se os procedimentos de análise de situações
vedadas para concessão de refúgio.

Neste quadro de aumento exponencial de demanda do governo 
brasileiro, a sociedade civil destaca-se como ponto de resposta efetiva às
necessidades dos recém-chegados.

4 A SOCIEDADE CIVIL BRASILEIRA E O ACOLHIMENTO DE
SOLICITANTES DE REFÚGIO E REFUGIADOS

Como apresentado, o número de refugiados e solicitantes de refúgio no 
Brasil cresceu sobremaneira nos últimos anos. Neste tópico, será analisada a
adaptação dos refugiados ao Brasil e os mecanismos de integração estabelecidos
pela sociedade civil.

A integração efetiva do refugiado passa pela necessidade de emprego,
aprendizado da língua portuguesa, acesso aos serviços públicos, bem como o
exercício de direitos de cidadão, participação política e o estreitamento de laços
com a comunidade que o cerca.271

A sociedade civil liderou por muitos anos o apoio à integração dos
refugiados no Brasil. Este fato pode ser constatado, na medida em que, nos

271Em 2007, uma pesquisa foi feita com famílias de refugiados residentes no Rio de Janeiro e 
em São Paulo. Constatou-se que 56.4% trabalhavam, embora mais da metade deles
encontrava-se em ocupações informais. Apenas 2.8% foram incluídos em programas de
assistência do governo como o Bolsa família e 11% recebiam suporte financeiro da Cáritas.
(MOREIRA; BAENINGER, 2010).
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primeiros 10 anos da vigência da Lei n.o 9.474/97, o governo concentrou seus 
esforços no processo de elegibilidade, em oposição à integração. 

Uma das principais instituições de acolhida de solicitantes de refúgio e 
refugiados é a Cáritas, com destaque para a Cáritas das cidades do Rio de Janeiro 
e São Paulo. A instituição atua desde os anos 1970 amparando pessoas que 
fugiam das ditaduras latino-americanas. O estudo e análise do trabalho realizado 
por essa instituição pode servir de referência para outras organizações da 
sociedade civil. 

Com uma média diária de atendimento de 70 a 100 pessoas, a Cáritas/SP 
conta com uma equipe de 46 pessoas entre funcionários e voluntários. No Rio 
de Janeiro, aproximadamente 40 pessoas trabalham todos os dias para atender 
as demandas dos solicitantes de refúgio e refugiados. 

Essas organizações não recebem subsídios do governo para sua 
manutenção e contam com inúmeras parcerias para o desenvolvimento de seu 
trabalho. De acordo com a fala de um dos entrevistados: “Nada do que é feito 
é feito sozinho.”. As atividades são realizadas em três frontes principais: 
Acolhimento ou Assistência, Proteção Legal/Jurídica e Integração Local. 

O acolhimento ou assistência atua diretamente nos suprimentos das 
primeiras necessidades básicas dos solicitantes de refúgio e refugiados, como 
alimentação, vestimentas, moradia e saúde. A entrega de doações e 
encaminhamento para atendimentos de saúde ocorre em parceria com setores 
público e privado. Na Cáritas/RJ, as assistentes sociais elencaram critérios de 
vulnerabilidade para a distribuição de recursos. O financiamento para o 
atendimento de necessidades básicas vem do ACNUR, ONG’s estrangeiras e 
doações privadas. Quanto ao último, o trabalho de conscientização da 
comunidade em escolas, empresas, e o uso de mídias sociais acaba gerando esse 
retorno em doações. 

O setor de integração desempenha papel fundamental na garantia do 
exercício de direitos dos solicitantes de refúgio e refugiados no Brasil. Neste 
sentido, um passo primordial na alocação dos recém-chegados ao mercado de 
trabalho, bem como na outorga de autonomia aos imigrantes é o 
encaminhamento para cursos de português. Os cursos de português são 
realizados em parceria com coletivos de bairro, universidades e com o sistema 
S.272

272 Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o 
treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que 
além de terem seu nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características 
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público e privado. Na Cáritas/RJ, as assistentes sociais elencaram critérios de
vulnerabilidade para a distribuição de recursos. O financiamento para o
atendimento de necessidades básicas vem do ACNUR, ONG’s estrangeiras e
doações privadas. Quanto ao último, o trabalho de conscientização da
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No mais, os programas de integração auxiliam na elaboração de 
currículos e oferecem orientação relacionada ao comportamento no mercado 
de trabalho. Há também encaminhamento para cursos profissionalizantes, 
especialmente em parceria com o Sistema S. Além disso, as organizações da 
sociedade civil citadas mantêm parceiras com órgãos públicos que trabalham 
com cadastro e encaminhamento para vagas de emprego. Os vínculos com a 
Secretaria Municipal de Trabalho funcionam como um meio para a 
empregabilidade dos refugiados e solicitantes de refúgio. 

Observa-se na Cáritas/RJ um movimento forte voltado para o 
empreendedorismo desenvolvido por meio do Projeto CORES. Em São Paulo, 
o programa social PARR da empresa EMDOC disponibiliza duas funcionárias
que, três vezes por semana, cadastram currículos dos solicitantes e refugiados
em um software e disponibilizam para empresas. Este é o maior banco de
currículos de refugiados do Brasil. A atividade abrange a função de
conscientização nas empresas ao elucidar sobre as vantagens de contratar os
migrantes em situação de vulnerabilidade.

No Brasil, o direito ao trabalho é assegurado à população refugiada e aos 
solicitantes de refúgio, bem como os direitos resultantes da relação de emprego 
da seguridade social. A solicitação de refúgio perante à Polícia Federal permite 
a emissão de carteira de trabalho. Contudo, na prática, a população refugiada 
encontra obstáculos no exercício desses direitos. 

A revalidação de diplomas apresenta-se como um fator importante na 
integração dos refugiados ao mercado de trabalho brasileiro. É fato que em uma 
situação de fuga, levar o diploma consigo não está lista de prioridades dos 
solicitantes de refúgio. Não obstante o artigo 44 da Lei n.o 9.474/97273 (BRASIL, 
1997), o processo de revalidação de diplomas é burocrático, caro e demorado 
e, por essas razões, as parcerias são fundamentais para esse processo. A 
Cáritas/SP274 realiza parceira com a ONG Compassiva e a Cáritas/RJ tem 
parceira com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

organizacionais similares. Fazem parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest). (BRASIL, s/d). 
273 Art. 44. O reconhecimento de certificados e diplomas, os requisitos para a obtenção da 
condição de residente e o ingresso em instituições acadêmicas de todos os níveis deverão ser 
facilitados, levando-se em consideração a situação desfavorável vivenciada pelos refugiados. 
274 As atividades desenvolvidas pela Cáritas no Brasil podem ser acompanhadas neste link: 
http://caritas.org.br/ 
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primeiros 10 anos da vigência da Lei n.o 9.474/97, o governo concentrou seus
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com cadastro e encaminhamento para vagas de emprego. Os vínculos com a
Secretaria Municipal de Trabalho funcionam como um meio para a
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organizacionais similares. Fazem parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte (Sest). (BRASIL, s/d).
273 Art. 44. O reconhecimento de certificados e diplomas, os requisitos para a obtenção da
condição de residente e o ingresso em instituições acadêmicas de todos os níveis deverão ser 
facilitados, levando-se em consideração a situação desfavorável vivenciada pelos refugiados.
274 As atividades desenvolvidas pela Cáritas no Brasil podem ser acompanhadas neste link:
http://caritas.org.br/
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De acordo com os funcionários das ONGs entrevistadas, os principais 
obstáculos na integração do refugiado ao mercado de trabalho são a falta de 
informação quanto à condição de refugiado, e o desconhecimento das 
potencialidades ao contratar essas pessoas como riqueza cultural, novas formas 
de visão empreendedora e diversidade de línguas. Outro fator agravante é o 
protocolo de solicitação de refúgio, que é, basicamente, um pedaço de papel e, 
por essa razão, é considerado como uma documentação frágil por muitos 
empregadores. A validade de apenas 1 ano do protocolo e da carteira de 
trabalho (renováveis por igual período) também podem resultar em um regime 
de trabalho precário. Os relatos dos estrangeiros revelam diferenças de 
tratamento em virtude de sua condição migratória. 

As organizações contribuem para a difusão de conhecimento da 
legislação trabalhista e previdenciária brasileira pelos solicitantes de refúgio e 
refugiados através de canais digitais de informação, produção de cartilhas sobre 
direitos trabalhistas e, no caso da Cáritas/RJ, uma vez por mês acontece uma 
oficina sobre direitos do trabalho. 

Os principais direitos trabalhistas e previdenciários violados são 
decorrentes da formalização do contrato e do desvio de função intensificado 
por problemas relativos à validação do diploma. Neste contexto, o refugiado é 
contratado para exercer uma função de menor hierarquia com um salário mais 
baixo, mas, de fato, exerce função de maior hierarquia compatível com sua 
qualificação. Ademias, assédio e discriminação em virtude da condição de 
estrangeiro é um problema recorrente no ambiente de trabalho dos refugiados. 

Em caso de violação de direitos trabalhistas e previdenciários, as ONGs 
contribuem para a efetivação do acesso à justiça dos refugiados por meio de 
intermediação com os empregadores e encaminhamento para Defensoria 
Pública e MPT. Além disso, a Cáritas/RJ tem uma parceria com um escritório 
de advocacia que presta consultoria e ajuíza ações de forma gratuita. 

Para além do trabalho direto com solicitantes de refúgio e refugiados, as 
organizações da sociedade civil trabalham em parceria com órgãos do governo 
na articulação de políticas públicas para essa parcela da população. 

Na esfera internacional, as ONGs impulsionam a linguagem dos direitos 
humanos, interferindo na elaboração de hard law. Historicamente, elas foram 
participantes centrais na estruturação dos tratados anti-escravidão no início do 
século XIX,  da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e de outras normas 
fundamentais de direitos humanos. Mais recentemente, as ONGs 
desempenharam um papel crítico na conclusão do Tratado de Minas Terrestres 
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e do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Alguns dos 
instrumentos jurídicos internacionais mais importantes dos últimos anos 
receberam a contribuição ativa da sociedade civil. 

Essa representação também pode ser constatada em âmbito nacional e 
local. A título exemplificativo, a lei municipal de imigração aprovada na gestão 
do prefeito de São Paulo Fernando Haddad teve participação ativa da 
Cáritas/SP nas discussões. Uma importante conquista dessa legislação foi a 
proteção legal do CRAI (Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes). 
No Rio de Janeiro, a Cáritas/RJ trabalha próxima do Comitê Estadual 
Intersetorial de Políticas de Atenção aos Refugiados e, em âmbito municipal, 
ajudou na elaboração do texto para criação de um comitê sobre o tema. 

Importante é o trabalho articulado entre as entidades da sociedade civil 
para melhor atender os solicitantes de refúgio e refugiados em toda a extensão 
do território nacional. O Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH) 
coordena uma rede que integra cerca de 60 entidades da sociedade civil 
envolvidas com a temática do refúgio no Brasil, a RedeMir. O IMDH275 
promove um encontro anual em que as ONG's se reúnem em um espaço de 
intercâmbio de práticas e experiências, fortalecimento e apoio mútuo e 
cooperação da academia e dos órgãos governamentais da área de migrações e 
refúgio ou serviços correlatos. No ano de 2016, o encontro ocorreu com o 
apoio do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), do Ministério da 
Justiça, do Conselho Nacional de Imigração (CNIg), da Organização 
Internacional para o Trabalho (OIT) e da Organização Internacional para as 
Migrações (OIM). 

Uma das pautas há anos discutida por essa rede foi a imprescindibilidade 
de uma nova lei de imigração que se conformasse com a atual Constituição 
Cidadã de 1988 e deixasse para trás os resquícios da ditadura militar e sua visão 
do estrangeiro como inimigo. Após anos de militância, a nova lei de imigração, 
Lei n.o 13.445/2017, foi sancionada. Este é um exemplo notável da interferência 
das ONGs na elaboração de leis e políticas públicas que concretizem o princípio 
da dignidade humana. 

275 Informações disponíveis em: <http://www.migrante.org.br/>. 
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275 Informações disponíveis em: htt://www.migrante.org.br/.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Direito Internacional dos Refugiados a nível internacional é regido 
pela Convenção de 1951 e pelo Protocolo de 1967. Em sua dimensão 
institucional, a proteção aos refugiados cabe ao Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR). No Brasil, há uma lei específica sobre a 
temática dos refugiados que amplia a proteção às vítimas de grave e generalizada 
violação de direitos humanos, contemplando a Declaração de Cartagena. 

O Brasil experimentou nos últimos aos um crescimento significativo no 
fluxo migratório. A mudança nos números foi acompanhada por uma mudança 
na distribuição geográfica dos solicitantes de refúgio e refugiados. Em certo 
momento da história do refúgio no Brasil, as instituições de acolhida dos 
estados do Rio de Janeiro e São Paulo chegaram a, combinadas, assistirem mais 
de 90% dos refugiados no Brasil.276 Em 2013, as regiões Sul e Sudeste 
concentravam a maior parte das solicitações de refúgio apresentadas no Brasil. 
Esse cenário gerou uma reação adequada das ONGs localizadas nessas regiões. 

Recentemente, verifica-se uma mudança no perfil de distribuição 
regional de solicitantes de refúgio e refugiados no Brasil com um grande fluxo 
de migrantes atravessando as fronteiras no norte do país, de haitianos e 
colombianos até, recentemente, os venezuelanos. Como visto anteriormente, a 
sociedade civil tem como combustível as transformações da comunidade ao 
redor e é neste novo cenário que as ONGs devem instalar-se nessas localidades 
e trabalhar para suprir as novas demandas. Essas novas entidades da sociedade 
civil devem participar da rede já articulada e buscar inspiração nos projetos bem 
sucedidos das ONGs que há muitos anos trabalham com os refugiados.    

Neste contexto de incertezas, fechamento de fronteiras, aumento do 
número de conflitos e, consequentemente, aumento do fluxo de deslocamento 
no mundo e no Brasil, cumpre ressaltar o longo caminho traçado para a 
consolidação dos direitos humanos a nível internacional e a importância de não 
retroceder. 

276 JUBILUT, Liliana Lyra. Enhancing refugee's integration: new initiatives in Brazil. Forced 
Migration Review, n.° 35, p.47.  
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 definição de refugiado, convencionada em Genebra no ano de 
1951, continua atual. Segundo essa norma, no seu artigo 1º, inciso 
“2”, considera-se refugiada aquela pessoa que: 

em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de 
janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, 
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se 
encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em 
virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou 
que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual 
tinha sua residência habitual em consequência de tais 
acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer 
voltar a ele. (ACNUR, 19?). 
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Em 1967 foi firmado um Protocolo adicional que retirou as limitações 
temporais e territoriais constantes do conceito original. O Brasil ratificou a 
referida convenção, assumindo o compromisso de amparo aos refugiados em 
seu território. 

Devido a esse empenho, em 1980 foi criado o Estatuto do Estrangeiro 
(Lei n.º 6.815/80) e em 1997, o Estatuto do Refugiado (Lei n.º 9.474/97), sendo 
esta última uma das leis mais avançadas do mundo sobre o tema. Além do mais, 
a nova Lei das Migrações (Lei n.º 13445/17) foi recentemente sancionada pelo 
Presidente da República, Michel Temer, e já entrou em vigor. Como ponto de 
importância para o presente estudo, cabe mencionar que em todo esse corpo 
normativo, e especialmente na legislação de regência mais nova, existem 
várias previsões de extensão de diversos direitos sociais reconhecidos 
constitucionalmente aos migrantes. 

O Programa Bolsa Família (PBF), por sua vez, surgiu em 2004 em 
substituição ao Programa Fome Zero iniciado em 2003, unificando vários 
outros programas assistenciais do Governo Federal existentes anteriormente280. 
Com a proposta de garantir um mínimo absoluto a todos os sujeitos sob o teto 
normativo do Estado democrático brasileiro, a previsão desse benefício tem o 
condão de oferecer aos cidadãos algum auxílio financeiro que lhes permita 
cobrir gastos mínimos destinados ao respeito da dignidade. Nesse contexto, e 
na medida em que o texto constitucional garante a todos um mínimo 
existencial, refugiados e portadores de visto humanitário não podem ser 
excluídos dessa plataforma caso cumpram os requisitos necessários para a 
concessão do benefício. 

Esta possibilidade segue, assim, uma das recomendações da Declaração 
de San José que propõe a reinserção social do refugiado e o fomento de 
s e u s  direitos econômicos e sociais. Esse dispositivo é decorrência evidente e 
inafastável dos ideais apregoados na Declaração Universal de Direitos 
Humanos que asseguram a procura de asilo em caso de perseguição, bem como 
o direito à segurança social, com a satisfação dos direitos econômicos, sociais
e culturais indispensáveis. A garantia de acesso dessa parcela da população ao
PBF, nessa toada, materializa o princípio da cooperação internacional e a

280 Segundo o parágrafo único do artigo 2º da Lei n.o 10.386 de 9 de janeiro de 2004, o novo 
benefício unificava outros benefícios de transferência de renda do Governo Federal, quais 
sejam: o Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação - Bolsa Escola (Lei n.º 
10.219, de 11 de abril de 2001), o Programa Nacional de Acesso à Alimentação – PNAA (Lei 
n.o 10.689, de 13 de junho de 2003), oo Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à 
Saúde - Bolsa Alimentação (Medida Provisória n. 2.206-1, de 6 de setembro de 2001), o 
Programa Auxílio-Gás (Decreto n.º 4.102, de 24 de janeiro de 2002) e o Cadastramento 
Único do Governo Federal (Decreto n.º 3.877, de 24 de julho de 2001) 
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garantia dos direitos humanos, especialmente dando conta do direito a um 
nível de vida suficiente para assegurar a toda pessoa e à sua família a saúde e 
o bem-estar, principalmente quanto  à alimentação,  ao vestuário, ao
alojamento, à assistência médica e aos serviços sociais necessários.

O presente trabalho pretendeu realizar uma pesquisa bibliográfica e 
documental sobre a possibilidade de concessão do PBF aos refugiados e 
portadores de visto humanitário para que se ampliasse o conhecimento científico 
sobre essa temática e se produzisse um alargamento das fontes de dados 
existentes sobre a questão, facilitando pesquisas futuras e problematizando o 
tema. A abordagem realizada foi qualitativa e o objetivo da pesquisa foi 
descritivo e exploratório. À luz dos princípios constitucionais e internacionais, 
bem como da legislação vigente, levantaram-se as principais informações e 
documentos existentes sobre o tema em questão, com o intuito de verificar a 
efetividade na concessão deste benefício aos refugiados e portadores de visto 
humanitário, bem como aos estrangeiros de um modo geral. 

2 DOS REFUGIADOS E PORTADORES DE VISTO 
HUMANITÁRIO COMO DETENTORES DE DIREITOS 
SOCIAIS NO BRASIL 

A busca por refúgio e pela concessão de visto humanitário no Brasil é 
um fenômeno crescente. De acordo com o CONARE, em abril de 2016, o 
Brasil possuía 8.863 refugiados reconhecidos, de 79 nacionalidades distintas, e 
existiam 12.688 pedidos em processo de julgamento. O maior número de 
solicitações é do Haiti, que acumula 1.529 pedidos de refúgio. Segundo 
informações constantes no site do ACNUR, o número total de solicitações de 
refúgio ao Brasil aumentou mais de 2.868% entre 2010 (966 solicitações) e 
2015 (28.670 solicitações). No âmbito mundial, o ACNUR contabilizou em 
2016 o número de 65,3 milhões de refugiados. 

Nesse contexto, e vinculado ao “espírito de Cartagena”, o Brasil tem 
cumprido as suas diretrizes na proteção do refugiado, especialmente dando 
tanta amplitude quanto possível a esse conceito. Nesse sentido, portanto, em 
2012 foi instituído o programa humanitário para os haitianos que procuravam 
abrigo no país e em 2015 houve a concessão de tal acolhida aos Venezuelanos. 

Segundo o Estatuto do Refugiado, os critérios de concessão do visto 
humanitário atendem à lógica de proteção por razões humanitárias, ao levar em 
consideração as dificuldades específicas vividas em zonas de conflito, 
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2012 foi instituído o programa humanitário para os haitianos que procuravam
abrigo no país e em 2015 houve a concessão de tal acolhida aos Venezuelanos.

Segundo o Estatuto do Refugiado, os critérios de concessão do visto
humanitário atendem à lógica de proteção por razões humanitárias, ao levar em
consideração as dificuldades específicas vividas em zonas de conflito,
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mantendo-se os procedimentos de análise de situações vedadas para concessão 
de refúgio. 

O Brasil foi o primeiro país da América Latina a ter uma lei específica 
sobre refugiados. A Lei n.º 9.474/97 instituiu o Conselho Nacional para os 
Refugiados (CONARE) que funciona como um modelo de proteção entre 
Estado, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e 
sociedade civil. (BOGUS, 2011). Cabe a esse Conselho analisar o pedido de 
refúgio e declarar o reconhecimento dessa condição. Ao fazer o pedido de 
refúgio ou visto humanitário, o solicitante recebe um documento de identidade 
e uma carteira de trabalho provisórios. 

Embora o status de refugiado, bem como a concessão de visto 
humanitário, tenham caráter temporário e, por isso, demandem tratamento de 
urgência, a demora na realização das entrevistas e na tramitação do processo 
tem levado os feitos a uma demora superior à prevista, pondo em risco o 
próprio sentido da provisoriedade. Além disso, essa dificuldade é 
potencializada na medida em que o solicitante de refúgio ou visto humanitário 
enfrenta diversos problemas burocráticos, assim como dificuldades com o 
idioma, a falta de emprego, serviços de saúde, moradia, dentre outros. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 6º, traz a previsão dos 
direitos sociais, dentre eles a assistência aos desamparados. Mais adiante, em 
seu art. 203, salienta que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e elenca vários 
objetivos a serem seguidos e que reforçam o caráter universalista de assistência 
do texto da Carta Magna. Além disso, no caput do art. 5º constitucional 
encontra-se expressa a igualdade perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza entre brasileiros e estrangeiros residentes no País, sendo assegurado a 
estes a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade. É, nesse contexto, a assunção da garantia constitucional a uma 
espécie de cidadania universal que garante o “direito a ter direitos” a todos os 
seres humanos, independentemente de onde se encontrem (ARENDT, 1989, 
p. 330).

Os direitos sociais estão inseridos no Título dos Direitos e Garantias 
Fundamentais, sendo necessário que essas garantias sejam fornecidas como 
forma de assegurar a aplicação do princípio da dignidade humana, fundamento 
da República Brasileira. Além do que, para que se assegure uma dignidade de 
vida básica aos cidadãos e aos estrangeiros residentes no país, é necessário que 
haja a aplicação princípio do mínimo existencial com relação a esses direitos. 
A pessoa com status de refugiado sai de seu país e solicita refúgio em outra 
nação por ser vítima de violação de seus direitos fundamentais. Subtende-se 
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que procurará um país em que os princípios vitais e sociais mínimos lhe sejam 
proporcionados. Dessa forma, como materialização de um princípio de 
confiança na cidadania universal e em Estado democráticos, é fundamental que 
o Estado que recebe o solicitante de refúgio, portanto, lhe conceda um mínimo
de garantias assistenciais a fazer valer seus direitos sociais e econômicos.

Além do mais, a assistência social possui como princípios a 
universalidade de cobertura e a solidariedade. A universalidade de cobertura 
considera que o benefício estará disponível para todo aquele que dele necessite. 
O princípio da solidariedade foi assegurado pelo art. 195 da CF/88 ao 
expressar que a seguridade social (previdência, saúde e assistência social) será 
financiada por toda a sociedade direta ou indiretamente e constitui em um dos 
fundamentos da República Brasileira. 

No Brasil, recentemente, entrou em vigor a nova Lei das Migrações (Lei 
n.º 13.445/17). Esta norma trouxe como princípios e diretrizes a igualdade de
tratamento e de oportunidades do migrante e de seus familiares, a inclusão
social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas e seu
acesso igualitário e livre aos serviços, programas e benefícios sociais, dentre
outros. De forma expressa, o art. 4º da supracitada norma garante ao migrante
o direito a liberdades civis, sociais, culturais e econômicas, o acesso a serviços
públicos de saúde e de assistência social e à previdência social, nos termos da
lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. A
nova lei foi expressa e específica em todos os direitos que devem ser concedidos
aos migrantes, não deixando margem a dúvidas sobre o tema.

3 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMO MEIO DE 
INSERÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA 

A Lei n.º 10.836, de 09 de janeiro de 2004, criou o Programa Bolsa 
Família com o objetivo de reduzir a desigualdade de renda brasileira. O foco 
principal desta plataforma consiste na população carente: famílias em situação 
de pobreza e extrema pobreza, sendo consideradas em extrema pobreza as 
famílias com renda per capita de R$85,00 (oitenta e cinco reais) mensais e 
reputando-se em estado de pobreza as famílias com renda per capita entre 
R$85,01(oitenta e cinco reais e um centavo) e R$170,00 (cento e setenta reais) 
mensais, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos no seu 
meio. Esses perfis abrangem grande parte da população brasileira. O valor atual 
do benefício básico é de R$85,00 (oitenta e cinco reais) pagos somente para 
famílias em extrema pobreza e que se encontrem em estado de necessidade. Para 
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famílias em extrema pobreza e que se encontrem em estado de necessidade. Para

DANIELLE ANNONI ( COORD). 435 

famílias em situação de pobreza, e que estejam na mesma condição, são pagos 
benefícios variáveis, que flutuam de acordo com a idade dos membros da 
família e a renda mensal de cada membro281. 

Para que o beneficiário possa participar do programa, ele tem que 
cumprir certas condições, cujo descumprimento após a implantação do 
benefício pode levar ao seu cancelamento. O solicitante deve realizar um 
registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico), mantido sob responsabilidade municipal, sendo que a seleção é 
feita por meio de sistema informatizado de forma a garantir e facilitar o controle 
e a gestão dos beneficiados. As características do próprio programa o fazem ter 
alta rotatividade o que também é determinado por conta do valor do orçamento 
federal que é destinado para cada município. 

É importante destacar que apesar de seu caráter assistencial, não existe 
previsão do PBF no rol dos benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), Lei n.º 8.742/93, diferentemente do que ocorre com o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) que encontra previsão na norma supracitada e está 
expressamente consignado na Constituição Federal como o principal benefício 
assistencial brasileiro. 

O Relatório-Índice de Gestão Descentralizada do Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS) indica que, no mês de fevereiro de 2017, 
existiam 26.771.992 famílias inscritas no Cadastro Único para Programas 
Sociais, o que corresponde a 78.514.926 pessoas cadastradas. O Programa 
Bolsa Família (PBF) beneficiou no mês de maio de 2017, 13.313.779 famílias, 
que receberam benefícios com valor médio de R$ 180,49. O valor total 
transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou 
R$2.402.987.404,00 (dois bilhões, quatrocentos e dois milhões, novecentos e 
oitenta e sete mil e quatrocentos e quatro reais). O total destinado pelo Governo 
Federal em âmbito nacional no ano de 2017 para o programa é de 
R$7.308.624.766,00 (sete bilhões, trezentos e oito milhões, seiscentos e vinte e 
quatro mil e setecentos e sessenta e seis reais). A título de exemplo, o total 

281 Benefício Variável (até cinco por família): R$ 39,00 (trinta e nove reais) no caso de 
famílias com renda mensal de até R$ 170,00 (cento e setenta reais) por pessoa e com recém-
nascido (0 a 6 meses), criança, adolescente ou gestante em sua composição. Benefício 
Variável (até dois por família) de R$ 46,00 (quarenta e seis reais): no caso de famílias com 
renda mensal de até R$ 170,00 (cento e setenta reais) por pessoa e que tenham adolescentes 
entre 16 e 17 anos em sua composição. Benefício para Superação da Extrema Pobreza (valor 
calculado individualmente para cada família de forma que ultrapasse a renda per capita de 
R$85,00): no caso de famílias que continuem com renda mensal por pessoa inferior a R$ 
85,00 (oitenta e cinco reais), mesmo após receberem os outros tipos de benefícios do 
Programa. 
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destinado aos favorecidos no Estado do Ceará será de R$548.075.767,00 
(quinhentos e quarenta e oito milhões, setenta e cinco mil e setecentos e 
sessenta e sete reais) e para o município de Fortaleza, o valor será de 
R$90.762.122,00 (noventa milhões, setecentos e sessenta e dois mil e cento e 
vinte e dois reais), segundo informações constantes no Portal da Transparência 
do Governo Federal. 

A gestão do Programa é compartilhada entre as três esferas do poder 
(federal, estadual e municipal). Como já citado, os municípios são os principais 
gestores do programa junto às famílias, sendo de sua responsabilidade 
identificar e cadastrar as famílias que compõem o público-alvo do Cadastro 
Único, selecionar as famílias beneficiárias a partir da cota de benefícios que 
possuem e manter os dados de acompanhamento e cumprimento das condições 
atualizados. De um modo geral, o programa possui muitos pontos positivos, a 
sua principal falha consistindo, ainda, na falta de fiscalização do cumprimento 
das condições.  

4 DA INSERÇÃO DOS REFUGIADOS E PORTADORES DE 
VISTO HUMANITÁRIO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

Na presente discussão, o que se pretende é verificar a possibilidade e 
as condições de concessão do benefício aos refugiados e portadores de visto 
humanitário. Inicialmente, impera notar que parece haver uma evidente falta de 
informação dos servidores públicos envolvidos e, o que é sintomático, a 
consequente falta de divulgação para os solicitantes de visto ou refúgio 
humanitário da possibilidade de sua participação no programa. 

Para Andréa Pacifico (2010, p. 391): 

A solução é, além da modificação do sistema jurídico, o reforço das 
políticas públicas que auxiliem na formação e na produção de 
capital social. Os recursos devem ser postos à disposição dos 
refugiados, de acordo com suas diversidades culturais e o acesso às 
redes sociais devem ser facilitados. Entretanto, tudo isso somente 
pode ser concretizado com políticas públicas (re)distributivas, que  
evitem a segregação e fortaleçam a autoestima. Somente assim os 
refugiados estarão aptos a quebrar o ciclo negativo de vida em que 
se encontram, a se aceitarem e a aceitarem o outro, o novo, o 
estranho, que não será mais estranho, pois será seu novo lar e ele se 
sentirá, sendo assim considerado, parte desse todo, que o acolhe e 
que também deverá aprender a lidar com estes refugiados. 
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Prestação Continuada (BPC) que encontra previsão na norma supracitada e está
expressamente consignado na Constituição Federal como o principal benefício
assistencial brasileiro.

O Relatório-Índice de Gestão Descentralizada do Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS) indica que, no mês de fevereiro de 2017,
existiam 26.771.992 famílias inscritas no Cadastro Único para Programas
Sociais, o que corresponde a 78.514.926 pessoas cadastradas. O Programa
Bolsa Família (PBF) beneficiou no mês de maio de 2017, 13.313.779 famílias,
que receberam benefícios com valor médio de R$ 180,49. O valor total 
transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou
R$2.402.987.404,00 (dois bilhões, quatrocentos e dois milhões, novecentos e
oitenta e sete mil e quatrocentos e quatro reais). O total destinado pelo Governo
Federal em âmbito nacional no ano de 2017 para o programa é de
R$7.308.624.766,00 (sete bilhões, trezentos e oito milhões, seiscentos e vinte e
quatro mil e setecentos e sessenta e seis reais). A título de exemplo, o total

281 Benefício Variável (até cinco por família): R$ 39,00 (trinta e nove reais) no caso de 
famílias com renda mensal de até R$ 170,00 (cento e setenta reais) por pessoa e com recém-
nascido (0 a 6 meses), criança, adolescente ou gestante em sua composição. Benefício
Variável (até dois por família) de R$ 46,00 (quarenta e seis reais): no caso de famílias com 
renda mensal de até R$ 170,00 (cento e setenta reais) por pessoa e que tenham adolescentes 
entre 16 e 17 anos em sua composição. Benefício para Superação da Extrema Pobreza (valor
calculado individualmente para cada família de forma que ultrapasse a renda per capita de
R$85,00): no caso de famílias que continuem com renda mensal por pessoa inferior a R$
85,00 (oitenta e cinco reais), mesmo após receberem os outros tipos de benefícios do 
Programa.
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destinado aos favorecidos no Estado do Ceará será de R$548.075.767,00
(quinhentos e quarenta e oito milhões, setenta e cinco mil e setecentos e
sessenta e sete reais) e para o município de Fortaleza, o valor será de
R$90.762.122,00 (noventa milhões, setecentos e sessenta e dois mil e cento e
vinte e dois reais), segundo informações constantes no Portal da Transparência 
do Governo Federal.

A gestão do Programa é compartilhada entre as três esferas do poder
(federal, estadual e municipal). Como já citado, os municípios são os principais
gestores do programa junto às famílias, sendo de sua responsabilidade
identificar e cadastrar as famílias que compõem o público-alvo do Cadastro
Único, selecionar as famílias beneficiárias a partir da cota de benefícios que
possuem e manter os dados de acompanhamento e cumprimento das condições
atualizados. De um modo geral, o programa possui muitos pontos positivos, a 
sua principal falha consistindo, ainda, na falta de fiscalização do cumprimento
das condições.

4 DA INSERÇÃO DOS REFUGIADOS E PORTADORES DE
VISTO HUMANITÁRIO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Na presente discussão, o que se pretende é verificar a possibilidade e
as condições de concessão do benefício aos refugiados e portadores de visto
humanitário. Inicialmente, impera notar que parece haver uma evidente falta de
informação dos servidores públicos envolvidos e, o que é sintomático, a
consequente falta de divulgação para os solicitantes de visto ou refúgio 
humanitário da possibilidade de sua participação no programa.

Para Andréa Pacifico (2010, p. 391):

A solução é, além da modificação do sistema jurídico, o reforço das 
políticas públicas que auxiliem na formação e na produção de
capital social. Os recursos devem ser postos à disposição dos
refugiados, de acordo com suas diversidades culturais e o acesso às
redes sociais devem ser facilitados. Entretanto, tudo isso somente
pode ser concretizado com políticas públicas (re)distributivas, que
evitem a segregação e fortaleçam a autoestima. Somente assim os
refugiados estarão aptos a quebrar o ciclo negativo de vida em que
se encontram, a se aceitarem e a aceitarem o outro, o novo, o
estranho, que não será mais estranho, pois será seu novo lar e ele se
sentirá, sendo assim considerado, parte desse todo, que o acolhe e
que também deverá aprender a lidar com estes refugiados.
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Como é notório na experiência brasileira, existe um sem-número de 
refugiados e portadores de visto humanitário que podem ser considerados 
hipossuficientes e que preenchem os requisitos de necessidade, bem como aos 
demais itens demandados para a participação no PBF. Na medida em que o 
texto constitucional não faz diferenciação entre nacionais e estrangeiros no que 
tange à proteção da dignidade humana, os estrangeiros em território brasileiro 
possuem assegurados os direitos fundamentais constantes no Título II da 
norma suprema que engloba o direito de assistência aos desamparados. A l ém 
d i s so ,  o  art. 95 da Lei n.o 6.815/90 expressava que o estrangeiro residente 
no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros, nos termos 
da Constituição e das leis, tudo sendo reiterado, recentemente, na vigente Lei 
de Migração, especialmente nos princípios elencados no seu artigo 3º. Por 
consequência, não pode haver diferenciação na participação de brasileiros ou 
estrangeiros na plataforma do benefício.  

De fato, é importante destacar que além de um instrumento de inserção 
econômica, o PBF constitui forma de inserção social do beneficiário. Esta 
plataforma deve ser um meio inicial de ajuda financeira ao indivíduo para que 
ele possa se capacitar e assim ter condições de lutar pelo seu próprio sustento. 
Funciona, assim, como um meio de criação de oportunidades e capacitação, 
bastando, ao beneficiário estrangeiro, para que tenha direito ao benefício, 
apresentar o CPF ou o título de eleitor (os demais membros da família precisam 
apresentar, pelo menos, a certidão de nascimento). Ao indicar a documentação, 
deve realizar o registro no CadÚnico assim como os demais solicitantes. 
Entretanto, apesar dessas previsões e da disponibilidade de informações 
constantes em sites oficiais do governo, como o do MDS, ocorrem inúmeras 
dificuldades de acesso dos refugiados e portadores de visto humanitário ao 
programa. 

A Polícia Federal é, em teoria, o primeiro contato dos estrangeiros com 
instituições brasileiras na sua chegada ao país. Na medida em que tal órgão 
repassa todas as informações sobre a solicitação de refúgio, poderia, 
certamente, conceder informações a respeito da possibilidade de participação 
de estrangeiros na plataforma em questão. Como bem expressa André Ramos 
(2008, p.107-108), ainda que se referindo especialmente ao direito de refúgio: 

O agente policial deve seguir o que prevê a lei, ou seja, ao receber 
um estrangeiro que expressa a vontade de obter refúgio no Brasil, 
deve esclarecê-lo sobre seu direito, bem como deve orienta-lo sobre 
o procedimento adequado para decisão posterior do CONARE.

O presente estudo realizou pesquisa junto aos órgãos competentes para 
saber o número de refugiados ou estrangeiros beneficiários do PBF. Em um 
primeiro contato, indagou-se à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 
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Como é notório na experiência brasileira, existe um sem-número de
refugiados e portadores de visto humanitário que podem ser considerados
hipossuficientes e que preenchem os requisitos de necessidade, bem como aos
demais itens demandados para a participação no PBF. Na medida em que o
texto constitucional não faz diferenciação entre nacionais e estrangeiros no que
tange à proteção da dignidade humana, os estrangeiros em território brasileiro
possuem assegurados os direitos fundamentais constantes no Título II da
norma suprema que engloba o direito de assistência aos desamparados. Al ém 
d i s so ,  o art. 95 da Lei n.o 6.815/90 expressava que o estrangeiro residente
no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros, nos termos
da Constituição e das leis, tudo sendo reiterado, recentemente, na vigente Lei
de Migração, especialmente nos princípios elencados no seu artigo 3º. Por 
consequência, não pode haver diferenciação na participação de brasileiros ou
estrangeiros na plataforma do benefício.

De fato, é importante destacar que além de um instrumento de inserção
econômica, o PBF constitui forma de inserção social do beneficiário. Esta
plataforma deve ser um meio inicial de ajuda financeira ao indivíduo para que
ele possa se capacitar e assim ter condições de lutar pelo seu próprio sustento.
Funciona, assim, como um meio de criação de oportunidades e capacitação, 
bastando, ao beneficiário estrangeiro, para que tenha direito ao benefício,
apresentar o CPF ou o título de eleitor (os demais membros da família precisam
apresentar, pelo menos, a certidão de nascimento). Ao indicar a documentação, 
deve realizar o registro no CadÚnico assim como os demais solicitantes. 
Entretanto, apesar dessas previsões e da disponibilidade de informações
constantes em sites oficiais do governo, como o do MDS, ocorrem inúmeras 
dificuldades de acesso dos refugiados e portadores de visto humanitário ao 
programa.

A Polícia Federal é, em teoria, o primeiro contato dos estrangeiros com
instituições brasileiras na sua chegada ao país. Na medida em que tal órgão
repassa todas as informações sobre a solicitação de refúgio, poderia, 
certamente, conceder informações a respeito da possibilidade de participação
de estrangeiros na plataforma em questão. Como bem expressa André Ramos
(2008, p.107-108), ainda que se referindo especialmente ao direito de refúgio:

O agente policial deve seguir o que prevê a lei, ou seja, ao receber
um estrangeiro que expressa a vontade de obter refúgio no Brasil,
deve esclarecê-lo sobre seu direito, bem como deve orienta-lo sobre 
o procedimento adequado para decisão posterior do CONARE.

O presente estudo realizou pesquisa junto aos órgãos competentes para
saber o número de refugiados ou estrangeiros beneficiários do PBF. Em um
primeiro contato, indagou-se à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
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Social do Estado do Ceará sobre a existência de dados relativos a migrantes 
beneficiários do programa. As respostas oferecidas pelos servidores apontaram 
no sentido da absoluta inexistência de tais dados, sendo que alguns 
funcionários, inclusive, nem sabiam que estrangeiros faziam jus ao benefício. 

Importa esclarecer que, de fato, quando da pesquisa, não existem de 
dados específicos quanto ao número de refugiados e estrangeiros que recebiam 
o benefício. Entretanto, a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
(SENARC), vinculada ao MDS e responsável pela gestão e operacionalização
do Programa Bolsa Família (atuando na identificação do público envolvido
na ação e  gerando a lista dos beneficiários e atualizando-a periodicamente),
possuía nas suas listas de dados uma ampla gama de informações sobre outros
grupos sociais. A pesquisa identificou que em seu cadastro consta a existência
de uma série grupos tradicionais e específicos, tais como indígenas,
quilombolas, pessoas em situação e resgatadas de trabalho escravo, ciganos,
extrativistas, pescadores artesanais, pertencentes à comunidade de terreiro,
ribeirinhos, agricultores familiares, assentados da reforma agrária, beneficiários
do programa nacional de crédito fundiário, acampados, atingidos por
empreendimentos de infraestrutura, presos do sistema carcerário, catadores de
material reciclável, etc. Mas não há qualquer referência a refugiados ou
portadores de visto humanitário. Tratando-se, como se viu, de um grupo de
beneficiários que cresce substancialmente, causa espécie que não haja referência
expressa a esse grupo, afinal, dados particulares nesse sentido poderiam
oferecer informações importantes para a elaboração de políticas específicas para
tais grupos de estrangeiros, especialmente o treinamento particularizado de
funcionários públicos.

Note-se que, segundo notícia veiculada no site do MDS, publicada no 
dia 27 de abril de 2017, durante o período de 25 a 28 de abril de 2017, foi 
realizada uma oficina para qualificar gestores do Cadastro Único no 
atendimento a povos tradicionais (ciganos, indígenas e quilombolas). 
Curiosamente, há uma deficiência nessas iniciativas no que toca ao atendimento 
e levantamento de dados de estrangeiros em um modo geral. 

Quando instigado a se manifestar sobre a quantidade de refugiados, 
portadores de visto humanitário e estrangeiros participantes do programa, a 
SENARC informou expressamente que o Ministério não tinha dados referentes 
a esses grupos. A única informação registrada constava em uma nota de 
esclarecimento feita em resposta a uma matéria publicada pela BBC (SENARC, 
2015) sobre estrangeiros beneficiários do PBF em outubro de 2015 e consiste 
no número de famílias beneficiárias com pelo menos uma pessoa estrangeira 
em seu meio: 

DANIELLE ANNONI ( COORD).



427

Como é notório na experiência brasileira, existe um sem-número de
refugiados e portadores de visto humanitário que podem ser considerados
hipossuficientes e que preenchem os requisitos de necessidade, bem como aos
demais itens demandados para a participação no PBF. Na medida em que o
texto constitucional não faz diferenciação entre nacionais e estrangeiros no que
tange à proteção da dignidade humana, os estrangeiros em território brasileiro
possuem assegurados os direitos fundamentais constantes no Título II da
norma suprema que engloba o direito de assistência aos desamparados. Al ém 
d i s so ,  o art. 95 da Lei n.o 6.815/90 expressava que o estrangeiro residente
no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos aos brasileiros, nos termos
da Constituição e das leis, tudo sendo reiterado, recentemente, na vigente Lei
de Migração, especialmente nos princípios elencados no seu artigo 3º. Por 
consequência, não pode haver diferenciação na participação de brasileiros ou
estrangeiros na plataforma do benefício.

De fato, é importante destacar que além de um instrumento de inserção
econômica, o PBF constitui forma de inserção social do beneficiário. Esta
plataforma deve ser um meio inicial de ajuda financeira ao indivíduo para que
ele possa se capacitar e assim ter condições de lutar pelo seu próprio sustento.
Funciona, assim, como um meio de criação de oportunidades e capacitação, 
bastando, ao beneficiário estrangeiro, para que tenha direito ao benefício,
apresentar o CPF ou o título de eleitor (os demais membros da família precisam
apresentar, pelo menos, a certidão de nascimento). Ao indicar a documentação, 
deve realizar o registro no CadÚnico assim como os demais solicitantes. 
Entretanto, apesar dessas previsões e da disponibilidade de informações
constantes em sites oficiais do governo, como o do MDS, ocorrem inúmeras 
dificuldades de acesso dos refugiados e portadores de visto humanitário ao 
programa.

A Polícia Federal é, em teoria, o primeiro contato dos estrangeiros com
instituições brasileiras na sua chegada ao país. Na medida em que tal órgão
repassa todas as informações sobre a solicitação de refúgio, poderia, 
certamente, conceder informações a respeito da possibilidade de participação
de estrangeiros na plataforma em questão. Como bem expressa André Ramos
(2008, p.107-108), ainda que se referindo especialmente ao direito de refúgio:

O agente policial deve seguir o que prevê a lei, ou seja, ao receber
um estrangeiro que expressa a vontade de obter refúgio no Brasil,
deve esclarecê-lo sobre seu direito, bem como deve orienta-lo sobre 
o procedimento adequado para decisão posterior do CONARE.

O presente estudo realizou pesquisa junto aos órgãos competentes para
saber o número de refugiados ou estrangeiros beneficiários do PBF. Em um
primeiro contato, indagou-se à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
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Social do Estado do Ceará sobre a existência de dados relativos a migrantes
beneficiários do programa. As respostas oferecidas pelos servidores apontaram
no sentido da absoluta inexistência de tais dados, sendo que alguns
funcionários, inclusive, nem sabiam que estrangeiros faziam jus ao benefício.

Importa esclarecer que, de fato, quando da pesquisa, não existem de
dados específicos quanto ao número de refugiados e estrangeiros que recebiam
o benefício. Entretanto, a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
(SENARC), vinculada ao MDS e responsável pela gestão e operacionalização 
do Programa Bolsa Família (atuando na identificação do público envolvido
na ação e gerando a lista dos beneficiários e atualizando-a periodicamente),
possuía nas suas listas de dados uma ampla gama de informações sobre outros
grupos sociais. A pesquisa identificou que em seu cadastro consta a existência
de uma série grupos tradicionais e específicos, tais como indígenas,
quilombolas, pessoas em situação e resgatadas de trabalho escravo, ciganos,
extrativistas, pescadores artesanais, pertencentes à comunidade de terreiro,
ribeirinhos, agricultores familiares, assentados da reforma agrária, beneficiários
do programa nacional de crédito fundiário, acampados, atingidos por
empreendimentos de infraestrutura, presos do sistema carcerário, catadores de
material reciclável, etc. Mas não há qualquer referência a refugiados ou
portadores de visto humanitário. Tratando-se, como se viu, de um grupo de
beneficiários que cresce substancialmente, causa espécie que não haja referência
expressa a esse grupo, afinal, dados particulares nesse sentido poderiam
oferecer informações importantes para a elaboração de políticas específicas para
tais grupos de estrangeiros, especialmente o treinamento particularizado de
funcionários públicos.

Note-se que, segundo notícia veiculada no site do MDS, publicada no 
dia 27 de abril de 2017, durante o período de 25 a 28 de abril de 2017, foi 
realizada uma oficina para qualificar gestores do Cadastro Único no
atendimento a povos tradicionais (ciganos, indígenas e quilombolas).
Curiosamente, há uma deficiência nessas iniciativas no que toca ao atendimento
e levantamento de dados de estrangeiros em um modo geral.

Quando instigado a se manifestar sobre a quantidade de refugiados,
portadores de visto humanitário e estrangeiros participantes do programa, a
SENARC informou expressamente que o Ministério não tinha dados referentes
a esses grupos. A única informação registrada constava em uma nota de
esclarecimento feita em resposta a uma matéria publicada pela BBC (SENARC,
2015) sobre estrangeiros beneficiários do PBF em outubro de 2015 e consiste
no número de famílias beneficiárias com pelo menos uma pessoa estrangeira
em seu meio:
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Tabela 4.1 - Número de famílias beneficiárias com pelo menos uma pessoa 
estrangeira em seu meio 

Fonte: SENARC/MDS, 2015. 

A SENARC inclusive possui uma coordenação de capacitação que busca 
contribuir para o aprimoramento da gestão do Cadastro Único e do Programa 
Bolsa Família, por meio da capacitação de gestores e técnicos dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, além de representantes do controle social do 
Cadastro Único e do Programa Bolsa Família. 

Da mesma forma, tampouco o CONARE, também procurado com o 
intuito de se buscarem tais informações, foi capaz de oferecer números 
adequados, esclarecendo que tais dados não eram compilados pelo Comitê. 

Desse modo, diante do aumento de solicitações de refúgio e vistos 
humanitários, causa espécie a inexistência de dados mais precisos ou de 
treinamentos dirigidos aos funcionários públicos envolvidos no sentido de que 
se amplie a concessão do benefício aos estrangeiros. De fato, parece necessária 
uma ampliação contundente da cooperação entre os entes federados e uma 
formação de seus servidores de modo a garantir a efetividade do Programa 
Bolsa Família, assim como de outros programas a que fazem jus os refugiados, 
portadores de visto humanitário e suas famílias. 

Se o acesso a esse programa ainda é restrito no que toca o grupo dos 
estrangeiros que adentram as terras brasileiras, isso parece se dar certamente 
devido ao desconhecimento do benefício. Faz-se premente a atuação conjunta 
da SENARC, sobretudo na capacitação de profissionais, principalmente a nível 
municipal e estadual, do CONARE, do Ministério do Trabalho e da Polícia 
Federal de modo que a informação sobre a possibilidade de participação na 
plataforma alcance todos os refugiados e portadores de visto humanitário que 
preencham os requisitos necessários. 

Data 
Total de famílias 

beneficiárias do Bolsa 
Famílias 

Famílias beneficiárias com pelo 
menos 1 pessoa estrangeira 

Setembro/2015 13.880.362 15.707 famílias 

Dezembro/2014 14.003.441 12.205 famílias 

Dezembro/2013 14.086.199 8.458 famílias 
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Tabela 4.1 - Número de famílias beneficiárias com pelo menos uma pessoa
estrangeira em seu meio

Fonte:SENARC/MDS. Outubro de 2015.

A SENARC inclusive possui uma coordenação de capacitação que busca 
contribuir para o aprimoramento da gestão do Cadastro Único e do Programa
Bolsa Família, por meio da capacitação de gestores e técnicos dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, além de representantes do controle social do
Cadastro Único e do Programa Bolsa Família.

Da mesma forma, tampouco o CONARE, também procurado com o
intuito de se buscarem tais informações, foi capaz de oferecer números
adequados, esclarecendo que tais dados não eram compilados pelo Comitê.

Desse modo, diante do aumento de solicitações de refúgio e vistos
humanitários, causa espécie a inexistência de dados mais precisos ou de
treinamentos dirigidos aos funcionários públicos envolvidos no sentido de que
se amplie a concessão do benefício aos estrangeiros. De fato, parece necessária
uma ampliação contundente da cooperação entre os entes federados e uma
formação de seus servidores de modo a garantir a efetividade do Programa
Bolsa Família, assim como de outros programas a que fazem jus os refugiados,
portadores de visto humanitário e suas famílias.

Se o acesso a esse programa ainda é restrito no que toca o grupo dos
estrangeiros que adentram as terras brasileiras, isso parece se dar certamente
devido ao desconhecimento do benefício. Faz-se premente a atuação conjunta 
da SENARC, sobretudo na capacitação de profissionais, principalmente a nível
municipal e estadual, do CONARE, do Ministério do Trabalho e da Polícia
Federal de modo que a informação sobre a possibilidade de participação na
plataforma alcance todos os refugiados e portadores de visto humanitário que
preencham os requisitos necessários.

Data
Total de famílias 

beneficiárias do Bolsa
Famílias

Famílias beneficiárias com pelo 
menos 1 pessoa estrangeira

Setembro/2015 13.880.362 15.707 famílias

Dezembro/2014 14.003.441 12.205 famílias

Dezembro/2013 14.086.199 8.458 famílias
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Como bem expressa André Ramos (2008, p.128-129), é natural que as 
dificuldades de assistência a estrangeiros em situação de necessidade sejam 
substanciais, especialmente quando é difícil assegurar a justiça social aos 
próprios nacionais. Entretanto, na medida em que o texto constitucional não 
admite segregação de direitos entre nacionais e estrangeiros no que tange à 
garantia da dignidade humana, políticas públicas de orientação não podem 
setorizar ou privilegiar grupos específicos em detrimentos de outros. Note-se 
que o Programa Bolsa Família não foi criado com o intuito de ser definitivo, 
mas sim como meio de permitir condições básicas de subsistência para que o 
beneficiário possa ir atrás de seu próprio sustento, não acarretando, portanto, 
uma sobrecarga perene aos cofres públicos brasileiros. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A concepção de refugiado não é nova, porém, seus números atuais vêm 
aumentando e chegam a ser alarmantes. O que se nota, entretanto, é que o 
Brasil, apesar de ter uma legislação avançada se comparada aos demais países, 
não possui uma formação adequada dos seus servidores sobre a proteção 
concedida a essas pessoas ou aos portadores de visto humanitário, bem como, 
por consequência, não há repasse de informação sobre as benesses a que têm 
direito. 

Note-se que, embora os valores concedidos pelo programa não sejam 
particularmente altos, é certo que esse mínimo financeiro tende a favorecer 
pessoas em dificuldade – como são tradicionalmente aquelas pessoas que 
compõem os grupos de refugiados e portadores de visto humanitário que 
chegam ao Brasil – a se adaptarem e inserirem socialmente. Além disso, o 
benefício pode se converter em um instrumento importante no que tange à 
prevenção da exploração do trabalho escravo das pessoas nessa condição. 

Entretanto, a inexistência de dados oficiais específicos sobre essa questão 
também é preocupante. Espera-se que com a vigência da nova Lei das 
Migrações ocorra uma maior integração dos refugiados, portadores de visto 
humanitário e migrantes, e que estes passem a constar em pesquisas realizadas 
sobre o PBF como grupos tradicionais ou específicos a fim de verificar a sua 
aplicabilidade prática e sua eficácia para esse grupo. 

Convém mencionar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal (STF) já 
declarou recentemente, no Recurso Extraordinário nº 587970, no ano de 2017, 
que é possível a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ao 
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Tabela 4.1 - Número de famílias beneficiárias com pelo menos uma pessoa
estrangeira em seu meio

Fonte:SENARC/MDS. Outubro de 2015.

A SENARC inclusive possui uma coordenação de capacitação que busca 
contribuir para o aprimoramento da gestão do Cadastro Único e do Programa
Bolsa Família, por meio da capacitação de gestores e técnicos dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, além de representantes do controle social do
Cadastro Único e do Programa Bolsa Família.

Da mesma forma, tampouco o CONARE, também procurado com o
intuito de se buscarem tais informações, foi capaz de oferecer números
adequados, esclarecendo que tais dados não eram compilados pelo Comitê.

Desse modo, diante do aumento de solicitações de refúgio e vistos
humanitários, causa espécie a inexistência de dados mais precisos ou de
treinamentos dirigidos aos funcionários públicos envolvidos no sentido de que
se amplie a concessão do benefício aos estrangeiros. De fato, parece necessária
uma ampliação contundente da cooperação entre os entes federados e uma
formação de seus servidores de modo a garantir a efetividade do Programa
Bolsa Família, assim como de outros programas a que fazem jus os refugiados,
portadores de visto humanitário e suas famílias.

Se o acesso a esse programa ainda é restrito no que toca o grupo dos
estrangeiros que adentram as terras brasileiras, isso parece se dar certamente
devido ao desconhecimento do benefício. Faz-se premente a atuação conjunta 
da SENARC, sobretudo na capacitação de profissionais, principalmente a nível
municipal e estadual, do CONARE, do Ministério do Trabalho e da Polícia
Federal de modo que a informação sobre a possibilidade de participação na
plataforma alcance todos os refugiados e portadores de visto humanitário que
preencham os requisitos necessários.

Data
Total de famílias 

beneficiárias do Bolsa
Famílias

Famílias beneficiárias com pelo 
menos 1 pessoa estrangeira

Setembro/2015 13.880.362 15.707 famílias

Dezembro/2014 14.003.441 12.205 famílias

Dezembro/2013 14.086.199 8.458 famílias
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Como bem expressa André Ramos (2008, p.128-129), é natural que as
dificuldades de assistência a estrangeiros em situação de necessidade sejam
substanciais, especialmente quando é difícil assegurar a justiça social aos
próprios nacionais. Entretanto, na medida em que o texto constitucional não
admite segregação de direitos entre nacionais e estrangeiros no que tange à
garantia da dignidade humana, políticas públicas de orientação não podem
setorizar ou privilegiar grupos específicos em detrimentos de outros. Note-se
que o Programa Bolsa Família não foi criado com o intuito de ser definitivo,
mas sim como meio de permitir condições básicas de subsistência para que o 
beneficiário possa ir atrás de seu próprio sustento, não acarretando, portanto,
uma sobrecarga perene aos cofres públicos brasileiros.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A concepção de refugiado não é nova, porém, seus números atuais vêm 
aumentando e chegam a ser alarmantes. O que se nota, entretanto, é que o
Brasil, apesar de ter uma legislação avançada se comparada aos demais países,
não possui uma formação adequada dos seus servidores sobre a proteção 
concedida a essas pessoas ou aos portadores de visto humanitário, bem como,
por consequência, não há repasse de informação sobre as benesses a que têm 
direito.

Note-se que, embora os valores concedidos pelo programa não sejam
particularmente altos, é certo que esse mínimo financeiro tende a favorecer
pessoas em dificuldade – como são tradicionalmente aquelas pessoas que
compõem os grupos de refugiados e portadores de visto humanitário que
chegam ao Brasil – a se adaptarem e inserirem socialmente. Além disso, o
benefício pode se converter em um instrumento importante no que tange à
prevenção da exploração do trabalho escravo das pessoas nessa condição.

Entretanto, a inexistência de dados oficiais específicos sobre essa questão
também é preocupante. Espera-se que com a vigência da nova Lei das 
Migrações ocorra uma maior integração dos refugiados, portadores de visto
humanitário e migrantes, e que estes passem a constar em pesquisas realizadas
sobre o PBF como grupos tradicionais ou específicos a fim de verificar a sua
aplicabilidade prática e sua eficácia para esse grupo.

Convém mencionar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal (STF) já
declarou recentemente, no Recurso Extraordinário nº 587970, no ano de 2017,
que é possível a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ao
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estrangeiro hipossuficiente com mais de 65 anos, que viva no Brasil 
regularmente. A existência de uma demanda dessa espécie e a sua tardia solução 
– ainda que positiva – pelo STF comprova que por mais que haja a previsão
expressa na Constituição, no revogado Estatuto do Estrangeiro e na atual Lei
de Migração, de igualdade entre estrangeiros residentes no Brasil e brasileiros,
na prática ainda existe uma barreira por parte dos órgãos públicos que precisa
ser ultrapassada, a fim de que ocorra a efetiva e constitucional integração social.

Com a possibilidade de participação dos estrangeiros neste programa, 
aplica-se assim o princípio da solidariedade associado com o princípio da 
humanidade, cumprindo, dessa forma, os objetivos fundamentais da República 
de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, promovida com o bem 
de todos, independentemente de raça, sexo, cor e idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 
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humanidade, cumprindo, dessa forma, os objetivos fundamentais da República 
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1 INTRODUÇÃO 

 estudo das questões que permeiam a comunidade LGBTI 
enquanto refugiada é nebuloso. Isso se diz uma vez que, 
inerentemente, essa parcela da sociedade se encontra numa 

permanente situação de estigma, e se faz dificultoso buscar compreender o que 
se passa no refúgio quando ainda não se vislumbra a matriz desses 
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1 INTRODUÇÃO

estudo das questões que permeiam a comunidade LGBTI
enquanto refugiada é nebuloso. Isso se diz uma vez que,
inerentemente, essa parcela da sociedade se encontra numa
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se passa no refúgio quando ainda não se vislumbra a matriz desses
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desdobramentos, que abrange, principalmente os panoramas da 
constitucionalidade, da personalidade e da normatização internacional que 
abarca as questões de refúgio, estas tratadas de forma mais sistematizada pelo 
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). 

O presente artigo tem por escopo, portanto, analisar as facetas dos 
prismas da orientação sexual e da identidade de gênero, recorrendo a um cotejo 
histórico dos entendimentos clínicos e filosóficos pertinentes, em especial os 
escritos de Judith Butler e Simone de Beauvoir, de forma a trazer à luz uma 
tentativa de verificação dos fatos, de forma que se possa compreender como se 
dá a formação do sexo, a construção sexual e as peculiaridades que atravessam 
o gênero, além de como esses três fatores se intermeiam e definem
majoritariamente a concepção do próprio existir.

Ademais, há de se fazer um levantamento legislativo a respeito das 
garantias jurídicas concernentes e da interpretação que a elas se pode conferir, 
esquematizando-as ao lado dos princípios internacionais que regem as questões 
de igualdade, liberdade e refúgio, mormente as disposições do ACNUR e as 
inovações trazidas pelos chamados “Princípios de Yogyakarta”, escritura 
multilateral contemporânea que foi pioneira na abordagem da temática dos 
direitos sexuais ao redor do globo, enquanto também garantidora de direitos 
individuais à independência das nuances de sua personalidade. 

Por fim, buscar embasamento nas perspectivas de Michel Foucault e 
Zygmunt Bauman norteará a interpretação que se faz do panorama jurídico e 
social do mundo contemporâneo quanto à concessão de refúgio a pessoas 
LGBTI, almejando a desconstrução das movimentações políticas que permeiam 
o posicionamento das diversas parcelas da sociedade a respeito do tema e
buscando compreender como as formas de domínio, controle social e vigilância
têm sido aplicadas na era pós-moderna de modo a alcançar uma padronização
sexual e uma adequação forçada ao standard que a sociedade como um todo,
ainda prioritariamente conservadora, obriga-se a seguir, apesar de toda a
subjetividade que inerentemente compõe a própria vida humana.

2 SEXO BIOLÓGICO, ORIENTAÇÃO SEXUAL E 
IDENTIDADE DE GÊNERO 

Discernir as caracterizações do corpo, das sensações e da mente é ponto 
fundamental para a tentar compreender as nuances da vida humana. 
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Desconstruir conceitos e práticas fomentadoras da segregação é ação que 
transcende a esfera da consciência e alcança o patamar de dever coletivo. 

O sexo, tido como tabu desde o início da civilização, tem sido 
instrumento de desestruturação do ambiente familiar, exclusão social e até 
mesmo morte. Essa realidade tem se perpetuado ao longo dos séculos, e sua 
vigência é fator que macula a existência humana nos dias atuais. É o relato que 
nos faz Foucault (1988, p. 74) ao tratar da ânsia de saber do que de fato o sexo 
se trata: 

Vivemos todos, há muitos anos, no reino do príncipe Mangoggul: 
presa de uma imensa curiosidade pelo sexo, obstinados em questioná-
lo, insaciáveis a ouvi-lo e ouvir falar nele, prontos a inventar todos os 
anéis mágicos que possam forçar sua discrição. Como se fosse 
essencial podermos tirar desse pequeno fragmento de nós mesmos, 
não somente prazer, mas saber e todo um jogo sutil que passa de um 
para o outro: saber do prazer, prazer de saber o prazer, prazer-saber; 
e como se esse animal extravagante a que damos guarida, tivesse uma 
orelha bastante curiosa, olhos bastante atentos, uma língua e um 
espírito suficientemente bem feitos, para saber demais e ser 
perfeitamente capaz de dizê-lo, desde que solicitado com um pouco 
de jeito. Entre cada um de nós e o nosso sexo, o Ocidente lançou 
uma incessante demanda de verdade: cabe-nos extrair-lhe a sua, já que 
lhe escapa; e a ele cabe dizer-nos a nossa, já que a detém nas sombras. 

Seja pelos padrões bíblicos de macho e fêmea ou pela suposta 
superioridade masculina tida como paradigma no mundo atual, as chagas que 
atormentam as parcelas da comunidade que não se enquadram nos padrões 
estabelecidos se abrem, principalmente, pela incapacidade de compreender a 
infinita possibilidade de variação que permeia a psique humana, mormente no 
tocante aos institutos do sexo biológico, da orientação sexual e da identidade 
de gênero. 

O sexo biológico, primeira ponta da pirâmide, somente diz respeito à 
genitália, ao corpo físico, à condição imposta ao ser pela herança transmitida na 
reprodução. As diretrizes de macho, fêmea e intersexual basicamente 
estruturam essa definição e abarcam nada mais que o invólucro de nossa 
essência, que não se resume ao que concreta nossas características fisionômicas. 

Neste ínterim, a francesa Simone de Beauvoir (2009, p. 65) traz em sua 
obra a necessidade de compreender os fatores biológicos não como fonte da 
subjetividade humana, mas como receptáculo dela: 

Esses dados biológicos são de extrema importância: desempenham 
na história da mulher um papel de primeiro plano, são um elemento 
essencial de sua situação. Em todas as nossas descrições ulteriores, 
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teremos que nos referir a eles. Pois, sendo o corpo o instrumento de 
nosso domínio do mundo, este se apresenta de modo inteiramente 
diferente segundo seja apreendido de uma maneira ou de outra. Eis 
por que os estudamos tão demoradamente; são chaves que permitem 
compreender a mulher. Mas o que recusamos é a ideia de que 
constituem um destino imutável para ela. Não bastam para definir 
uma hierarquia dos sexos; não explicam por que a mulher é o Outro; 
não a condenam a conservar para sempre essa condição subordinada. 

Ainda neste sentido, a partir da formação do corpo e das transformações 
psicológicas é que se forma no ser a sua orientação sexual, que se refere, 
basicamente, aos desejos sexuais e à excitação sexual de cada indivíduo e as 
consequentes respostas fisiológicas causadas por estes estímulos. Os estudos de 
Kinsey, em 1948, levaram à construção de uma escala da orientação sexual, que 
abrange uma variedade extensa de relações físicas e psíquicas. A categorização 
“homossexual – bissexual – heterossexual” passa a ser relativizada, e o 
atendimento de uma série de outros quesitos entra em debate, como se vê 
abaixo: 
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Figura 2.1 – Escala Kinsey para a Orientação Sexual 

Fonte: KINSEY; POMEROY; MARTIN, 1948. 
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Figura 2.1 – Escala Kinsey para a Orientação Sexual

Fonte: KINSEY; POMEROY; MARTIN, 1948.
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Ademais, a partir da perspectiva de Klein, em 1985, sete variáveis, sob a 
ótica de duas outras escalas, são levadas em conta ao analisar a questão da 
orientação sexual, como se vê: 

Figura 2.2 – Grade de Orientação Sexual de Klein 

Fonte: KLEIN; SEPEKOFF; WOLF, 2008. 

Aliada a estes parâmetros, traz-se à baila a questão da identidade de 
gênero, face que completa o prisma. A despeito das definições de sexualidade 
biológica e do campo das preferências psicologicamente construídas, o auto 
entendimento do que somos e como nos situamos no plano físico é o que 
constitui nossa qualificação identitária. Mais uma vez, as palavras emblemáticas 
de Simone de Beauvoir (2009, p. 361) concretizam a perspectiva da formação 
cultural de nossa sexualidade e do corpo como reflexo da subjetividade e da 
verdade que se constrói: 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 
psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no 
seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse 
produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de 
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feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir um 
indivíduo como um Outro. Enquanto existe para si, a criança não pode 
apreender-se como sexualmente diferençada. Entre meninas e 
meninos, o corpo é, primeiramente, a irradiação de uma subjetividade, 
o instrumento que efetua a compreensão do mundo: é através dos
olhos das mãos e não das partes sexuais que apreendem o Universo.

Debatendo os escritos de Beauvoir, Judith Butler (1993, p. 27) questiona 
a própria formação do “ser mulher” ao debater a questão do gênero: 

Beauvoir diz claramente que a gente “se torna” mulher, mas sempre 
sob uma compulsão cultural a fazê-lo. E tal compulsão claramente 
não vem do “sexo”. Não há nada em sua explicação que garanta que 
o ser que se torna mulher seja necessariamente fêmea. Se, como
afirma ela, “o corpo é uma situação”, não há como recorrer a um
corpo que já não tenha sido sempre interpretado por meio de
significados culturais; consequentemente, o sexo não poderia
qualificar-se como uma facticidade anatômica pré-discursiva.

Assim, a qualificação “homem – mulher”, ultrapassando diretrizes 
conservadoras, retrógradas e reducionistas, deve ser entendida como produto 
de uma torrente de significações dadas pelo contexto social e histórico em que 
se insere o sujeito; os fatores de subjetividade e os discursos erigidos ao redor 
do ser e por ele internalizados são parte fundante do erguimento humano, sua 
descoberta de si mesmo e seu pertencimento em sociedade. 

3 NORMATIVIDADE INTERNACIONAL PERTINENTE 

A partir do final da Segunda Guerra Mundial e da criação da Organização 
das Nações Unidas, em 1945, a sociedade internacional entra numa fase de 
firmamento e garantia de direitos. A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948) e os pactos internacionais de direitos civis e políticos e de 
direitos econômicos, sociais e culturais (1966) figuram como marcos na história 
do Direito Internacional dos Direitos Humanos, uma vez que foram pioneiros 
na defesa da liberdade e da igualdade e estabeleceram margem para a futura 
consolidação das próximas gerações (ou dimensões) de Direitos Humanos. 

Os direitos sexuais, caso considerados como ramificação dos direitos de 
personalidade, podem ser enquadrados na categoria de Direitos Humanos de 
primeira geração, constituindo parte basilar da própria configuração do 
indivíduo como sujeito de direitos. Ainda assim, a normatização internacional 
existente ainda hoje não contempla de forma direta a defesa à livre expressão 
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Ademais, a partir da perspectiva de Klein, em 1985, sete variáveis, sob a
ótica de duas outras escalas, são levadas em conta ao analisar a questão da
orientação sexual, como se vê:

Figura 2.2 – Grade de Orientação Sexual de Klein

Fonte: KLEIN; SEPEKOFF; WOLF, 2008.

Aliada a estes parâmetros, traz-se à baila a questão da identidade de
gênero, face que completa o prisma. A despeito das definições de sexualidade
biológica e do campo das preferências psicologicamente construídas, o auto
entendimento do que somos e como nos situamos no plano físico é o que
constitui nossa qualificação identitária. Mais uma vez, as palavras emblemáticas
de Simone de Beauvoir (2009, p. 361) concretizam a perspectiva da formação 
cultural de nossa sexualidade e do corpo como reflexo da subjetividade e da
verdade que se constrói:

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico,
psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no 
seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse 
produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de
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feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir um 
indivíduo como um Outro. Enquanto existe para si, a criança não pode
apreender-se como sexualmente diferençada. Entre meninas e 
meninos, o corpo é, primeiramente, a irradiação de uma subjetividade,
o instrumento que efetua a compreensão do mundo: é através dos
olhos das mãos e não das partes sexuais que apreendem o Universo.

Debatendo os escritos de Beauvoir, Judith Butler (1993, p. 27) questiona
a própria formação do “ser mulher” ao debater a questão do gênero:

Beauvoir diz claramente que a gente “se torna” mulher, mas sempre 
sob uma compulsão cultural a fazê-lo. E tal compulsão claramente
não vem do “sexo”. Não há nada em sua explicação que garanta que
o ser que se torna mulher seja necessariamente fêmea. Se, como
afirma ela, “o corpo é uma situação”, não há como recorrer a um
corpo que já não tenha sido sempre interpretado por meio de 
significados culturais; consequentemente, o sexo não poderia
qualificar-se como uma facticidade anatômica pré-discursiva.

Assim, a qualificação “homem – mulher”, ultrapassando diretrizes
conservadoras, retrógradas e reducionistas, deve ser entendida como produto
de uma torrente de significações dadas pelo contexto social e histórico em que
se insere o sujeito; os fatores de subjetividade e os discursos erigidos ao redor
do ser e por ele internalizados são parte fundante do erguimento humano, sua
descoberta de si mesmo e seu pertencimento em sociedade.

3 NORMATIVIDADE INTERNACIONAL PERTINENTE

A partir do final da Segunda Guerra Mundial e da criação da Organização
das Nações Unidas, em 1945, a sociedade internacional entra numa fase de
firmamento e garantia de direitos. A Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948) e os pactos internacionais de direitos civis e políticos e de
direitos econômicos, sociais e culturais (1966) figuram como marcos na história 
do Direito Internacional dos Direitos Humanos, uma vez que foram pioneiros
na defesa da liberdade e da igualdade e estabeleceram margem para a futura
consolidação das próximas gerações (ou dimensões) de Direitos Humanos.

Os direitos sexuais, caso considerados como ramificação dos direitos de
personalidade, podem ser enquadrados na categoria de Direitos Humanos de
primeira geração, constituindo parte basilar da própria configuração do
indivíduo como sujeito de direitos. Ainda assim, a normatização internacional
existente ainda hoje não contempla de forma direta a defesa à livre expressão
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sexual. Analogicamente, a proteção concedida pela Carta de 1948 e pelos pactos 
de 1966 acaba por abranger esses direitos devido à sua estreita correlação com 
o direito à igualdade, à liberdade e à intimidade.

Houve em 2006, porém, a cristalização de uma nova fonte de 
reconhecimento de direitos de abrangência internacional. Esse farol trouxe à 
luz os Princípios de Yogyakarta, nascidos durante conferência em cidade de 
mesmo nome na Indonésia. Essa carta, à distinção dos demais textos, não foi 
firmada por Estados, mas por autoridades de destaque no ramo de aplicação da 
legislação internacional de direitos humanos para a proteção da liberdade de 
orientação sexual e liberdade de gênero, como a brasileira Sonia Onufer Corrêa. 

O texto, firmado por eminentes especialistas de 29 países, contempla 29 
princípios que se entranham nas normas primevas dos Direitos Humanos. O 
princípio 23 diz respeito especialmente à garantia da busca por asilo em face de 
perseguições, impondo também ao Estado anfitrião a proibição de expulsão, 
extradição ou transferência de qualquer pessoa para território onde possa sofrer 
lesão a seus direitos. 

Ainda que não figurem no rol de normas internacionais vinculantes, os 
Princípios de Yogyakarta são considerados hoje uma referência na proteção aos 
direitos humanos quanto à orientação e à identidade de gênero. 

Outro parâmetro na concretização destes direitos é a Lei n.o 26.743, 
promulgada em 23 de maio de 2012, na Argentina. Essa normativa estabelece 
formalmente o direito à identidade de gênero em solo argentino e concede às 
pessoas a liberdade de efetivamente dar vazão ao seu ser, tendo em vista que 
afasta a burocratização ínsita da mudança de nome e a necessidade de 
comprovação de intervenção cirúrgica de conformação de sexo. 

A Constituição da África do Sul, no terceiro parágrafo de seu artigo 9º, 
estabelece a proibição de discriminação em decorrência de gênero ou orientação 
sexual, dentre outros. A garantia constitucional dos direitos sexuais em 
território sul-africano surpreende, levando em consideração que a esmagadora 
maioria dos países africanos e asiáticos negligenciam ou criminalizam a 
realidade LGBTI. 

Outros marcos importantes são a Gender Recognition Law dinamarquesa, 
aprovada em 2014, o Gender Recognition Act britânico, de 2004, o ato de 
reconhecimento de gênero irlandês, de 2015, o Canadian Human Rights Act, de 
1985, e a Ley de Identidad de Género espanhola, vigente desde 2007. Na América 
Latina, ressalta-se a contribuição de países como Equador, México e Uruguai, 
que também trazem em seu ordenamento jurídico legislação específica em 
torno destes direitos. 
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de 1966 acaba por abranger esses direitos devido à sua estreita correlação com
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formalmente o direito à identidade de gênero em solo argentino e concede às
pessoas a liberdade de efetivamente dar vazão ao seu ser, tendo em vista que
afasta a burocratização ínsita da mudança de nome e a necessidade de
comprovação de intervenção cirúrgica de conformação de sexo.

A Constituição da África do Sul, no terceiro parágrafo de seu artigo 9º,
estabelece a proibição de discriminação em decorrência de gênero ou orientação
sexual, dentre outros. A garantia constitucional dos direitos sexuais em
território sul-africano surpreende, levando em consideração que a esmagadora
maioria dos países africanos e asiáticos negligenciam ou criminalizam a
realidade LGBTI.

Outros marcos importantes são a Gender Recognition Law dinamarquesa,
aprovada em 2014, o Gender Recognition Act britânico, de 2004, o ato de
reconhecimento de gênero irlandês, de 2015, o Canadian Human Rights Act, de
1985, e a Ley de Identidad de Género espanhola, vigente desde 2007. Na América
Latina, ressalta-se a contribuição de países como Equador, México e Uruguai,
que também trazem em seu ordenamento jurídico legislação específica em
torno destes direitos.
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O que se percebe, portanto, é um panorama marcado pela ausência de 
proteção aos direitos sexuais, ao menos na perspectiva legislativa, e afetado por 
lampejos de abertura do pensamento inclusivo. Ainda que vários países, 
inclusive o Brasil, já tenham demonstrado uma postura de garantia no Poder 
Judiciário, é patente a necessidade de sistematizar a proteção aos direitos 
sexuais, o que dará maior efetivação ao combate às práticas discriminatórias que 
ainda assolam o mundo globalizado. 

4 NORMATIVIDADE PÁTRIA PERTINENTE 

A produção legislativa brasileira, na contramão das inovações 
florescentes ao seu redor, demonstra-se ainda pouca afeita às questões de 
orientação sexual e identidade de gênero de forma expressa. As conquistas até 
o presente firmadas foram pautadas, basicamente, nos preceitos da Constituição
Federal de 1988, mormente os artigos 1º, 5º e 6º da Carta Política, que
solidificam os direitos fundamentais e sociais, conforme se vê:

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; 
[...] 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano 
ou degradante; 
[...] 
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação; 
[...] 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição; (BRASIL, 1988). 

No entanto, as demais normativas baixadas em solo brasileiro caminham 
na contramão das disposições de igualdade e liberdade preconizadas por nossa 
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sexual. Analogicamente, a proteção concedida pela Carta de 1948 e pelos pactos
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legislação internacional de direitos humanos para a proteção da liberdade de
orientação sexual e liberdade de gênero, como a brasileira Sonia Onufer Corrêa.

O texto, firmado por eminentes especialistas de 29 países, contempla 29
princípios que se entranham nas normas primevas dos Direitos Humanos. O
princípio 23 diz respeito especialmente à garantia da busca por asilo em face de
perseguições, impondo também ao Estado anfitrião a proibição de expulsão,
extradição ou transferência de qualquer pessoa para território onde possa sofrer
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Princípios de Yogyakarta são considerados hoje uma referência na proteção aos
direitos humanos quanto à orientação e à identidade de gênero.

Outro parâmetro na concretização destes direitos é a Lei n.o 26.743,
promulgada em 23 de maio de 2012, na Argentina. Essa normativa estabelece
formalmente o direito à identidade de gênero em solo argentino e concede às
pessoas a liberdade de efetivamente dar vazão ao seu ser, tendo em vista que
afasta a burocratização ínsita da mudança de nome e a necessidade de
comprovação de intervenção cirúrgica de conformação de sexo.

A Constituição da África do Sul, no terceiro parágrafo de seu artigo 9º,
estabelece a proibição de discriminação em decorrência de gênero ou orientação
sexual, dentre outros. A garantia constitucional dos direitos sexuais em
território sul-africano surpreende, levando em consideração que a esmagadora
maioria dos países africanos e asiáticos negligenciam ou criminalizam a
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Outros marcos importantes são a Gender Recognition Law dinamarquesa,
aprovada em 2014, o Gender Recognition Act britânico, de 2004, o ato de
reconhecimento de gênero irlandês, de 2015, o Canadian Human Rights Act, de
1985, e a Ley de Identidad de Género espanhola, vigente desde 2007. Na América
Latina, ressalta-se a contribuição de países como Equador, México e Uruguai,
que também trazem em seu ordenamento jurídico legislação específica em
torno destes direitos.
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O que se percebe, portanto, é um panorama marcado pela ausência de 
proteção aos direitos sexuais, ao menos na perspectiva legislativa, e afetado por
lampejos de abertura do pensamento inclusivo. Ainda que vários países,
inclusive o Brasil, já tenham demonstrado uma postura de garantia no Poder
Judiciário, é patente a necessidade de sistematizar a proteção aos direitos
sexuais, o que dará maior efetivação ao combate às práticas discriminatórias que
ainda assolam o mundo globalizado.

4 NORMATIVIDADE PÁTRIA PERTINENTE

A produção legislativa brasileira, na contramão das inovações
florescentes ao seu redor, demonstra-se ainda pouca afeita às questões de
orientação sexual e identidade de gênero de forma expressa. As conquistas até
o presente firmadas foram pautadas, basicamente, nos preceitos da Constituição
Federal de 1988, mormente os artigos 1º, 5º e 6º da Carta Política, que
solidificam os direitos fundamentais e sociais, conforme se vê:

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;
[...]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano
ou degradante;
[...]
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação;
[...]
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição; (BRASIL, 1988).

No entanto, as demais normativas baixadas em solo brasileiro caminham
na contramão das disposições de igualdade e liberdade preconizadas por nossa
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Carta Magna. Neste diapasão, faz-se necessário saber que, em linhas gerais, 
quatro resoluções e dois projetos de lei definem com precisão o panorama 
brasileiro. 

A primeira delas é a Resolução n.o 11, de 18 de dezembro de 2014, 
emitida pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos 
Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – 
CNCD/LGBT, que estabelece diretrizes de tratativa aberta a respeito de 
orientação sexual e identidade de gênero. Este é o primeiro documento com 
valor legal a proteger tais questões no Brasil. 

No mesmo sentido, as Resoluções n.o 12 e n.o 13 do CNCD/LGBT 
determinam os parâmetros de garantia de condições de acesso a esse grupo 
vulnerável e firmam o Regimento Interno deste Conselho, configurando-o 
como órgão de monitoramento e controle de práticas discriminatórias. 

Em contrapartida, constata-se como diametralmente oposta a essa defesa 
a Resolução n.o 1.955/2010, do Conselho Federal de Medicina, cujo texto 
preconiza “ser o paciente transexual portador de desvio psicológico 
permanente de identidade sexual, com rejeição do fenótipo e tendência à 
automutilação e/ou autoextermínio”. Tal dispositivo demonstra a incapacidade 
da medicina brasileira em levar a cabo uma análise inclusiva das questões 
sexuais, uma vez que inflige a toda coletividade uma patologia, desconsiderando 
todas as facetas ínsitas ao prisma da personalidade e do próprio auto 
entendimento. 

Ademais, dois projetos de lei suscitam uma realidade preocupante em 
nossas terras. O primeiro deles, arquivado pelo Congresso Nacional, ficou 
conhecido por PL João W. Nery, tido como primeiro homem transexual no 
Brasil. Esta proposta legislativa buscava alterar o artigo 58 da Lei n.o 6.015/1973 
de forma a contemplar as questões de identidade de gênero no país. Já o 
segundo deles é o Projeto de Decreto Legislativo n.o 16 de 2015, proposto pelo 
Deputado Federal Marco Feliciano. O escopo deste é a sustação da Resolução 
n.o 12/2015 do CNCD/LGBT, previamente discutida.

Por fim, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em 2009 da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 132 permitiu a 
união entre casais do mesmo sexo. A decisão, ainda que certamente um avanço 
nesta seara, simplesmente expõe a intenção judiciária em oficializar esta 
realidade, embora figure solitária ao redor dos demais mecanismos legais 
brasileiros. 

O que este cenário nos relata é, indubitavelmente, o posicionamento 
fóbico da atividade parlamentar brasileira quanto às questões de orientação 
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conhecido por PL João W. Nery, tido como primeiro homem transexual no
Brasil. Esta proposta legislativa buscava alterar o artigo 58 da Lei n.o 6.015/1973
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união entre casais do mesmo sexo. A decisão, ainda que certamente um avanço
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O que este cenário nos relata é, indubitavelmente, o posicionamento
fóbico da atividade parlamentar brasileira quanto às questões de orientação
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sexual e identidade de gênero. O Poder Legislativo e o Conselho Federal de 
Medicina, este último responsável maior pelas cirurgias de adequação sexual, 
exterioriza uma praxe de patologização da própria liberdade humana e uma 
lesão ao direito à individualidade. A jornada por um câmbio legal em favor 
dessas garantias é árdua, mas inegavelmente necessária à proteção dos Direitos 
Humanos no país, que caminha a passos lentos nessa seara por restringir suas 
possibilidades de atuação à simples apreciação da generalidade de seus 
princípios constitucionais, o que inevitavelmente atrela os casos inerentes à 
comunidade LGBTI e às situações de refúgio à cadeia de interpretação do 
Poder Judiciário à custa da omissão do Parlamento brasileiro. 

5 INSTRUMENTOS DE REFÚGIO À COMUNIDADE LGBTI 

Ser refugiado se define, antes de mais nada, pela luta ferrenha pela vida. 
Buscam abrigo aqueles que não gozam de liberdade ou mesmo perspectiva de 
manutenção de existência em seus próprios países. A comunidade internacional, 
ao assumir o compromisso de atender às questões humanitárias, tem se 
descoberto em meio a um fluxo cada vez maior de pessoas em busca de guarida 
contra as barbáries em suas pátrias. 

A comunidade LGBTI, de forma multilateral, é alvo de uma tentativa de 
desestruturação sistemática. Por isso, a tentativa de quebramento da sua própria 
aceitação no bojo social se reflete na busca por asilo, o qual buscam os 
indivíduos em face das perseguições que sofrem devido a elementos intrínsecos 
à sua personalidade. Em decorrência disto, o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR) estatuiu em 2013 o Guidelines on 
International Protection n. 9, documento que prescreve uma série de dispositivos 
com o objetivo de salvaguardar pessoas que postulem refúgio devido à sua 
orientação sexual ou identidade de gênero. As orientações do ACNUR, ainda 
que não vinculantes, firmam, ao lado dos Princípios de Yogyakarta, um 
precedente importante na luta pelo reconhecimento de direitos sexuais. 

Já no Brasil, verifica-se a presença de uma lei específica voltada à 
recepção de refugiados. Trata-se da Lei n.o 9.474/1997, que promulga o 
Estatuto do Refugiado no país. Sobre a abrangência da aplicabilidade do 
dispositivo há de se observar seu artigo 1º: 

Art. 1º 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 
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Carta Magna. Neste diapasão, faz-se necessário saber que, em linhas gerais,
quatro resoluções e dois projetos de lei definem com precisão o panorama
brasileiro.

A primeira delas é a Resolução n.o 11, de 18 de dezembro de 2014,
emitida pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos
Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais –
CNCD/LGBT, que estabelece diretrizes de tratativa aberta a respeito de
orientação sexual e identidade de gênero. Este é o primeiro documento com
valor legal a proteger tais questões no Brasil.

No mesmo sentido, as Resoluções n.o 12 e n.o 13 do CNCD/LGBT
determinam os parâmetros de garantia de condições de acesso a esse grupo
vulnerável e firmam o Regimento Interno deste Conselho, configurando-o 
como órgão de monitoramento e controle de práticas discriminatórias.

Em contrapartida, constata-se como diametralmente oposta a essa defesa
a Resolução n.o 1.955/2010, do Conselho Federal de Medicina, cujo texto
preconiza “ser o paciente transexual portador de desvio psicológico
permanente de identidade sexual, com rejeição do fenótipo e tendência à
automutilação e/ou autoextermínio”. Tal dispositivo demonstra a incapacidade
da medicina brasileira em levar a cabo uma análise inclusiva das questões
sexuais, uma vez que inflige a toda coletividade uma patologia, desconsiderando 
todas as facetas ínsitas ao prisma da personalidade e do próprio auto
entendimento.

Ademais, dois projetos de lei suscitam uma realidade preocupante em
nossas terras. O primeiro deles, arquivado pelo Congresso Nacional, ficou
conhecido por PL João W. Nery, tido como primeiro homem transexual no
Brasil. Esta proposta legislativa buscava alterar o artigo 58 da Lei n.o 6.015/1973
de forma a contemplar as questões de identidade de gênero no país. Já o
segundo deles é o Projeto de Decreto Legislativo n.o 16 de 2015, proposto pelo
Deputado Federal Marco Feliciano. O escopo deste é a sustação da Resolução
n.o 12/2015 do CNCD/LGBT, previamente discutida.

Por fim, o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em 2009 da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 132 permitiu a
união entre casais do mesmo sexo. A decisão, ainda que certamente um avanço
nesta seara, simplesmente expõe a intenção judiciária em oficializar esta
realidade, embora figure solitária ao redor dos demais mecanismos legais
brasileiros.

O que este cenário nos relata é, indubitavelmente, o posicionamento
fóbico da atividade parlamentar brasileira quanto às questões de orientação
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sexual e identidade de gênero. O Poder Legislativo e o Conselho Federal de
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Humanos no país, que caminha a passos lentos nessa seara por restringir suas
possibilidades de atuação à simples apreciação da generalidade de seus
princípios constitucionais, o que inevitavelmente atrela os casos inerentes à
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Poder Judiciário à custa da omissão do Parlamento brasileiro.
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Ser refugiado se define, antes de mais nada, pela luta ferrenha pela vida.
Buscam abrigo aqueles que não gozam de liberdade ou mesmo perspectiva de
manutenção de existência em seus próprios países. A comunidade internacional,
ao assumir o compromisso de atender às questões humanitárias, tem se
descoberto em meio a um fluxo cada vez maior de pessoas em busca de guarida
contra as barbáries em suas pátrias.

A comunidade LGBTI, de forma multilateral, é alvo de uma tentativa de
desestruturação sistemática. Por isso, a tentativa de quebramento da sua própria 
aceitação no bojo social se reflete na busca por asilo, o qual buscam os
indivíduos em face das perseguições que sofrem devido a elementos intrínsecos
à sua personalidade. Em decorrência disto, o Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados (ACNUR) estatuiu em 2013 o Guidelines on
International Protection n. 9, documento que prescreve uma série de dispositivos
com o objetivo de salvaguardar pessoas que postulem refúgio devido à sua
orientação sexual ou identidade de gênero. As orientações do ACNUR, ainda
que não vinculantes, firmam, ao lado dos Princípios de Yogyakarta, um
precedente importante na luta pelo reconhecimento de direitos sexuais.

Já no Brasil, verifica-se a presença de uma lei específica voltada à
recepção de refugiados. Trata-se da Lei n.o 9.474/1997, que promulga o
Estatuto do Refugiado no país. Sobre a abrangência da aplicabilidade do
dispositivo há de se observar seu artigo 1º:

Art. 1º 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

DANIELLE ANNONI ( COORD). 455 

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. (BRASIL, 1997). 

O inciso I do artigo 1º estabelece os standards a serem observados quando 
da acolhida de indivíduos que sofrem perseguições em seus países de origem. 
Ainda que a expressão “grupo social” esteja presente, o dispositivo não 
contempla expressamente os direitos sexuais, o que levanta a possibilidade de 
rejeição do pedido de refúgio, cujo julgamento, realizado pelo Comitê Nacional 
para os Refugiados (CONARE), é revestido de subjetividade e depende da 
interpretação de seus membros. 

Junto a isso, insta salientar o próprio posicionamento da Organização 
das Nações Unidas a respeito dos desafios que circundam a comunidade 
LGBTI na América Latina e, por consequência, no Brasil. A ONU tem, ao 
longo dos últimos anos, promovido uma série de campanhas para incentivar a 
aceitação e a inclusão social desse grupo vulnerável, mas tem constatado, por 
outro lado, uma postura extremamente conservadora e pouquíssimo aberta ao 
diálogo, cuja violência diuturnamente condena essas pessoas ao esquecimento. 

De acordo com dados do CONARE, a Síria foi o país que mais buscou 
refúgio em território brasileiro, com 2.298 refugiados reconhecidos. As 
correntes migratórias que atingem o Brasil, assim como o restante do globo, são 
decorrentes, em sua maioria, da barbárie que se instaurou em retaliação aos 
eventos da Primavera Árabe, movimento social pela liberdade dos povos do 
Oriente. O que se deve observar é que o aumento do fluxo de refugiados é 
diretamente proporcional ao número de pessoas da comunidade LGBTI que 
também buscam proteção, e que este é um problema que tanto a legislação 
como a sociedade brasileira não estão dispostas a enfrentar, tendo em vista o 
esvaziamento legal para essa proteção e a fobia que impregna grande parcela do 
povo brasileiro. 
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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. (BRASIL, 1997).

O inciso I do artigo 1º estabelece os standards a serem observados quando
da acolhida de indivíduos que sofrem perseguições em seus países de origem.
Ainda que a expressão “grupo social” esteja presente, o dispositivo não
contempla expressamente os direitos sexuais, o que levanta a possibilidade de
rejeição do pedido de refúgio, cujo julgamento, realizado pelo Comitê Nacional
para os Refugiados (CONARE), é revestido de subjetividade e depende da
interpretação de seus membros.

Junto a isso, insta salientar o próprio posicionamento da Organização
das Nações Unidas a respeito dos desafios que circundam a comunidade
LGBTI na América Latina e, por consequência, no Brasil. A ONU tem, ao
longo dos últimos anos, promovido uma série de campanhas para incentivar a
aceitação e a inclusão social desse grupo vulnerável, mas tem constatado, por
outro lado, uma postura extremamente conservadora e pouquíssimo aberta ao
diálogo, cuja violência diuturnamente condena essas pessoas ao esquecimento.

De acordo com dados do CONARE, a Síria foi o país que mais buscou
refúgio em território brasileiro, com 2.298 refugiados reconhecidos. As
correntes migratórias que atingem o Brasil, assim como o restante do globo, são
decorrentes, em sua maioria, da barbárie que se instaurou em retaliação aos 
eventos da Primavera Árabe, movimento social pela liberdade dos povos do
Oriente. O que se deve observar é que o aumento do fluxo de refugiados é
diretamente proporcional ao número de pessoas da comunidade LGBTI que
também buscam proteção, e que este é um problema que tanto a legislação
como a sociedade brasileira não estão dispostas a enfrentar, tendo em vista o
esvaziamento legal para essa proteção e a fobia que impregna grande parcela do
povo brasileiro.
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6 DESCARACTERIZAÇÃO DO EU E INVISIBILIZAÇÃO 
COMO MEIOS DE CONTROLE 

O enfrentamento entre as distintas perspectivas de sexo é uma 
problemática ínsita ao mundo contemporâneo. Fato é que a comunidade 
LGBTI, por sua situação de minoria, é alvo de constantes tentativas de 
supressão e domínio, o que lhe impõe como única alternativa a resistência a essa 
sistemática, por mais que sua conjuração contra as agressões físicas e 
psicológicas que se manifestam no cotidiano ocorram continuamente.  

Por outro lado, a sociedade em que nos inserimos, sexista e patriarcal, 
vê-se incapaz de efetivamente erradicar a parcela da população que não se 
enquadra nos padrões por ela estabelecidos, e daí decorre o fenômeno 
conhecido como invisibilização. Isto consiste na sequência de ações que deixam 
de lado no palco das discussões toda a violência direcionada a esse grupo 
vulnerável. A indiferença escancarada, protegida pela máscara de ações pouco 
efetivas, é sem dúvidas mecanismo eficaz na verdadeira política de eliminação 
imposta à existência de indivíduos caracterizados fora do standard. 

Ademais, a imposição da violência e o intento de forçar uma postura ideal 
a esses indivíduos é maneira funcional de controle social, ainda mais ao tratar 
da realidade dos refugiados. Estes, em situação de calamidade, dispor-se-ão a 
acatar quaisquer exigências para resguardar a própria vida, sendo a 
marginalização da própria personalidade um preço que se demonstram 
dispostos a pagar em barganha pela existência, ainda que indigna. 

Ao tratar do fenômeno dos “corpos dóceis”, Foucault (1988, p. 164-165) 
elucida uma perspectiva de dinamismo nas táticas de controle do corpo e de 
exercício facilitado do poder, como se vê: 

Uma “anatomia política”, que é também igualmente uma “mecânica 
do poder”, está nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre 
o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer,
mas para que operem como se quer, com as técnicas, segundo a
rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim corpos
submissos e exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as
forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas
mesmas forças (em termos políticos de obediência). Em uma palavra:
ela dissocia o poder do corpo; faz dele por um lado uma “aptidão”,
uma “capacidade” que ela procura aumentar; e inverte por outro lado
a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação
de sujeição estrita. Se a exploração econômica separa a força e o
produto do trabalho, digamos que a coerção disciplinar estabelece no
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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. (BRASIL, 1997).

O inciso I do artigo 1º estabelece os standards a serem observados quando
da acolhida de indivíduos que sofrem perseguições em seus países de origem.
Ainda que a expressão “grupo social” esteja presente, o dispositivo não
contempla expressamente os direitos sexuais, o que levanta a possibilidade de
rejeição do pedido de refúgio, cujo julgamento, realizado pelo Comitê Nacional
para os Refugiados (CONARE), é revestido de subjetividade e depende da
interpretação de seus membros.

Junto a isso, insta salientar o próprio posicionamento da Organização
das Nações Unidas a respeito dos desafios que circundam a comunidade
LGBTI na América Latina e, por consequência, no Brasil. A ONU tem, ao
longo dos últimos anos, promovido uma série de campanhas para incentivar a
aceitação e a inclusão social desse grupo vulnerável, mas tem constatado, por
outro lado, uma postura extremamente conservadora e pouquíssimo aberta ao
diálogo, cuja violência diuturnamente condena essas pessoas ao esquecimento.

De acordo com dados do CONARE, a Síria foi o país que mais buscou
refúgio em território brasileiro, com 2.298 refugiados reconhecidos. As
correntes migratórias que atingem o Brasil, assim como o restante do globo, são
decorrentes, em sua maioria, da barbárie que se instaurou em retaliação aos 
eventos da Primavera Árabe, movimento social pela liberdade dos povos do
Oriente. O que se deve observar é que o aumento do fluxo de refugiados é
diretamente proporcional ao número de pessoas da comunidade LGBTI que
também buscam proteção, e que este é um problema que tanto a legislação
como a sociedade brasileira não estão dispostas a enfrentar, tendo em vista o
esvaziamento legal para essa proteção e a fobia que impregna grande parcela do
povo brasileiro.
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problemática ínsita ao mundo contemporâneo. Fato é que a comunidade
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sistemática, por mais que sua conjuração contra as agressões físicas e
psicológicas que se manifestam no cotidiano ocorram continuamente.

Por outro lado, a sociedade em que nos inserimos, sexista e patriarcal,
vê-se incapaz de efetivamente erradicar a parcela da população que não se
enquadra nos padrões por ela estabelecidos, e daí decorre o fenômeno
conhecido como invisibilização. Isto consiste na sequência de ações que deixam
de lado no palco das discussões toda a violência direcionada a esse grupo
vulnerável. A indiferença escancarada, protegida pela máscara de ações pouco
efetivas, é sem dúvidas mecanismo eficaz na verdadeira política de eliminação
imposta à existência de indivíduos caracterizados fora do standard.

Ademais, a imposição da violência e o intento de forçar uma postura ideal
a esses indivíduos é maneira funcional de controle social, ainda mais ao tratar
da realidade dos refugiados. Estes, em situação de calamidade, dispor-se-ão a 
acatar quaisquer exigências para resguardar a própria vida, sendo a
marginalização da própria personalidade um preço que se demonstram 
dispostos a pagar em barganha pela existência, ainda que indigna.

Ao tratar do fenômeno dos “corpos dóceis”, Foucault (1988, p. 164-165)
elucida uma perspectiva de dinamismo nas táticas de controle do corpo e de
exercício facilitado do poder, como se vê:

Uma “anatomia política”, que é também igualmente uma “mecânica
do poder”, está nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre
o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer, 
mas para que operem como se quer, com as técnicas, segundo a
rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim corpos
submissos e exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as
forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas
mesmas forças (em termos políticos de obediência). Em uma palavra:
ela dissocia o poder do corpo; faz dele por um lado uma “aptidão”,
uma “capacidade” que ela procura aumentar; e inverte por outro lado 
a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação
de sujeição estrita. Se a exploração econômica separa a força e o
produto do trabalho, digamos que a coerção disciplinar estabelece no
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corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma 
dominação acentuada. 

Neste viés, a sombra de uma autovigilância perpétua e a constante 
desumanização necessária para a própria preservação condiciona a situação de 
refúgio da comunidade LGBTI. Pode-se caracterizar a realidade desses 
indivíduos como análoga à automutilação, um continuado jogo de ferir e curar, 
em que o câmbio da alma pelo corpo é o único resultado possível. 

Ao analisar os escritos de Zygmunt Bauman (p. 44) a respeito dos 
desdobramentos da pós-modernidade, é tangível a instauração da vigilância 
líquida, tendo em vista que “tal como os caramujos transportam suas casas, os 
empregados do admirável novo mundo líquido moderno precisam crescer e 
transportar sobre os próprios corpos seus panópticos pessoais”.  

Os reflexos da realidade pós-panóptica no cenário atual de refúgio 
LGBTI vêm à luz ao observar os acontecimentos em países como Chechênia, 
Hungria e Rússia, cuja aversão extremada a esse grupo vulnerável se manifesta 
na barbárie escancarada. O Brasil, ainda que não atue incisivamente no 
desmantelamento dessas pessoas, é refém de uma omissão exacerbada nesse 
ínterim, tendo em vista o esvaziamento estatístico total, o conservadorismo 
pungente e a crescente intolerância embasada na religiosidade que assolam 
nossa pátria. 

Os refugiados LGBTI, seja no Brasil ou em diversos outros países, são 
imersos num panorama de segregação dupla, isto é, são colocados à “margem 
da margem”. A ignomínia da necessidade de fuga da própria pátria, a perda 
completa da própria dignidade e a sistematização da tortura mental sofrida em 
decorrência da própria natureza são fatores que, em conjunto, configuram uma 
tentativa de padronização do corpo social por meio de uma coação irresistível, 
que visa ao controle de seus corpos e à docilização de suas mentes como 
condicionante da concessão de refúgio.  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, o que se depreende do cenário brasileiro no que toca à questão 
dos refugiados LGBTI é um reflexo ampliado das movimentações 
conservadoras ao redor do globo. Enquanto se observa um continente europeu 
que cerra seus portões à entrada das milhões de pessoas fugidas da carnificina 
que se instaurou no Oriente a partir das retaliações à Primavera Árabe, também 
é possível discernir em meio à barbárie a situação de marginalização extremada 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, o que se depreende do cenário brasileiro no que toca à questão
dos refugiados LGBTI é um reflexo ampliado das movimentações
conservadoras ao redor do globo. Enquanto se observa um continente europeu
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pela qual passam as vítimas da discriminação em decorrência da personalidade 
sexual.  

Mesmo que se perceba uma tentativa de proteção aos direitos desses 
indivíduos em certos pontos do globo, o esforço ainda é pouco concreto em 
relação à invisibilidade que ainda se impõe a essas minorias, em especial quando 
em situação de refúgio. A América Latina, principalmente após a consolidação 
dos Princípios de Yogyakarta, tem sido pioneira na criação de leis e normativas 
que regulamentam as questões de orientação sexual e identidade de gênero, mas 
o preconceito arraigado no âmago social se demonstra ainda hoje como desafio
a ser superado. Por mais que a Carta Política promulgada em 1988 apregoe a
igualdade e contemple uma série de direitos individuais e sociais, o Brasil revela
se desenrolar num inegável sistema de constitucionalismo simbólico, tendo em
vista que, apesar da existência de uma base principiológica progressista e
inclusiva no bojo da Constituição, a aplicabilidade das leis em solo brasileiro no
que tange a comunidade LGBTI se apresentam de forma vergonhosamente
singela. Por mais que o país não negue a recepção de refugiados, falta-nos
capacidade de amparo a esses indivíduos, já feridos pelo estigma de sua origem,
que se maximiza quando acompanhada do não enquadramento no padrão
sexual vigente em nossa sociedade, ainda inegavelmente conservadora.

Já no plano internacional, percebe-se a tentativa da Organização das 
Nações Unidas de instigar a inclusão dessas minorias, mormente pela atuação 
do ACNUR. Entretanto, a junção entre a ausência de poder vinculativo nas 
decisões deste órgão e a inércia perene do Conselho de Segurança quanto às 
questões mais sensíveis no cenário internacional contemporâneo contribuem 
de forma majoritária para a dificuldade de movimentação multilateral para 
proteção dos direitos sexuais. Enquanto países pontuais aprovam medidas de 
inclusão à comunidade LGBTI, o olhar à população em situação de refúgio que 
se enquadra nessas características é assunto que não vem à tona nas discussões 
mundiais atuais.  

Neste sentido, faz-se necessário que a comunidade internacional trabalhe 
de forma mais coesa e integrada de forma a equacionar possíveis soluções a essa 
marginalização sistemática, seja concedendo efetividade real a instrumentos já 
em vigor, como a recepção dos Princípios de Yogyakarta pelo ordenamento 
jurídico dos membros da ONU, ou a solidificação de obrigatoriedade de 
seguimento das Guidelines for International Protection n. 9, emitidas pelo ACNUR, 
sabendo que a proteção aos direitos fundamentais é o farol que guia a atuação 
multiestatal desde a criação das Nações Unidas, em 1945, e que a normatividade 
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corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma
dominação acentuada.

Neste viés, a sombra de uma autovigilância perpétua e a constante
desumanização necessária para a própria preservação condiciona a situação de
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transportar sobre os próprios corpos seus panópticos pessoais”.

Os reflexos da realidade pós-panóptica no cenário atual de refúgio
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Hungria e Rússia, cuja aversão extremada a esse grupo vulnerável se manifesta
na barbárie escancarada. O Brasil, ainda que não atue incisivamente no
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tentativa de padronização do corpo social por meio de uma coação irresistível,
que visa ao controle de seus corpos e à docilização de suas mentes como
condicionante da concessão de refúgio.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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conservadoras ao redor do globo. Enquanto se observa um continente europeu
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é possível discernir em meio à barbárie a situação de marginalização extremada 
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Neste sentido, faz-se necessário que a comunidade internacional trabalhe
de forma mais coesa e integrada de forma a equacionar possíveis soluções a essa
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abrangida pelo instituto do jus cogens286, ainda que abstratamente construídas e 
altamente interpretáveis, têm como seu fundamento último a consolidação de 
regras inderrogáveis (exceto em caso de criação de normativa de teor correlato), 
as quais entendemos como prioritariamente protetoras dos direitos e garantias 
individuais. 

O Brasil já apresenta casos judiciais, tais como o julgamento da ADPF n. 
132, em que tais princípios foram utilizados, mas permitir que essa proteção a 
direitos fundamentais só se manifeste por meio do ativismo judicial ou da pura 
subjetividade da interpretação dos princípios norteadores de nossa Constituição 
é ratificar a negligência com que são tidos os direitos sexuais dos refugiados em 
nossa pátria. Laborar para uma mudança eficaz na tratativa das questões sexuais 
nas frentes governamentais, judiciárias e legislativas do país, no panorama de 
refúgio ou à sua transcendência, passa a ser não somente um esforço por um 
acolhimento mais amplo, mas uma batalha pela concreta exequibilidade dos 
direitos humanos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 presente artigo pretende estudar a evolução da criminalização 
do tráfico de pessoas na legislação brasileira e, especialmente, as 
recentes alterações do Código Penal produzidas pela Lei n.o 

13.344/2016, identificando os riscos inerentes às opções meramente 
punitivistas que muitas vezes resumem as propostas nacionais. 

Nesse sentido, o estudo buscou, a partir da análise da legislação aplicável, 
das normativas internacionais referentes à questão e da doutrina especializada, 
discutir, em uma primeira parte, a evolução da legislação penal nacional em 
comparação com as propostas internacionais então existentes.  

A partir do confrontamento normativo, o texto lança as indicações de 
que havia há algum tempo a demanda pelo efetivo ajuste da política criminal 
nacional às determinações internacionais que tratam o tráfico de pessoas como 
a grave infração universal que é. Em seguida, o texto discute as mudanças 
indicadas pela legislação de 2016 que centralizou a espécie em torno de um 
novo tipo no sistema penal nacional, dando-lhe maior coesão e unidade. De 
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fato, a recente evolução legislativa foi responsável pela inclusão do crime de 
tráfico de pessoas no Código Penal brasileiro, descrito de forma bastante 
completa no artigo 149-A.  

Em um segundo momento, o texto apresenta os riscos da adoção dessa 
mudança como central para as políticas públicas nacionais: na medida em que 
o problema do tráfico de pessoas é plural, a solução meramente penal pode
implicar a falência das políticas públicas de tratamento da questão por ignorar
a complexidade desse fenômeno. O texto defende que a pura e inconteste
adoção da perspectiva internacional apenas na forma punitivista arrisca uma
visão míope do problema. Na medida em que isso não é novidade na
experiência penal brasileira, que internacioaliza frequentemente inúmeras
figuras típicas na sua legislação, as conclusões seguem no sentido de que a
adoção de políticas públicas complexas é fundamental e que uma política
criminal (e não uma política meramente penal) eficiente corresponde a uma
parcela importante do tratamento público, mas não pode ser a única e nem
mesmo a determinante. Afinal, o risco dessa opção é evidente: mais pessoas
presas ao mesmo tempo em que se aumentam os números de autores e vítimas.

2 O TRÁFICO DE PESSOAS NA LEGISLAÇÃO PENAL 
BRASILEIRA E AS RECENTES ALTERAÇÕES DO CÓDIGO 
PENAL 

Segundo Allain (2017, p. 30), ao discutir os primeiros instrumentos 
que surgiram no âmbito transnacional referentes ao Tráfico de Pessoas, 
especialmente o fenômeno denominado ‘white slave traffic’,  

as negociações daquele instrumento realçaram alguns pontos 
momentaneamente esquecidos, os quais são relevantes às 
considerações contemporâneas sobre o tráfico de pessoas: que, 
apesar do fato de estarem criminalizando o tráfico internacional, 
tornava-se evidente que os Estados deveriam assumir sua parcela de 
responsabilidade, reproduzindo esses valores em sua própria 
legislação para punir o White Slave Traffic, tanto internacionalmente 
quanto domesticamente.  

O excerto deixa claro o óbvio: no momento em que surgia uma pretensão 
internacional de lida para com o tráfico de pessoas a partir do seu 
reconhecimento e criminalização internacionais, reconhecia-se que os Estados 
precisavam fazer a sua parte para que esse sistema se tornasse efetivo, 
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considerações contemporâneas sobre o tráfico de pessoas: que,
apesar do fato de estarem criminalizando o tráfico internacional,
tornava-se evidente que os Estados deveriam assumir sua parcela de
responsabilidade, reproduzindo esses valores em sua própria
legislação para punir o White Slave Traffic, tanto internacionalmente
quanto domesticamente. (ALLAIN, 2017, p. 30).

O excerto deixa claro o óbvio: no momento em que surgia uma pretensão
internacional de lida para com o tráfico de pessoas a partir do seu
reconhecimento e criminalização internacionais, reconhecia-se que os Estados 
precisavam fazer a sua parte para que esse sistema se tornasse efetivo,
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estabelecendo dispositivos criminalizadores mínimos nos seus sistemas 
normativos internos.  

Tal racionalização ainda persiste válida, pois, apesar de existir um corpo 
denso – tanto normativo quanto programático – que criminaliza o tráfico de 
pessoas no âmbito internacional, incumbe aos Estados a devida movimentação 
para que se faça cumprir essa política universal no âmbito da própria legislação 
interna. Nesse contexto, a criação desses documentos internacionais e a 
vinculação a eles impõe, de alguma forma, que os disponitivos criminalizantes 
sejam internacionalizados pelos Estados290, já que são eles que detém os meios de 
força e coerção aptos e legítimos para tanto.  

Isso se torna ainda mais evidente quando se tem em mente que o 
fenômeno do tráfico de pessoas traz em si uma complexidade substancial que 
aglomera uma variedade de temas como "migrações internacionais, crime 
organizado, cárcere privado, exploração sexual forçada, prostituição no exterior, 
novas formas de escravidão, exclusão social, globalização, para citar apenas 
algumas". (CAMPOS, s/d, p. 37). Não se ignora, portanto, que embora a maior 
incidência do tráfico de pessoas – que, por alguns autores é conceituada como 
escravidão moderna291 – seja aquela de natureza sexual, não podem ser 
desconsideradas outras espécies do fenômeno, tais como aquelas voltadas ao 
trabalho forçado292, à venda de órgãos, crianças, entre outros. E, além disso, é 
possível verificar que a ausência de oportunidades de emprego, a pobreza, a 
desigualdade social, a corrupção e a instabilidade política293,  favorecem – e muito 
– a consolidação do fenômeno. Em suma, trata-se de uma questão extremamente
complexa.

290 Conforme observou KOSKENNIEMI ao analisar a objetividade das leis internacionais 
“(...) we assume that the law’s objectivity lies in its normativity, its capability to constrain even those who do 
not wish to be constrained by it.” . (KOSKENNIEMI, 2005. p.63). 
291 Quanto ao termo modern slavery, interessante apontar: SCARPA, Silvia. Trafficking in Human 
Beings Modern Slavery. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/tablas/25647.pdf> . Acesso em: 13 mar. 2018.  
292 Como, por exemplo, o notório caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde Vs. Brasil, em que 
se declarou o Estado brasileiro internacionalmente responsável por uma série de violações, 
seja tanto pela omissão quanto pela ausência de prevenção à prática de trabalho escravo 
moderno e de tráfico de pessoas, tendo sido o primeiro país condenado pela OEA nessa 
matéria. (BRASIL, s/d). 
293 Nesse sentido, apontou SHELLEY “Numerous root causes have been identified for the existence of 
human trafficking. They include lack of employment opportunities, poverty, economic imbalances among regions 
of the world, corruption, decline of border controls, gender and ethnic discrimination, and political instability and 
conflict. These push factors are contrasted with the pull factors of demand for workers, the possibilities of 
higher standards of living, and the perceptions of many in poor communities that better opportunities exist in 
larger cities or abroad.” (SHELLEY, 2010. p.37). 
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estabelecendo dispositivos criminalizadores mínimos nos seus sistemas
normativos internos. 

Tal racionalização ainda persiste válida, pois, apesar de existir um corpo
denso – tanto normativo quanto programático – que criminaliza o tráfico de
pessoas no âmbito internacional, incumbe aos Estados a devida movimentação
para que se faça cumprir essa política universal no âmbito da própria legislação
interna. Nesse contexto, a criação desses documentos internacionais e a
vinculação a eles impõe, de alguma forma, que os disponitivos criminalizantes
sejam internacionalizados pelos Estados290, já que são eles que detém os meios de
força e coerção aptos e legítimos para tanto.

Isso se torna ainda mais evidente quando se tem em mente que o
fenômeno do tráfico de pessoas traz em si uma complexidade substancial que
aglomera uma variedade de temas como "migrações internacionais, crime
organizado, cárcere privado, exploração sexual forçada, prostituição no exterior,
novas formas de escravidão, exclusão social, globalização, para citar apenas 
algumas". (CAMPOS, s/d, p. 37). Não se ignora, portanto, que embora a maior
incidência do tráfico de pessoas – que, por alguns autores é conceituada como
escravidão moderna291 – seja aquela de natureza sexual, não podem ser
desconsideradas outras espécies do fenômeno, tais como aquelas voltadas ao
trabalho forçado292, à venda de órgãos, crianças, entre outros. E, além disso, é
possível verificar que a ausência de oportunidades de emprego, a pobreza, a
desigualdade social, a corrupção e a instabilidade política293,  favorecem – e muito 
– a consolidação do fenômeno. Em suma, trata-se de uma questão extremamente
complexa.

290 Conforme observou KOSKENNIEMI ao analisar a objetividade das leis internacionais
“(...) we assume that the law’s objectivity lies in its normativity, its capability to constrain even those who do
not wish to be constrained by it.” . (KOSKENNIEMI, 2005. p.63).
291 Quanto ao termo modern slavery, interessante apontar: SCARPA, Silvia. Trafficking in Human
Beings Modern Slavery. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em:
<http://www.corteidh.or.cr/tablas/25647.pdf> . Acesso em: 13 mar. 2018. 
292 Como, por exemplo, o notório caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde Vs. Brasil, em que
se declarou o Estado brasileiro internacionalmente responsável por uma série de violações,
seja tanto pela omissão quanto pela ausência de prevenção à prática de trabalho escravo
moderno e de tráfico de pessoas, tendo sido o primeiro país condenado pela OEA nessa
matéria. (BRASIL, s/d).
293 Nesse sentido, apontou SHELLEY “Numerous root causes have been identified for the existence of
human trafficking. They include lack of employment opportunities, poverty, economic imbalances among regions
of the world, corruption, decline of border controls, gender and ethnic discrimination, and political instability and 
conflict. These push factors are contrasted with the pull factors of demand for workers, the possibilities of
higher standards of living, and the perceptions of many in poor communities that better opportunities exist in
larger cities or abroad.” (SHELLEY, 2010. p.37).
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A questão é especialmente delicada na experiência brasileira, dado o fato 
do Brasil possuir uma história com raízes indubitavelmente patriarcais, o que parece 
afetar a maneira com que o tráfico de pessoas foi interpretado no país ao longo 
da história e, consequentemente, as políticas públicas dirigidas ao trato da 
questão. De fato, conforme destacou Borges “[...] dados confirmam que a 
desigualdade social, o preconceito racial e a inferiorização da mulher e de sua 
força de trabalho, próprias de uma sociedade patriarcal, são fatores 
determinantes da sujeição ao tráfico para fins de exploração sexual e trabalho 
escravo”. (BORGES, 2016, p.252). Essa condição resta revelada, por exemplo, 
nas disposições históricas do próprio Código Penal sobre o tema. A título 
ilustrativo, veja-se que no Código Criminal do Império do Brasil de 1830 tratava-
se do estupro com pena diferenciada caso fosse cometido contra uma mulher 
honesta ou contra uma prostituta, que, entendida como mulher de todos, não 
merecia a mesma proteção das demais. (VENSON; PEDRO, 2013). Importa 
mencionar: a expressão “mulher honesta” foi retirada do Código Penal 
brasileiro apenas pela Lei n.o 12.015/2009. 

A partir da evolução da questão, o Código Penal dos Estados Unidos do 
Brasil de 1890 (BRASIL, 1890) vai no sentido de uma quase menção ao tráfico 
para fins de exploração sexual em seus artigos 277 e 278, ao tratar de lenocínio, 
que tipificava o ato de “Excitar, favorecer, ou facilitar a prostituição de alguem 
para satisfazer desejos deshonestos ou paixões lascivas de outrem: [...]”, através 
da indução de mulheres à prática da prostituição, mas ainda se ressaltando a 
eventual fraqueza da mulher294, o que, segundo Venson e Pedro (2013, p.61-83) 
significa uma “associação que ainda faz eco nos instrumentos normativos atuais”. 
Posteriormente, o Brasil aderiu à convenção sobre o Tráfico de Pessoas Brancas 
ao ordenamento jurídico, adaptando o seu conteúdo para o texto penal 
nacional.  

O Decreto-Lei n.o 2.848 de 1940 promulgou o Código Penal Brasileiro 
atual que entrou em vigor trazendo uma serie de artigos diretamente 
relacionados àquelas condutas posteriormente definidas pela Convenção de 
Palermo (UN, s/d (a)) e seu Protocolo Adicional (UN, s/d (b)) como sendo tráfico 
de pessoas, mas com conteúdo que viria a ser atualizado no decorrer de décadas 
seguintes no sentido de se harmonizar o sistema nacional com as determinações 
internacionalmente constituídas. Nesse sentido, vale citar, por exemplo: art. 149 
da redução à condição análoga à de escravo; art. 203 frustrar mediante fraude ou 
violência direito assegurado na legislação do trabalho; art. 207, aliciar 
trabalhadores com o fim de transportá-los para outra localidade do território 

294 Art. 278 “Induzir mulheres, quer abusando de sua fraqueza ou miseria, quer constragendo-
as por intimidações ou ameaças, a empregarem-se no tratico da prostituição [...]” (BRASIL, 
1980). 
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A questão é especialmente delicada na experiência brasileira, dado o fato
do Brasil possuir uma história com raízes indubitavelmente patriarcais, o que parece
afetar a maneira com que o tráfico de pessoas foi interpretado no país ao longo 
da história e, consequentemente, as políticas públicas dirigidas ao trato da
questão. De fato, conforme destacou Borges “[...] dados confirmam que a
desigualdade social, o preconceito racial e a inferiorização da mulher e de sua
força de trabalho, próprias de uma sociedade patriarcal, são fatores
determinantes da sujeição ao tráfico para fins de exploração sexual e trabalho
escravo”. (BORGES, 2016, p.252). Essa condição resta revelada, por exemplo,
nas disposições históricas do próprio Código Penal sobre o tema. A título
ilustrativo, veja-se que no Código Criminal do Império do Brasil de 1830 tratava-
se do estupro com pena diferenciada caso fosse cometido contra uma mulher
honesta ou contra uma prostituta, que, entendida como mulher de todos, não
merecia a mesma proteção das demais. (VENSON; PEDRO, 2013). Importa
mencionar: a expressão “mulher honesta” foi retirada do Código Penal
brasileiro apenas pela Lei n.o 12.015/2009.

A partir da evolução da questão, o Código Penal dos Estados Unidos do
Brasil de 1890 (BRASIL, 1890) vai no sentido de uma quase menção ao tráfico
para fins de exploração sexual em seus artigos 277 e 278, ao tratar de lenocínio,
que tipificava o ato de “Excitar, favorecer, ou facilitar a prostituição de alguem
para satisfazer desejos deshonestos ou paixões lascivas de outrem: [...]”, através
da indução de mulheres à prática da prostituição, mas ainda se ressaltando a 
eventual fraqueza da mulher294, o que, segundo Venson e Pedro (2013, p.61-83)
significa uma “associação que ainda faz eco nos instrumentos normativos atuais”.
Posteriormente, o Brasil aderiu à convenção sobre o Tráfico de Pessoas Brancas
ao ordenamento jurídico, adaptando o seu conteúdo para o texto penal
nacional.

O Decreto-Lei n.o 2.848 de 1940 promulgou o Código Penal Brasileiro
atual que entrou em vigor trazendo uma serie de artigos diretamente
relacionados àquelas condutas posteriormente definidas pela Convenção de
Palermo (UN, s/d (a)) e seu Protocolo Adicional (UN, s/d (b)) como sendo tráfico
de pessoas, mas com conteúdo que viria a ser atualizado no decorrer de décadas
seguintes no sentido de se harmonizar o sistema nacional com as determinações
internacionalmente constituídas. Nesse sentido, vale citar, por exemplo: art. 149 
da redução à condição análoga à de escravo; art. 203 frustrar mediante fraude ou
violência direito assegurado na legislação do trabalho; art. 207, aliciar
trabalhadores com o fim de transportá-los para outra localidade do território

294 Art. 278 “Induzir mulheres, quer abusando de sua fraqueza ou miseria, quer constragendo-
as por intimidações ou ameaças, a empregarem-se no tratico da prostituição [...]” (BRASIL,
1980).
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nacional; art. 206, aliciamento para o fim de emigração; art. 230, do rufianismo; 
art. 231, 231-A, do Tráfico Internacional e Interno de Pessoas para fins de 
exploração sexual; art. 228, ao tratar do favorecimento da prostituição ou outra 
forma de exploração sexual. 

Finalmente, seguindo o exemplo da maior parte das nações, o Brasil 
aderiu ao Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do 
Tráfico de pessoas, a partir do Decreto n.o 5.017 de 2004. (BRASIL, 2004). 

A partir desse documento, o conceito de tráfico de pessoas adotado pelo 
Brasil, segundo seu artigo 3º, alínea 'a’ (UN, UNODC, s/d (a)), seria 
consideravelmente alargado de maneira a harmonizá-lo com a experiência 
comum internacional de conceituação da figura. Entretanto, e remetendo-se à 
ideia já citada de Allain (2017) de uma dificuldade de adaptação nacional aos 
modelos internacionais, a ratificação do protocolo e a criação do Decreto no 
Brasil não são ainda suficientes para permitir a unificação do conceito nos 
planos nacional e internacional, particularmente por conta da especificidade que 
se dá à conceituação penal em favor do princípio da legalidade.  

De fato, ainda persistiam certas quebras normativas na medida em que, 
enquanto a legislação penal aplicável determinava, no Código Penal nacional, 
(artigos 231 e 231-A) o tráfico de pessoas enquanto sendo diretamente 
relacionado à exploração sexual ou atrelado à noção de deslocamento, a 
normativa internacional já entendia o instituto de forma diversa, abarcando 
neste conceito o trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas análogas 
a ela, a servidão, a remoção de órgãos, dentre outras que se encaixem no conceito 
de exploração previsto no referido artigo 3º do Protocolo Adicional. 

Assim, por mais que o Código Penal tratasse desses temas em outros 
dispositivos e capítulos, esses elementos encontravam-se apartados do conceito 
de tráfico de pessoas, retirando o caráter sistemático e completivo que se 
poderia emprestar a uma criminalização mais aproximada daquela pretendida 
pela esfera internacional.  

Por outro lado, na perspectiva política, o Brasil vinculou-se a dois planos 
Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP), o I PNETP (UN, 
UNODC, s/d (a)) e II PNETP (UN, UNODC, s/d (b)), que deram origem aos 
respectivos Decretos de n.o 5.948/06 (BRASIL, 2006) e 7.901/13 (BRASIL, 
2013).  

O I PNETP, foi elaborado por um Grupo de Trabalho Interministerial 
que contava com diversos representantes de órgãos públicos federais e o auxílio 
amplo do Ministério Público. Tal Plano possuía em sua concepção três eixos 
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do Brasil possuir uma história com raízes indubitavelmente patriarcais, o que parece
afetar a maneira com que o tráfico de pessoas foi interpretado no país ao longo 
da história e, consequentemente, as políticas públicas dirigidas ao trato da
questão. De fato, conforme destacou Borges “[...] dados confirmam que a
desigualdade social, o preconceito racial e a inferiorização da mulher e de sua
força de trabalho, próprias de uma sociedade patriarcal, são fatores
determinantes da sujeição ao tráfico para fins de exploração sexual e trabalho
escravo”. (BORGES, 2016, p.252). Essa condição resta revelada, por exemplo,
nas disposições históricas do próprio Código Penal sobre o tema. A título
ilustrativo, veja-se que no Código Criminal do Império do Brasil de 1830 tratava-
se do estupro com pena diferenciada caso fosse cometido contra uma mulher
honesta ou contra uma prostituta, que, entendida como mulher de todos, não
merecia a mesma proteção das demais. (VENSON; PEDRO, 2013). Importa
mencionar: a expressão “mulher honesta” foi retirada do Código Penal
brasileiro apenas pela Lei n.o 12.015/2009.

A partir da evolução da questão, o Código Penal dos Estados Unidos do
Brasil de 1890 (BRASIL, 1890) vai no sentido de uma quase menção ao tráfico
para fins de exploração sexual em seus artigos 277 e 278, ao tratar de lenocínio,
que tipificava o ato de “Excitar, favorecer, ou facilitar a prostituição de alguem
para satisfazer desejos deshonestos ou paixões lascivas de outrem: [...]”, através
da indução de mulheres à prática da prostituição, mas ainda se ressaltando a 
eventual fraqueza da mulher294, o que, segundo Venson e Pedro (2013, p.61-83)
significa uma “associação que ainda faz eco nos instrumentos normativos atuais”.
Posteriormente, o Brasil aderiu à convenção sobre o Tráfico de Pessoas Brancas
ao ordenamento jurídico, adaptando o seu conteúdo para o texto penal
nacional.

O Decreto-Lei n.o 2.848 de 1940 promulgou o Código Penal Brasileiro
atual que entrou em vigor trazendo uma serie de artigos diretamente
relacionados àquelas condutas posteriormente definidas pela Convenção de
Palermo (UN, s/d (a)) e seu Protocolo Adicional (UN, s/d (b)) como sendo tráfico
de pessoas, mas com conteúdo que viria a ser atualizado no decorrer de décadas
seguintes no sentido de se harmonizar o sistema nacional com as determinações
internacionalmente constituídas. Nesse sentido, vale citar, por exemplo: art. 149 
da redução à condição análoga à de escravo; art. 203 frustrar mediante fraude ou
violência direito assegurado na legislação do trabalho; art. 207, aliciar
trabalhadores com o fim de transportá-los para outra localidade do território

294 Art. 278 “Induzir mulheres, quer abusando de sua fraqueza ou miseria, quer constragendo-
as por intimidações ou ameaças, a empregarem-se no tratico da prostituição [...]” (BRASIL,
1980).
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nacional; art. 206, aliciamento para o fim de emigração; art. 230, do rufianismo;
art. 231, 231-A, do Tráfico Internacional e Interno de Pessoas para fins de
exploração sexual; art. 228, ao tratar do favorecimento da prostituição ou outra
forma de exploração sexual.

Finalmente, seguindo o exemplo da maior parte das nações, o Brasil
aderiu ao Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do
Tráfico de pessoas, a partir do Decreto n.o 5.017 de 2004. (BRASIL, 2004).

A partir desse documento, o conceito de tráfico de pessoas adotado pelo
Brasil, segundo seu artigo 3º, alínea 'a’ (UN, UNODC, s/d (a)), seria
consideravelmente alargado de maneira a harmonizá-lo com a experiência
comum internacional de conceituação da figura. Entretanto, e remetendo-se à
ideia já citada de Allain (2017) de uma dificuldade de adaptação nacional aos
modelos internacionais, a ratificação do protocolo e a criação do Decreto no 
Brasil não são ainda suficientes para permitir a unificação do conceito nos
planos nacional e internacional, particularmente por conta da especificidade que
se dá à conceituação penal em favor do princípio da legalidade.

De fato, ainda persistiam certas quebras normativas na medida em que,
enquanto a legislação penal aplicável determinava, no Código Penal nacional,
(artigos 231 e 231-A) o tráfico de pessoas enquanto sendo diretamente
relacionado à exploração sexual ou atrelado à noção de deslocamento, a
normativa internacional já entendia o instituto de forma diversa, abarcando
neste conceito o trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas análogas
a ela, a servidão, a remoção de órgãos, dentre outras que se encaixem no conceito
de exploração previsto no referido artigo 3º do Protocolo Adicional.

Assim, por mais que o Código Penal tratasse desses temas em outros
dispositivos e capítulos, esses elementos encontravam-se apartados do conceito
de tráfico de pessoas, retirando o caráter sistemático e completivo que se
poderia emprestar a uma criminalização mais aproximada daquela pretendida
pela esfera internacional.

Por outro lado, na perspectiva política, o Brasil vinculou-se a dois planos 
Nacionais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP), o I PNETP (UN,
UNODC, s/d (a)) e II PNETP (UN, UNODC, s/d (b)), que deram origem aos
respectivos Decretos de n.o 5.948/06 (BRASIL, 2006) e 7.901/13 (BRASIL,
2013).

O I PNETP, foi elaborado por um Grupo de Trabalho Interministerial
que contava com diversos representantes de órgãos públicos federais e o auxílio
amplo do Ministério Público. Tal Plano possuía em sua concepção três eixos
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estratégicos, sendo eles a prevenção, a atenção às vítimas e a repressão ao tráfico 
de pessoas, com a devida responsabilização de seus autores (UN, UNODC, s/d 
(a)). Referido plano trazia ainda um conjunto de prioridades, ações, metas 
específicas, prazos de execução, dentre outras medidas de implementação 
prevista para dois anos da data de promulgação. 

Embora o referido plano nunca tenha sido implementado em sua 
totalidade, serviu a inspirar várias medidas dos órgãos governamentais, tais 
como a publicação pelo Ministério da Justiça da cartilha intitulada de Política 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (BRASIL, 2007) no ano de 2007, que 
dispôs um conjunto de proposições pertinentes ao tema.  

É bem verdade que esse parece ser um ponto de virada a partir do qual 
o Brasil começou a discutir a sério e a dialogar sobre o tráfico de pessoas de maneira
mais efetiva, sendo nesse mesmo período que a UNGIFT (United Nations Global
Initiative to Fight Human Trafficking) (UN, s/d (c)) foi lançada no Brasil, com o
intuito de promover esforços para enfrentar o problema do tráfico de pessoas.

Em 2010 o primeiro plano foi substituído pelo II PNETP (UN, UNODC, 
s/d (b)), fruto de diálogos e discussões a respeito do tema e que, como resultado, 
dispôs algumas linhas operativas a serem cumpridas até 2016, visando o 
aperfeiçoamento dos mecanismos de combate ao tráfico de pessoas.  

Deste, vale mencionar a Linha Operativa de nº 1 do II PNETP, que 
determinava o “aperfeiçoamento do marco regulatório para fortalecer o 
enfrentamento ao tráfico de pessoas” (UN, UNODC, s/d (b)), o que permitiu 
um significativo avanço do tratamento do instituto no panorama nacional, dado 
o reconhecimento da necessidade de adaptação dos marcos normativos do
Brasil que, apesar de ter ratificado o Protocolo  e constituído algumas políticas
públicas dirigidas, ainda aplicava textos normativos em contrariedade com o
conceito universalmente difundido.

Foi nesse sentido que um novo tipo penal, previsto no art. 149-A295 do 
Código Penal - incluído pela Lei n.o 13.344/2016 -, pretendeu suprir a carência, 
tornando, por consequência, o conceito de tráfico de pessoas em âmbito 
nacional mais harmônico com o previsto no Protocolo. 

295Tráfico de Pessoas: Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, 
alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a 
finalidade de: I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo; II - submetê-la a trabalho 
em condições análogas à de escravo; III - submetê-la a qualquer tipo de servidão; IV - adoção 
ilegal; ou V - exploração sexual". (BRASIL, 2016b). 
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estratégicos, sendo eles a prevenção, a atenção às vítimas e a repressão ao tráfico
de pessoas, com a devida responsabilização de seus autores (UN, UNODC, s/d
(a)). Referido plano trazia ainda um conjunto de prioridades, ações, metas
específicas, prazos de execução, dentre outras medidas de implementação 
prevista para dois anos da data de promulgação.

Embora o referido plano nunca tenha sido implementado em sua
totalidade, serviu a inspirar várias medidas dos órgãos governamentais, tais
como a publicação pelo Ministério da Justiça da cartilha intitulada de Política
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (BRASIL, 2007) no ano de 2007, que
dispôs um conjunto de proposições pertinentes ao tema.

É bem verdade que esse parece ser um ponto de virada a partir do qual
o Brasil começou a discutir a sério e a dialogar sobre o tráfico de pessoas de maneira
mais efetiva, sendo nesse mesmo período que a UNGIFT (United Nations Global
Initiative to Fight Human Trafficking) (UN, s/d (c)) foi lançada no Brasil, com o
intuito de promover esforços para enfrentar o problema do tráfico de pessoas.

Em 2010 o primeiro plano foi substituído pelo II PNETP (UN, UNODC,
s/d (b)), fruto de diálogos e discussões a respeito do tema e que, como resultado, 
dispôs algumas linhas operativas a serem cumpridas até 2016, visando o 
aperfeiçoamento dos mecanismos de combate ao tráfico de pessoas.

Deste, vale mencionar a Linha Operativa de nº 1 do II PNETP, que
determinava o “aperfeiçoamento do marco regulatório para fortalecer o
enfrentamento ao tráfico de pessoas” (UN, UNODC, s/d (b)), o que permitiu
um significativo avanço do tratamento do instituto no panorama nacional, dado
o reconhecimento da necessidade de adaptação dos marcos normativos do
Brasil que, apesar de ter ratificado o Protocolo  e constituído algumas políticas
públicas dirigidas, ainda aplicava textos normativos em contrariedade com o
conceito universalmente difundido. 

Foi nesse sentido que um novo tipo penal, previsto no art. 149-A295 do 
Código Penal - incluído pela Lei n.o 13.344/2016 -, pretendeu suprir a carência,
tornando, por consequência, o conceito de tráfico de pessoas em âmbito
nacional mais harmônico com o previsto no Protocolo.

295Tráfico de Pessoas: Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar,
alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a
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em condições análogas à de escravo; III - submetê-la a qualquer tipo de servidão; IV - adoção
ilegal; ou V - exploração sexual". (BRASIL, 2016b).
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Esse avanço foi, inclusive, reconhecido pelo balanço anual feito pelo 
Departamento de Segurança do Governo dos Estados Unidos, haja visto que este 
detém um relatório cuja constatação de dados é bastante apurada. Esse documento 
classifica os países de A a Z conforme sua capacidade de fruição das diretrizes 
internacionais para eliminação do tráfico de pessoas e o seu TVPA (Trafficking 
Victims Protection Act), estando o Brasil na classificação como Tier 2, que significa 
"Countries whose governments do not fully meet the TVPA's minimum standards, but are 
making significant efforts to meet those standards" (US DEPARTMENT OF STATE, 
2016), ou seja, o Brasil ainda não atende o padrão mínimo necessário para 
promover a eliminação do tráfico de pessoas, embora esteja progredindo nesse 
aspecto296. 

Todavia, convém esclarecer que a produção de dados nessa temática é 
extremamente complexa tanto pela pluralidade de fontes a se pesquisar quanto 
pela incapacidade dessas fontes em revelarem os números reais do fenômeno. 
Conforme informa Borges (2016, p. 150),  

[...]o registro de dados por parte dos poderes públicos ainda é 
deficiente e desencontrado, uma vez que não foi implementado um 
formulário ou questionário único e os agentes não foram 
qualificados para prestar adequadamente as informações sobre 
denúncias recebidas. Então, a polícia coleta os dados de uma 
maneira, o Ministério Público do Trabalho de outra, a Secretaria 
Nacional da Mulher de forma diversa, o que dificulta a planificação e 
consolidação do fenômeno e o seu consequentemente 
enfrentamento. Por fim, é preciso considerar que jamais se terão 
dados precisos do tráfico de pessoas na medida em que a sua 
quantificação é realizada com base em denúncias recebidas pelos 

296The Government of Brazil does not fully meet the minimum standards for the elimination of trafficking; 
however, it is making significant efforts to do so. The government demonstrated increasing 
efforts compared to the previous reporting period; therefore, Brazil remained on Tier 2. The 
government demonstrated increasing efforts by passing a comprehensive anti-
trafficking law, investigating and prosecuting suspected traffickers under the new 
law, conducting more prevention campaigns, beginning the development of a 
centralized judicial database to track trafficking cases, and making efforts to reduce 
demand for forced labor. However, the government did not meet the minimum 
standards in several key areas. The government did not report the total number of final convictions 
its courts issued during the year or the number of victims that received assistance in the latter part of 2016. 
Further, the government did not provide specialized shelters for victims of trafficking or adequate long-term 
care. The lack of adequate care left victims vulnerable to re-trafficking”. (US DEPARTMENT OF 
STATE, 2017, grifos nossos). 
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estratégicos, sendo eles a prevenção, a atenção às vítimas e a repressão ao tráfico
de pessoas, com a devida responsabilização de seus autores (UN, UNODC, s/d
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prevista para dois anos da data de promulgação.
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Initiative to Fight Human Trafficking) (UN, s/d (c)) foi lançada no Brasil, com o
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s/d (b)), fruto de diálogos e discussões a respeito do tema e que, como resultado, 
dispôs algumas linhas operativas a serem cumpridas até 2016, visando o 
aperfeiçoamento dos mecanismos de combate ao tráfico de pessoas.

Deste, vale mencionar a Linha Operativa de nº 1 do II PNETP, que
determinava o “aperfeiçoamento do marco regulatório para fortalecer o
enfrentamento ao tráfico de pessoas” (UN, UNODC, s/d (b)), o que permitiu
um significativo avanço do tratamento do instituto no panorama nacional, dado
o reconhecimento da necessidade de adaptação dos marcos normativos do
Brasil que, apesar de ter ratificado o Protocolo  e constituído algumas políticas
públicas dirigidas, ainda aplicava textos normativos em contrariedade com o
conceito universalmente difundido. 

Foi nesse sentido que um novo tipo penal, previsto no art. 149-A295 do 
Código Penal - incluído pela Lei n.o 13.344/2016 -, pretendeu suprir a carência,
tornando, por consequência, o conceito de tráfico de pessoas em âmbito
nacional mais harmônico com o previsto no Protocolo.

295Tráfico de Pessoas: Art. 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar,
alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a
finalidade de: I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo; II - submetê-la a trabalho
em condições análogas à de escravo; III - submetê-la a qualquer tipo de servidão; IV - adoção
ilegal; ou V - exploração sexual". (BRASIL, 2016b).
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Esse avanço foi, inclusive, reconhecido pelo balanço anual feito pelo
Departamento de Segurança do Governo dos Estados Unidos, haja visto que este
detém um relatório cuja constatação de dados é bastante apurada. Esse documento
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"Countries whose governments do not fully meet the TVPA's minimum standards, but are
making significant efforts to meet those standards" (US DEPARTMENT OF STATE,
2016), ou seja, o Brasil ainda não atende o padrão mínimo necessário para
promover a eliminação do tráfico de pessoas, embora esteja progredindo nesse
aspecto296.

Todavia, convém esclarecer que a produção de dados nessa temática é
extremamente complexa tanto pela pluralidade de fontes a se pesquisar quanto
pela incapacidade dessas fontes em revelarem os números reais do fenômeno.
Conforme informa Borges (2016, p. 150), 

[...]o registro de dados por parte dos poderes públicos ainda é
deficiente e desencontrado, uma vez que não foi implementado um 
formulário ou questionário único e os agentes não foram 
qualificados para prestar adequadamente as informações sobre 
denúncias recebidas. Então, a polícia coleta os dados de uma
maneira, o Ministério Público do Trabalho de outra, a Secretaria 
Nacional da Mulher de forma diversa, o que dificulta a planificação e
consolidação do fenômeno e o seu consequentemente
enfrentamento. Por fim, é preciso considerar que jamais se terão 
dados precisos do tráfico de pessoas na medida em que a sua
quantificação é realizada com base em denúncias recebidas pelos

296The Government of Brazil does not fully meet the minimum standards for the elimination of trafficking;
however, it is making significant efforts to do so. The government demonstrated increasing
efforts compared to the previous reporting period; therefore, Brazil remained on Tier 2. The 
government demonstrated increasing efforts by passing a comprehensive anti-
trafficking law, investigating and prosecuting suspected traffickers under the new 
law, conducting more prevention campaigns, beginning the development of a
centralized judicial database to track trafficking cases, and making efforts to reduce 
demand for forced labor. However, the government did not meet the minimum
standards in several key areas. The government did not report the total number of final convictions
its courts issued during the year or the number of victims that received assistance in the latter part of 2016.
Further, the government did not provide specialized shelters for victims of trafficking or adequate long-term
care. The lack of adequate care left victims vulnerable to re-trafficking”. (US DEPARTMENT OF
STATE, 2017, grifos nossos).
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órgãos estatais, portanto, haverá sempre uma cifra oculta297, um 
certo número de casos que não chega ao conhecimento do Estado 
ou que são ignorados deliberadamente por ele. 

Além disso, a Lei n.o 12.344/2016 ainda determinou alterações na legislação 
processual penal de forma a facilitar a investigação do tráfico de pessoas e apontou 
determinações específicas de ordem política que tendem a orientar o legislador e 
os operadores públicos no enfrentamento ao tráfico de pessoas. 

Enfim, o advento dessa normativa, que incluiu a novel definição do art. 149-
A no Código Penal, pode permitir alguma evolução ao melhor definir o conceito. 
Pois, como se vê, o cenário Brasileiro atual, apesar de ainda não atender ao 
modelo internacional de combate ao tráfico de pessoas na sua totalidade, já se 
encontra em processo de evolução e progressão. Podem, portanto, as novas 
definições propulsionar a constituição de mais eficientes políticas públicas, 
viabilizando uma melhor coleta de dados e a maior eficiência ao sistema 
repressivo, especialmente por conta da criação de uma política pública coesa e 
unificada com o plano internacional. 

3 DISCUSSÕES CRÍTICAS SOBRE OS RISCOS DE UMA 
POLÍTICA PENAL: A DEMANDA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
NÃO-PENAIS EFICIENTES. 

Não há dúvidas de que a designação de certa conduta como criminosa 
produz efeitos importantes, tanto de natureza moralizadora (identificando para 
o corpo social aquela conduta como inadequada – a que se chama de efeito
promocional da criminalização) quanto preventiva (produzida, no mecanismo
punitivo, pela crença na função de prevenção geral da pena). Conforme
explicitou Luna:

When society designates as "crime" particular acts accompanied 
by a sufficient degree of subjective awareness or intent, it makes a 
critical moral judgment about the wrongfulness of such 
conduct, the resulting harm caused or threatened to others, and the 

297Expressão de SUTHERLAND em SUTHERLAND, Edwin H. Crime do colarinho branco. 
Tradução de Clécio Lemos. Rio de Janeiro. Revan, 2015. lembrada por BORGES, Clara 
Maria Roman em Uma análise feminista do tráfico de mulheres nas cidades brasileiras. In: 
RUIZ, Jaime García et al. (Org.). Direito à cidade e ao trabalho: olhares de Brasil e Cuba. Curitiba: 
Kairós, 2016, p.251. 
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produz efeitos importantes, tanto de natureza moralizadora (identificando para
o corpo social aquela conduta como inadequada – a que se chama de efeito
promocional da criminalização) quanto preventiva (produzida, no mecanismo
punitivo, pela crença na função de prevenção geral da pena). Conforme
explicitou Luna:

When society designates as "crime" particular acts accompanied
by a sufficient degree of subjective awareness or intent, it makes a 
critical moral judgment about the wrongfulness of such
conduct, the resulting harm caused or threatened to others, and the

297Expressão de SUTHERLAND em SUTHERLAND, Edwin H. Crime do colarinho branco.
Tradução de Clécio Lemos. Rio de Janeiro. Revan, 2015. lembrada por BORGES, Clara
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Kairós, 2016, p.251.
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culpability of the perpetrators.298 And when society punishes an 
individual for having committed a crime, the magnitude of the 
sentence represents a concomitant decision about the degree of 
wrongfulness, harmfulness, and culpability,299 all in service of 
the legitimate goals of punishment – namely, to prevent future 
criminality and/or to justly punish individuals for past 
misconduct. (2005, p.713, grifos nossos). 

Entretanto, a opção pela criminalização de determinada conduta (ainda mais 
uma de natureza tão labiríntica como a do tráfico de pessoas300) pode acarretar uma 
péssima consequência: a de que as políticas nacionais desenhadas para o trato de 
determinada questão terminem reduzidas à opção penal e ignorem as construções 
complexas que cercam, sempre, a natureza criminosa de determinada conduta.  

De fato, apesar da extrema seletividade do sistema penal (ZAFFARONI; 
PIERANGELI, 2002), o amplo apoio social de que gozam respostas penais 
tendem a concentrar o foco das opções do legislador. Segundo Almeida (2016), 
“as demandas por criminalização nunca deixaram o gosto popular. E, com isso, 
jamais abandonaram a agenda política". Entretanto, esse processo de solução 
de problemas sociais pela criminalização de condutas, que produz o fenômeno 
da hipercriminalização, não é propriamente uma opção eficiente, pois pode, por 
vezes, aumentar a densidade do problema que pretende solucionar por por 
ampliação das suas dimensões, que adotam maior complexidade. Nas palavras 
de Carvalho (2013, p. 69-70),   

[...] o fenômeno da hipercriminalização (overcriminalization 
phenomenon)301, ao mesmo tempo que produz altos índices de 
encarceramento de pessoas e de grupos vulneráveis à seletividade 
do sistema penal, diminui a confiança do corpo social no papel 
das instituições e dos seus atores em face da notória 

298 Nesse sentido, Luna contempla a aferição dos seguintes conceitos de Green "In his excellent 
discussion of the moral content of criminal law, Stuart Green defines these three essential concepts as follows: 
[T]he term 'culpability' refers to the moral value attributed to a defendant's state of mind during the
commission of a crime. Culpability reflects the degree to which an individual offender is blameworthy or
responsible or can be held accountable… Social harmfulness reflects the degree to which a criminal act causes,
or risks causing, harm. 'Harm' is normally defined as an intrusion into a person's interest… Moral
wrongfulness involves conduct that violates a moral norm or standard. Like social harmfulness, it refers to the
moral content of a defendant's criminal act, rather than to the moral status of the actor. Killing, raping, and
stealing all are morally wrongful acts". (GREEN, 2005).
299LUNA, Erik. Punishment Theory, Holism, and the Procedural Conception of Restorative
Justice. Utah Law Review, n.1, p.207-227, 2003. [hereinafter Luna, Punishment Theory]
(discussing traditional punishment theories).
300“migrações internacionais, crime organizado, cárcere privado, exploração sexual forçada,
prostituição no exterior, novas formas de escravidão, exclusão social, globalização, para citar
apenas algumas”. (CAMPOS, s/d).
301Sobre o tema conferir LUNA, 2005 apud CARVALHO, 2013.
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órgãos estatais, portanto, haverá sempre uma cifra oculta297, um
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culpability of the perpetrators.298 And when society punishes an
individual for having committed a crime, the magnitude of the
sentence represents a concomitant decision about the degree of 
wrongfulness, harmfulness, and culpability,299 all in service of
the legitimate goals of punishment – namely, to prevent future 
criminality and/or to justly punish individuals for past
misconduct. (2005, p.713, grifos nossos).

Entretanto, a opção pela criminalização de determinada conduta (ainda mais 
uma de natureza tão labiríntica como a do tráfico de pessoas300) pode acarretar uma
péssima consequência: a de que as políticas nacionais desenhadas para o trato de
determinada questão terminem reduzidas à opção penal e ignorem as construções
complexas que cercam, sempre, a natureza criminosa de determinada conduta. 

De fato, apesar da extrema seletividade do sistema penal (ZAFFARONI;
PIERANGELI, 2002), o amplo apoio social de que gozam respostas penais
tendem a concentrar o foco das opções do legislador. Segundo Almeida (2016), 
“as demandas por criminalização nunca deixaram o gosto popular. E, com isso,
jamais abandonaram a agenda política". Entretanto, esse processo de solução
de problemas sociais pela criminalização de condutas, que produz o fenômeno
da hipercriminalização, não é propriamente uma opção eficiente, pois pode, por
vezes, aumentar a densidade do problema que pretende solucionar por por
ampliação das suas dimensões, que adotam maior complexidade. Nas palavras
de Carvalho (2013, p. 69-70),  

[...] o fenômeno da hipercriminalização (overcriminalization 
phenomenon)301, ao mesmo tempo que produz altos índices de
encarceramento de pessoas e de grupos vulneráveis à seletividade
do sistema penal, diminui a confiança do corpo social no papel
das instituições e dos seus atores em face da notória 

298 Nesse sentido, Luna contempla a aferição dos seguintes conceitos de Green "In his excellent 
discussion of the moral content of criminal law, Stuart Green defines these three essential concepts as follows:
[T]he term 'culpability' refers to the moral value attributed to a defendant's state of mind during the
commission of a crime. Culpability reflects the degree to which an individual offender is blameworthy or 
responsible or can be held accountable… Social harmfulness reflects the degree to which a criminal act causes,
or risks causing, harm. 'Harm' is normally defined as an intrusion into a person's interest… Moral
wrongfulness involves conduct that violates a moral norm or standard. Like social harmfulness, it refers to the
moral content of a defendant's criminal act, rather than to the moral status of the actor. Killing, raping, and
stealing all are morally wrongful acts". (GREEN, 2005).
299LUNA, Erik. Punishment Theory, Holism, and the Procedural Conception of Restorative
Justice. Utah Law Review, n.1, p.207-227, 2003. [hereinafter Luna, Punishment Theory] 
(discussing traditional punishment theories).
300“migrações internacionais, crime organizado, cárcere privado, exploração sexual forçada,
prostituição no exterior, novas formas de escravidão, exclusão social, globalização, para citar
apenas algumas”. (CAMPOS, s/d). 
301Sobre o tema conferir LUNA, 2005 apud CARVALHO, 2013. 
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incapacidade de o Estado efetivar em pena a série de condutas 
criminalizadas. (grifo nosso). 

Na especial seara do tráfico de pessoas, o risco da opção nacional pela 
concentração da questão em torno de alterações na lei penal, agora de forma 
orgânica e central, é justamente o uso de uma política penal como lente 
interpretativa do problema. Veja-se, por exemplo, que, no caso do delito em 
questão, a dimensão das relações entre autor e vítimas são completamente 
diversas daquelas dos crimes comuns, de forma que a solução penal pode vir a 
ser evitada pela própria detentora do bem jurídico. Mormente sendo a liberdade 
pessoal o interesse protegido penalmente, um bem jurídico de cunho 
eminentemente individualizado. 

Isso porque as vítimas, por vezes, dependem dos agressores econômica 
ou emocionalmente, noutras, são seus parentes, em outras, ainda, procuram 
voluntariamente os agressores para serem traficadas. Mais do que isso, em 
certas formas de tráfico de pessoas – como aquela que tem como destino a 
exploração sexual – a condição de vítima ainda suporta um forte tabu 
construído por preconceitos sociais. Nesse contexto, não é incomum que a 
vítima se torne, ela mesma, um objeto de rejeição social e não de apoio e 
suporte. Conforme defende Kempadoo (2005, p. 67),  

[...] ainda que o protocolo da ONU requeira que os 'estados que o 
ratifiquem tomem medidas para proteger e assistir as pessoas traficadas' com 
pleno respeito a seus direitos humanos, chama a atenção de muitos dos 
envolvidos com pessoas traficadas que as violações de direitos 
humanos não diminuíram com as políticas e a legislação anti-tráfico. 
Um dos efeitos mais impressionantes é que, embora as pessoas 
objeto de tráfico sejam designadas como 'vítimas' em várias 
políticas e leis, a menos que se tornem informantes da polícia 
e entreguem seus 'traficantes', que bem podem ser seus amigos, 
amantes, irmãos, irmãs, ou seus empregadores, elas são tratadas 
como imigrantes ilegais, criminosas ou ameaças à segurança 
nacional. (grifos nossos). 

Enfim, o risco fundamental da centralização da questão no entorno de 
propostas meramente penais, ou seja, a discussão do tráfico de pessoas como 
uma questão meramente ou essencialmente penal (o que é facilitado pela nova 
conformação punitiva do Código Penal nacional) pode produzir uma 
hipossuficiência da opção política do Estado nessa matéria. Em outras palavras, 
a complexa questão do tráfico de pessoas se pode transformar em alvo de uma 
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simples política penal e não de uma política criminal que se busca como 
eficiente302.  

Afinal, políticas penais são políticas criminais que tendem a se resumir 
em propostas de maior ou menor penalização e que se ajustam de acordo, 
apenas, com maiores ou menores penas, piores ou melhores meios de 
investigação, mais ou menos direitos processuais. Nesse sentido, uma tal 
política é sempre uma opção que se foca apenas nos efeitos da criminalidade, 
jamais nas suas causas. A experiência brasileira ecoa a experiência da América 
Latina (ZAFFARONI, 1991) desse campo: é caótica, quando não 
esquizofrênica (SANTOS, 2013), o que já é há muito reconhecido pela 
doutrina303.  

Se o fenômeno de criminalização de uma conduta pretende lidar com 
questões que são sempre socialmente complexas, a resposta do Poder Público 
a um fenômeno como o tráfico de pessoas não poderá ser, jamais, uma opção 
que ignore o entorno material da espécie, pois há disfunções econômicas, 
sociais e políticas que constróem a realidade desse problema. Nesse sentido, a 
resposta estatal não pode ser meramente penal – e sequer se pode centrar na 
questão penal, sob pena de que se dê um trato insuficiente ao tráfico de pessoas. 

A ótica pública característica do trato de um problema social pelo poder 
punitivo implica adoção de uma lógica formal (subsunção do fato à lei penal) e 
rejeição de uma lógica material capaz de mirar a questão sob vários pontos de 
vista. Entretanto, a lógica formal característica do sistema penal não é capaz de 
atuar nas causas, mas apenas nos efeitos do problema social, impedindo 
mudanças efetivas com a adoção de uma simples política de ordem penal.  

Se a falta de suficiência de uma política centrada na criminalização por si 
só já é problemática, há de se lembrar, ainda, um segundo problema nessa 

302 Para Baratta, é imprescindível uma “...distinção programática entre política penal e política 
criminal, entendendo-se a primeira como uma resposta à questão criminal circunscrita ao 
âmbito do exercício da função punitiva do Estado (lei penal e sua aplicação, execução da 
pena e das medidas de segurança), e entendendo-se a segunda, em sentido amplo, como 
política de transformação social e institucional”. (BARATTA, 2002, p. 201). 
303Segundo Santos, “no Brasil e, de modo geral, nos países periféricos, a política criminal do 
Estado exclui políticas públicas de emprego, salário, escolarização, moradia, saúde e outras 
medidas complementares, como programas oficiais capazes de alterar ou de reduzir as 
condições sociais adversas da população marginalizada do mercado de trabalho e dos direitos 
de cidadania, definíveis como determinações estruturais do crime e da criminalidade; por 
isso, o que deveria ser a política criminal do Estado existe, de fato, como simples política penal 
instituída pelo Código Penal e leis complementares (...): a definição de crimes, a aplicação de 
penas e a execução penal, como níveis sucessivos da política penal do Estado representam a 
única resposta oficial para a questão criminal”. (SANTOS, 2006, p. 451). 
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incapacidade de o Estado efetivar em pena a série de condutas
criminalizadas. (grifo nosso).

Na especial seara do tráfico de pessoas, o risco da opção nacional pela
concentração da questão em torno de alterações na lei penal, agora de forma
orgânica e central, é justamente o uso de uma política penal como lente
interpretativa do problema. Veja-se, por exemplo, que, no caso do delito em
questão, a dimensão das relações entre autor e vítimas são completamente
diversas daquelas dos crimes comuns, de forma que a solução penal pode vir a
ser evitada pela própria detentora do bem jurídico. Mormente sendo a liberdade
pessoal o interesse protegido penalmente, um bem jurídico de cunho
eminentemente individualizado.

Isso porque as vítimas, por vezes, dependem dos agressores econômica
ou emocionalmente, noutras, são seus parentes, em outras, ainda, procuram
voluntariamente os agressores para serem traficadas. Mais do que isso, em 
certas formas de tráfico de pessoas – como aquela que tem como destino a
exploração sexual – a condição de vítima ainda suporta um forte tabu
construído por preconceitos sociais. Nesse contexto, não é incomum que a
vítima se torne, ela mesma, um objeto de rejeição social e não de apoio e
suporte. Conforme defende Kempadoo (2005, p. 67), 

[...] ainda que o protocolo da ONU requeira que os 'estados que o
ratifiquem tomem medidas para proteger e assistir as pessoas traficadas' com 
pleno respeito a seus direitos humanos, chama a atenção de muitos dos
envolvidos com pessoas traficadas que as violações de direitos
humanos não diminuíram com as políticas e a legislação anti-tráfico.
Um dos efeitos mais impressionantes é que, embora as pessoas
objeto de tráfico sejam designadas como 'vítimas' em várias
políticas e leis, a menos que se tornem informantes da polícia
e entreguem seus 'traficantes', que bem podem ser seus amigos,
amantes, irmãos, irmãs, ou seus empregadores, elas são tratadas
como imigrantes ilegais, criminosas ou ameaças à segurança
nacional. (grifos nossos).

Enfim, o risco fundamental da centralização da questão no entorno de
propostas meramente penais, ou seja, a discussão do tráfico de pessoas como
uma questão meramente ou essencialmente penal (o que é facilitado pela nova
conformação punitiva do Código Penal nacional) pode produzir uma
hipossuficiência da opção política do Estado nessa matéria. Em outras palavras,
a complexa questão do tráfico de pessoas se pode transformar em alvo de uma
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simples política penal e não de uma política criminal que se busca como
eficiente302. 

Afinal, políticas penais são políticas criminais que tendem a se resumir
em propostas de maior ou menor penalização e que se ajustam de acordo,
apenas, com maiores ou menores penas, piores ou melhores meios de
investigação, mais ou menos direitos processuais. Nesse sentido, uma tal
política é sempre uma opção que se foca apenas nos efeitos da criminalidade,
jamais nas suas causas. A experiência brasileira ecoa a experiência da América
Latina (ZAFFARONI, 1991) desse campo: é caótica, quando não
esquizofrênica (SANTOS, 2013), o que já é há muito reconhecido pela
doutrina303. 

Se o fenômeno de criminalização de uma conduta pretende lidar com
questões que são sempre socialmente complexas, a resposta do Poder Público
a um fenômeno como o tráfico de pessoas não poderá ser, jamais, uma opção
que ignore o entorno material da espécie, pois há disfunções econômicas,
sociais e políticas que constróem a realidade desse problema. Nesse sentido, a
resposta estatal não pode ser meramente penal – e sequer se pode centrar na
questão penal, sob pena de que se dê um trato insuficiente ao tráfico de pessoas.

A ótica pública característica do trato de um problema social pelo poder
punitivo implica adoção de uma lógica formal (subsunção do fato à lei penal) e
rejeição de uma lógica material capaz de mirar a questão sob vários pontos de
vista. Entretanto, a lógica formal característica do sistema penal não é capaz de
atuar nas causas, mas apenas nos efeitos do problema social, impedindo
mudanças efetivas com a adoção de uma simples política de ordem penal.

Se a falta de suficiência de uma política centrada na criminalização por si
só já é problemática, há de se lembrar, ainda, um segundo problema nessa

302 Para Baratta, é imprescindível uma “...distinção programática entre política penal e política
criminal, entendendo-se a primeira como uma resposta à questão criminal circunscrita ao 
âmbito do exercício da função punitiva do Estado (lei penal e sua aplicação, execução da
pena e das medidas de segurança), e entendendo-se a segunda, em sentido amplo, como
política de transformação social e institucional”. (BARATTA, 2002, p. 201).
303Segundo Santos, “no Brasil e, de modo geral, nos países periféricos, a política criminal do 
Estado exclui políticas públicas de emprego, salário, escolarização, moradia, saúde e outras 
medidas complementares, como programas oficiais capazes de alterar ou de reduzir as
condições sociais adversas da população marginalizada do mercado de trabalho e dos direitos
de cidadania, definíveis como determinações estruturais do crime e da criminalidade; por
isso, o que deveria ser a política criminal do Estado existe, de fato, como simples política penal
instituída pelo Código Penal e leis complementares (...): a definição de crimes, a aplicação de
penas e a execução penal, como níveis sucessivos da política penal do Estado representam a
única resposta oficial para a questão criminal”. (SANTOS, 2006, p. 451).
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opção, que é o risco da construção e alimentação de um Estado de polícia. O 
aumento exagerado do poder punitivo ou a centralização das questões 
socialmente complexas no entorno do fenômeno criminal que delas decorre 
arrisca a construção de um modelo social de controle, violento e limitador da 
liberdade humana. O poder punitivo usado com cautela é um instrumento de 
construção da possibilidade de coexistência humana, mas o exagero punitivo 
ou a adoção de uma lógica punitivista para a solução de problemas sociais 
permite a construção do que Zaffaroni chamou de Estado-gendarme304. 

Se a questão é dificultosa quando as opções nacionais – e, presume-se, 
constitucionalmente orientadas – que são norteadas por opções políticas 
identificáveis dentro das forças em jogo no plano nacional, o problema se torna 
especialmente delicado quando a proposta de solução pela criminalização é 
proveniente da norma internacional, onde o entorno político não é tão 
identificável e se relaciona de forma muito mais complexa com o contexto 
normativo. 

Na esteira do que nos apresenta Koskenniemi (2005. p.17), quando se 
referiu à natureza do direito internacional:  

It is not difficult to see that law is continuously in danger of 
lapsing into an apology for politics. [...] This is natural because 
just like politics, law is understood to exist for the pursuit of 
social goals and there is constant disagreement about the correct 
goals. [...] Law-creation is a matter of subjective, political 
choice. (grifos nossos). 

De fato, aponta o autor finlandês, a relação que a norma internacional 
tem com a política é de ordem mais complexa daquela que se estabelece no 
plano nacional. A indeterminação que caracteriza a norma internacional não 
está apenas no plano da sua interpretação complexa, mas, sim, na interrelação 
entre as normas, doutrina e princípios que constituem o próprio diálogo 
internacional, extrapolando-se a norma isoladamente (JOUANNET, 2011) e 
fazendo-a ter sentido no contexto em que se aplica, tornando impossível a 
solução de controvérsias sobre a norma apenas no contexto jurídico. Isso 

304Segundo Zaffaroni; Pierangeli, “a vigência deste direito penal depende apenas de sua 
potência repressiva. À medida que o direito penal perde efetividade, deve fazer um uso maior 
da força para conservar a sua vigência. Se nada interrompe o processo de ‘repressão’, este 
termina por aniquilar o direito penal que, em certo momento, deixa de ser direito, para ficar 
reduzido a um mero uso da força. A efetividade do direito penal é a mais importante questão 
que sempre se colocará à política penal, e o dogmático deve interpretar o direito penal vigente 
como efetivo, sempre que não haja elementos iniludíveis que lhe mostrem o contrário, em 
razão de que uma política penal repressiva – isto é, não fundamentada antropologicamente 
– será sempre suicida, o que nunca é possível presumir”. (2006, p. 324-325).
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opção, que é o risco da construção e alimentação de um Estado de polícia. O
aumento exagerado do poder punitivo ou a centralização das questões
socialmente complexas no entorno do fenômeno criminal que delas decorre
arrisca a construção de um modelo social de controle, violento e limitador da
liberdade humana. O poder punitivo usado com cautela é um instrumento de
construção da possibilidade de coexistência humana, mas o exagero punitivo
ou a adoção de uma lógica punitivista para a solução de problemas sociais
permite a construção do que Zaffaroni chamou de Estado-gendarme304.

Se a questão é dificultosa quando as opções nacionais – e, presume-se,
constitucionalmente orientadas – que são norteadas por opções políticas
identificáveis dentro das forças em jogo no plano nacional, o problema se torna
especialmente delicado quando a proposta de solução pela criminalização é
proveniente da norma internacional, onde o entorno político não é tão
identificável e se relaciona de forma muito mais complexa com o contexto
normativo.

Na esteira do que nos apresenta Koskenniemi (2005. p.17), quando se
referiu à natureza do direito internacional:

It is not difficult to see that law is continuously in danger of
lapsing into an apology for politics. [...] This is natural because
just like politics, law is understood to exist for the pursuit of
social goals and there is constant disagreement about the correct
goals. [...] Law-creation is a matter of subjective, political 
choice. (grifos nossos).

De fato, aponta o autor finlandês, a relação que a norma internacional
tem com a política é de ordem mais complexa daquela que se estabelece no
plano nacional. A indeterminação que caracteriza a norma internacional não
está apenas no plano da sua interpretação complexa, mas, sim, na interrelação
entre as normas, doutrina e princípios que constituem o próprio diálogo
internacional, extrapolando-se a norma isoladamente (JOUANNET, 2011) e
fazendo-a ter sentido no contexto em que se aplica, tornando impossível a
solução de controvérsias sobre a norma apenas no contexto jurídico. Isso

304Segundo Zaffaroni; Pierangeli, “a vigência deste direito penal depende apenas de sua
potência repressiva. À medida que o direito penal perde efetividade, deve fazer um uso maior 
da força para conservar a sua vigência. Se nada interrompe o processo de ‘repressão’, este
termina por aniquilar o direito penal que, em certo momento, deixa de ser direito, para ficar
reduzido a um mero uso da força. A efetividade do direito penal é a mais importante questão
que sempre se colocará à política penal, e o dogmático deve interpretar o direito penal vigente
como efetivo, sempre que não haja elementos iniludíveis que lhe mostrem o contrário, em
razão de que uma política penal repressiva – isto é, não fundamentada antropologicamente
– será sempre suicida, o que nunca é possível presumir”. (2006, p. 324-325).
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produz uma indeterminação profunda (KOSKENNIEMI, 2005), diferente 
daquela indeterminação aferível, por exemplo, teleologicamente, no plano 
nacional. Decisões materiais no plano internacional não podem ser feitas sem 
que se avalie, portanto, escolhas políticas. (KOSKENNIEMI, 1990). A 
internacionalização de políticas internacionais, portanto, não pode ser tomada 
de forma literal, mas demanda, sempre, contextualização política.  

A perspectiva de um modelo de luta contra o tráfico de pessoas, assim, 
implica uma constitucionalização nacional de vetores plurais que se atente para 
as mais variadas facetas do problema conforme se manifesta no país, adotando 
soluções, assim, também plurais. É necessária, por isso, a contextualização da 
determinação internacional no modelo nacional harmonizando-a não apenas 
com a perspectiva de criminalização, mas, também com uma heurísitica 
constitucional. Ora, a perspectiva meramente punitiva jamais será suficiente 
para satisfazer as complexas demandas constitucionais nacionais de garantia de 
direitos fundamentais e é essa a razão pela qual a centralização da questão do 
tráfico de pessoas na alteração recente do artigo 149-A do Código Penal pode 
implicar uma opção equivocada, se ignorar que o problema não é penal, mas 
social e, portanto, muito maior. 

Em outras palavras, na medida em que o modelo nacional se modifica 
no sentido de se voltar ao plano penal pela condensação do fenômeno no 
entorno de modificações no Código Penal, arrisca a adoção de uma política 
meramente penal para a lida com um fenômeno de absoluta complexidade 
como aquele do tráfico de pessoas. E mais do que isso, ao adotar essa posição 
a partir de uma construção claramente internacionalizada, pode abrir a porta 
para a substituição de uma lógica constitucional por uma perspectiva penal 
internacionalmente orientada. O que invariavelmente terminaria por por a risco 
a benfazeja série de medidas políticas já tomadas fora do plano penal que 
tendem a ser muito mais eficientes para a questão do tráfico de pessoas, já que 
menos simbólicas e populistas. 

Uma comparação interessante pode ser feita com relação à política 
internacional de drogas e seus efeitos no Brasil. Em meados dos anos 1970, 
opções políticas nacionais de luta contra as drogas levadas a cabo pelos Estados 
Unidos implicaram a construção de uma política internacional de "guerra às 
drogas" (DRUG WAR ALLIANCE, s/d) que terminou encampada até mesmo 
de forma oficial pelas Nações Unidas. 

Essa política internacional finalmente encontrou um tom ostensivamente 
diferente através da UNGASS 2016 (UNODC; UNGASS 2016). De fato, após 
décadas de orientações extensivas pela adoção de políticas ineficientes e 
danosas de combate às drogas por parte das Nações Unidas, a UNGASS 2016 

DANIELLE ANNONI ( COORD).



465

opção, que é o risco da construção e alimentação de um Estado de polícia. O
aumento exagerado do poder punitivo ou a centralização das questões
socialmente complexas no entorno do fenômeno criminal que delas decorre
arrisca a construção de um modelo social de controle, violento e limitador da
liberdade humana. O poder punitivo usado com cautela é um instrumento de
construção da possibilidade de coexistência humana, mas o exagero punitivo
ou a adoção de uma lógica punitivista para a solução de problemas sociais
permite a construção do que Zaffaroni chamou de Estado-gendarme304.

Se a questão é dificultosa quando as opções nacionais – e, presume-se,
constitucionalmente orientadas – que são norteadas por opções políticas
identificáveis dentro das forças em jogo no plano nacional, o problema se torna
especialmente delicado quando a proposta de solução pela criminalização é
proveniente da norma internacional, onde o entorno político não é tão
identificável e se relaciona de forma muito mais complexa com o contexto
normativo.

Na esteira do que nos apresenta Koskenniemi (2005. p.17), quando se
referiu à natureza do direito internacional:

It is not difficult to see that law is continuously in danger of
lapsing into an apology for politics. [...] This is natural because
just like politics, law is understood to exist for the pursuit of
social goals and there is constant disagreement about the correct
goals. [...] Law-creation is a matter of subjective, political 
choice. (grifos nossos).

De fato, aponta o autor finlandês, a relação que a norma internacional
tem com a política é de ordem mais complexa daquela que se estabelece no
plano nacional. A indeterminação que caracteriza a norma internacional não
está apenas no plano da sua interpretação complexa, mas, sim, na interrelação
entre as normas, doutrina e princípios que constituem o próprio diálogo
internacional, extrapolando-se a norma isoladamente (JOUANNET, 2011) e
fazendo-a ter sentido no contexto em que se aplica, tornando impossível a
solução de controvérsias sobre a norma apenas no contexto jurídico. Isso

304Segundo Zaffaroni; Pierangeli, “a vigência deste direito penal depende apenas de sua
potência repressiva. À medida que o direito penal perde efetividade, deve fazer um uso maior 
da força para conservar a sua vigência. Se nada interrompe o processo de ‘repressão’, este
termina por aniquilar o direito penal que, em certo momento, deixa de ser direito, para ficar
reduzido a um mero uso da força. A efetividade do direito penal é a mais importante questão
que sempre se colocará à política penal, e o dogmático deve interpretar o direito penal vigente
como efetivo, sempre que não haja elementos iniludíveis que lhe mostrem o contrário, em
razão de que uma política penal repressiva – isto é, não fundamentada antropologicamente
– será sempre suicida, o que nunca é possível presumir”. (2006, p. 324-325).
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produz uma indeterminação profunda (KOSKENNIEMI, 2005), diferente
daquela indeterminação aferível, por exemplo, teleologicamente, no plano
nacional. Decisões materiais no plano internacional não podem ser feitas sem
que se avalie, portanto, escolhas políticas. (KOSKENNIEMI, 1990). A
internacionalização de políticas internacionais, portanto, não pode ser tomada 
de forma literal, mas demanda, sempre, contextualização política. 

A perspectiva de um modelo de luta contra o tráfico de pessoas, assim,
implica uma constitucionalização nacional de vetores plurais que se atente para
as mais variadas facetas do problema conforme se manifesta no país, adotando
soluções, assim, também plurais. É necessária, por isso, a contextualização da
determinação internacional no modelo nacional harmonizando-a não apenas
com a perspectiva de criminalização, mas, também com uma heurísitica
constitucional. Ora, a perspectiva meramente punitiva jamais será suficiente
para satisfazer as complexas demandas constitucionais nacionais de garantia de
direitos fundamentais e é essa a razão pela qual a centralização da questão do
tráfico de pessoas na alteração recente do artigo 149-A do Código Penal pode
implicar uma opção equivocada, se ignorar que o problema não é penal, mas
social e, portanto, muito maior.

Em outras palavras, na medida em que o modelo nacional se modifica
no sentido de se voltar ao plano penal pela condensação do fenômeno no
entorno de modificações no Código Penal, arrisca a adoção de uma política
meramente penal para a lida com um fenômeno de absoluta complexidade
como aquele do tráfico de pessoas. E mais do que isso, ao adotar essa posição
a partir de uma construção claramente internacionalizada, pode abrir a porta
para a substituição de uma lógica constitucional por uma perspectiva penal
internacionalmente orientada. O que invariavelmente terminaria por por a risco
a benfazeja série de medidas políticas já tomadas fora do plano penal que
tendem a ser muito mais eficientes para a questão do tráfico de pessoas, já que
menos simbólicas e populistas.

Uma comparação interessante pode ser feita com relação à política
internacional de drogas e seus efeitos no Brasil. Em meados dos anos 1970, 
opções políticas nacionais de luta contra as drogas levadas a cabo pelos Estados
Unidos implicaram a construção de uma política internacional de "guerra às
drogas" (DRUG WAR ALLIANCE, s/d) que terminou encampada até mesmo
de forma oficial pelas Nações Unidas.

Essa política internacional finalmente encontrou um tom ostensivamente
diferente através da UNGASS 2016 (UNODC; UNGASS 2016). De fato, após
décadas de orientações extensivas pela adoção de políticas ineficientes e
danosas de combate às drogas por parte das Nações Unidas, a UNGASS 2016

DANIELLE ANNONI ( COORD). 477 

realizada durante a Assembléia Geral de 2016, pretendeu repensar as opções 
anteriormente dirigidas no sentido da eliminação total das drogas do mundo, já 
que tal abordagem se demonstrou comprovadamente inefetiva e perigosa 
(OPEN SOCIETY FOUNDATIONS, 2016). Nesse sentido, grandes 
organizações sociais já vinham apontando há tempos:  

International debates on drugs are rarely more than reaffirmations 
of the established system. But today, things are different. Never 
before have so many governments voiced displeasure with the 
international drug control regime. Never before, to this degree, have 
citizens put drug law reform on the agenda and passed regulatory 
proposals via referenda or by popular campaigns. Never before have 
the health benefits of harm reduction approaches – which prevent 
overdose and transmission of diseases like HIV – been clearer. For 
the first time, there is significant dissent at the local, national, and 
international levels. UNGASS 2016 was an unparalleled 
opportunity to put an end to the horrors of the drug war and 
instead prioritize health, human rights, and safety. (OPEN 
SOCIETY FOUNDATIONS, 2016, grifo nosso). 

Infelizmente, a adoção do programa internacionalizado de luta contra as 
drogas, no Brasil, com a consequência centralização da questão na 
criminalização e aumento do poder punitivo, teve efeitos terríveis. O foco penal 
sempre impediu a adoção de medidas menos violentas, transformou a questão 
das drogas em uma questão de segurança pública e não de saúde pública, criou 
uma massa de dependentes químicos tratados como criminosos e superlotou o 
sistema carcerário. Isso tanto na revogada Lei n.o 6.368/1976 quanto na 
vigente Lei n.o 11.343/2016 que, segundo CARVALHO (2013), traz 

[...] as estruturas incriminadoras da Lei n.o 11.343/06 que 
permitem um amplo poder criminalizador às agências da 
persecução criminal, notadamente a agência policial. 
Estruturas normativas abertas, contraditórias ou complexas 
que criam zonas dúbias que são instantaneamente ocupadas 
pela lógica punitivista e encarceradora.305 

O repensar da questão do tráfico de pessoas de forma holística, portanto, 
adaptando as opções internacionais à realidade constitucional nacional – e não 
o contrário – pode permitir a ponderação da questão segundo demandas
políticas nacionais que se adequem ao contexto fático de um fenômeno
extremamente complexo, como o tráfico de pessoas nacional. E ainda, pode

305Entre garantias de direitos e práticas libertárias. 
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realizada durante a Assembléia Geral de 2016, pretendeu repensar as opções
anteriormente dirigidas no sentido da eliminação total das drogas do mundo, já
que tal abordagem se demonstrou comprovadamente inefetiva e perigosa
(OPEN SOCIETY FOUNDATIONS, 2016). Nesse sentido, grandes
organizações sociais já vinham apontando há tempos: 

International debates on drugs are rarely more than reaffirmations
of the established system. But today, things are different. Never
before have so many governments voiced displeasure with the
international drug control regime. Never before, to this degree, have
citizens put drug law reform on the agenda and passed regulatory
proposals via referenda or by popular campaigns. Never before have
the health benefits of harm reduction approaches – which prevent
overdose and transmission of diseases like HIV – been clearer. For
the first time, there is significant dissent at the local, national, and
international levels. UNGASS 2016 was an unparalleled
opportunity to put an end to the horrors of the drug war and
instead prioritize health, human rights, and safety. (OPEN
SOCIETY FOUNDATIONS, 2016, grifo nosso).

Infelizmente, a adoção do programa internacionalizado de luta contra as
drogas, no Brasil, com a consequência centralização da questão na
criminalização e aumento do poder punitivo, teve efeitos terríveis. O foco penal
sempre impediu a adoção de medidas menos violentas, transformou a questão
das drogas em uma questão de segurança pública e não de saúde pública, criou
uma massa de dependentes químicos tratados como criminosos e superlotou o
sistema carcerário. Isso tanto na revogada Lei n.o 6.368/1976 quanto na vigente
Lei n.o 11.343/2016 que, segundo CARVALHO, traz

[...] as estruturas incriminadoras da Lei n.o 11.343/06 que
permitem um amplo poder criminalizador às agências da
persecução criminal, notadamente a agência policial.
Estruturas normativas abertas, contraditórias ou complexas
que criam zonas dúbias que são instantaneamente ocupadas
pela lógica punitivista e encarceradora.305 (CARVALHO
2013).

O repensar da questão do tráfico de pessoas de forma holística, portanto,
adaptando as opções internacionais à realidade constitucional nacional – e não
o contrário – pode permitir a ponderação da questão segundo demandas
políticas nacionais que se adequem ao contexto fático de um fenômeno
extremamente complexo, como o tráfico de pessoas nacional. E ainda, pode
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evitar problemas e complicações adicionais, como se reconhece, atualmente, na 
questão nacional de drogas. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo pretendeu discutir as recentes mudanças realizadas no 
sistema normativo penal nacional no que concerne ao tráfico de pessoas. Nessa 
toada, indicou que a recente alteração da Lei n.o 13.344/2016 no Código Penal, 
com a inclusão de uma criminalização universalizante do fenômeno, tendeu a 
harmonizar o sistema nacional à proposta internacional, agrupando diversas 
espécies típicas anteriormente espalhadas na legislação penal em uma espécie 
melhor orientada à repressão de um fenômeno único que tem várias facetas. 
Isso é positivo, pois dá uma perspectiva unitária ao fenômeno e garante unidade 
de tratamento à questão. 

Entretanto, o que preocupa os autores do presente estudo é justamente 
as consequências dessa eventual opção por uma centralização do fenômeno no 
plano penal. Enquanto a  recente medida penal for complementada por políticas 
eficientes que deem conta do problema em uma amplitude socialmente e 
constitucionalmente orientada, a proposta pode ser interessante. Afinal, a 
Constituição Federal de 1988 determina ao Estado a adoção e implementação 
de uma série substancial de direitos sociais, econômicos e culturais que amplia 
a cidadania e garante que as vítimas potenciais escapem dos ganchos do tráfico 
de pessoas. Assim, uma política criminal constitucionalmente orientada jamais 
poderá deixar de ser acompanhada por políticas públicas eficientes de 
enfrentamento às causas do problema do tráfico de pessoas. Se assim for feito, 
a complementação dessas políticas públicas pela criminalização eficiente de 
condutas dessa espécie será certamente adequada. 

A preocupação se justifica, todavia, se a perspectiva penal tomar conta 
das opções do legislador. Se as políticas públicas se centrarem apenas na luta 
penal contra o fenômeno, terminará apenas por incluir no sistema carcerário 
uma série limitada, ainda que um pouco maior ou menor, de autores de crimes. 
Essa limitação será inevitável, pois o próprio poder punitivo é sempre seletivo. 
Uma tal política penal de tratamento da questão deixará de atender às vítimas 
de forma efetivamente preventiva, o que se conseguiria apenas pela 
implementação de políticas públicas confiáveis e eficientes que, entretanto, são 
imensamente mais custosas ao poder público do que saídas meramente penais 
que têm a vantagem, ainda, de apresentar resultados imediatos no imaginário 
punitivista popular. 
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the health benefits of harm reduction approaches – which prevent
overdose and transmission of diseases like HIV – been clearer. For
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international levels. UNGASS 2016 was an unparalleled
opportunity to put an end to the horrors of the drug war and
instead prioritize health, human rights, and safety. (OPEN
SOCIETY FOUNDATIONS, 2016, grifo nosso).

Infelizmente, a adoção do programa internacionalizado de luta contra as
drogas, no Brasil, com a consequência centralização da questão na
criminalização e aumento do poder punitivo, teve efeitos terríveis. O foco penal
sempre impediu a adoção de medidas menos violentas, transformou a questão
das drogas em uma questão de segurança pública e não de saúde pública, criou
uma massa de dependentes químicos tratados como criminosos e superlotou o
sistema carcerário. Isso tanto na revogada Lei n.o 6.368/1976 quanto na vigente
Lei n.o 11.343/2016 que, segundo CARVALHO, traz

[...] as estruturas incriminadoras da Lei n.o 11.343/06 que
permitem um amplo poder criminalizador às agências da
persecução criminal, notadamente a agência policial.
Estruturas normativas abertas, contraditórias ou complexas
que criam zonas dúbias que são instantaneamente ocupadas
pela lógica punitivista e encarceradora.305 (CARVALHO
2013).

O repensar da questão do tráfico de pessoas de forma holística, portanto,
adaptando as opções internacionais à realidade constitucional nacional – e não
o contrário – pode permitir a ponderação da questão segundo demandas
políticas nacionais que se adequem ao contexto fático de um fenômeno
extremamente complexo, como o tráfico de pessoas nacional. E ainda, pode
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evitar problemas e complicações adicionais, como se reconhece, atualmente, na
questão nacional de drogas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo pretendeu discutir as recentes mudanças realizadas no
sistema normativo penal nacional no que concerne ao tráfico de pessoas. Nessa
toada, indicou que a recente alteração da Lei n.o 13.344/2016 no Código Penal,
com a inclusão de uma criminalização universalizante do fenômeno, tendeu a
harmonizar o sistema nacional à proposta internacional, agrupando diversas
espécies típicas anteriormente espalhadas na legislação penal em uma espécie
melhor orientada à repressão de um fenômeno único que tem várias facetas.
Isso é positivo, pois dá uma perspectiva unitária ao fenômeno e garante unidade
de tratamento à questão.

Entretanto, o que preocupa os autores do presente estudo é justamente
as consequências dessa eventual opção por uma centralização do fenômeno no
plano penal. Enquanto a  recente medida penal for complementada por políticas
eficientes que deem conta do problema em uma amplitude socialmente e
constitucionalmente orientada, a proposta pode ser interessante. Afinal, a
Constituição Federal de 1988 determina ao Estado a adoção e implementação
de uma série substancial de direitos sociais, econômicos e culturais que amplia
a cidadania e garante que as vítimas potenciais escapem dos ganchos do tráfico
de pessoas. Assim, uma política criminal constitucionalmente orientada jamais 
poderá deixar de ser acompanhada por políticas públicas eficientes de
enfrentamento às causas do problema do tráfico de pessoas. Se assim for feito,
a complementação dessas políticas públicas pela criminalização eficiente de
condutas dessa espécie será certamente adequada.

A preocupação se justifica, todavia, se a perspectiva penal tomar conta
das opções do legislador. Se as políticas públicas se centrarem apenas na luta
penal contra o fenômeno, terminará apenas por incluir no sistema carcerário
uma série limitada, ainda que um pouco maior ou menor, de autores de crimes.
Essa limitação será inevitável, pois o próprio poder punitivo é sempre seletivo.
Uma tal política penal de tratamento da questão deixará de atender às vítimas
de forma efetivamente preventiva, o que se conseguiria apenas pela
implementação de políticas públicas confiáveis e eficientes que, entretanto, são
imensamente mais custosas ao poder público do que saídas meramente penais
que têm a vantagem, ainda, de apresentar resultados imediatos no imaginário
punitivista popular.
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Enfim, é preciso deixar claro que a adoção de medidas penais nessa seara 
parece certamente necessária e, feita de forma lógica, adquire sentido. 
Entretanto, espera-se que a reiteração das políticas públicas já existentes seja a 
toada, e que outras ainda mais eficientes e úteis sejam implementadas tão cedo 
quanto possível.  

Vale dizer, que a mudança legislativa de 2016 é ainda recente e precisa 
ter seus efeitos estudados. Pode ser que venha a ser acompanhada de um 
robusto conjunto de políticas públicas não-penais eficientes e destinadas à real 
lida para com o problema. Mas se a proposta pública se esgotar na perspectiva 
punitivista, o exercício comparativo indica que o seu resultado não será 
diferente daquele triste destino que se reservou à experiência brasileira no 
combate às drogas: iludido pela proposta política internacional de luta, o 
modelo brasileiro ainda padece, e gravemente, das opções meramente 
punitivistas que adotou nos anos 70. 
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Entretanto, espera-se que a reiteração das políticas públicas já existentes seja a
toada, e que outras ainda mais eficientes e úteis sejam implementadas tão cedo
quanto possível.
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ter seus efeitos estudados. Pode ser que venha a ser acompanhada de um
robusto conjunto de políticas públicas não-penais eficientes e destinadas à real
lida para com o problema. Mas se a proposta pública se esgotar na perspectiva
punitivista, o exercício comparativo indica que o seu resultado não será
diferente daquele triste destino que se reservou à experiência brasileira no 
combate às drogas: iludido pela proposta política internacional de luta, o
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1 INTRODUÇÃO 

os últimos dias, em virtude dos crescentes conflitos no 
Oriente Médio, do aumento nos fluxos migratórios para a 
Europa e dos atentados terroristas em importantes cidades do 

mundo, como Paris, Bruxelas e Berlim, é possível notar um crescimento 
significativo de ondas de nacionalismo e xenofobia. Tal fenômeno, no entanto, 
parece não se limitar apenas aos refugiados de origem árabe e muçulmana e 
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tampouco está restrito apenas aos países europeus diretamente afetados pelo 
que se convencionou chamar de “crise migratória”.  

O Brasil mesmo, apesar de ter uma sociedade multiétnica e multicultural, 
fruto de vários movimentos migratórios, não tem estado imune a esse 
fenômeno, o qual parece está sendo cada vez mais difundido ao redor do 
mundo. O país possui uma ampla legislação de proteção aos refugiados e desde 
setembro de 2013 tem facilitado a entrada de sírios oriundos da Guerra Civil 
Síria, recebendo cerca de dois mil do quase cinco milhões de refugiados 
causados pelo conflito iniciado em 2011 e ainda em curso (ACNUR, 2016). 
Entretanto, apesar da adoção de medidas como essas com parte do governo 
federal, muitos brasileiros ainda veem os refugiados como alguma forma de 
ameaça, sobretudo no que diz respeito à economia.  

De acordo com uma pesquisa realizada pela Hello Research, em 2015, 
quase 40% dos brasileiros acreditam que os refugiados são um empecilho ao 
crescimento econômico e contribuem de alguma maneira para o aumento das 
desigualdades sociais. A maioria está no Nordeste, onde 48% dos entrevistados 
afirmaram ser contra o recebimento de refugiados no país. (BRETAS, 2015). 

Segundo os dados mais recentes do Comitê Nacional para os Refugiados 
– CONARE (abril de 2016), o Brasil possui atualmente 8.863 refugiados, de 79
nacionalidades distintas. (CONARE, 2016). Dentre os quais, a maioria se
encontra nas regiões Sul e Sudeste, havendo apenas 1% deles no Nordeste.
(ACNUR, 2016). Dessa maneira, o presente artigo visa analisar quais os
principais fatores que desestimulam o assentamento de refugiados no Nordeste
brasileiro, considerando os principais desafios de integração enfrentados pelos
que já se encontram presentes na região, sobretudo no que diz respeito a
questões econômicas.

A fim de alcançar o objetivo proposto, serão aplicados questionários com 
refugiados que vivem no Nordeste acerca dos motivos que os levaram a buscar 
refúgio na região e da maneira como se deu o seu processo jurídico, além de 
questões relativas à empregabilidade e outros aspectos econômicos. Utilizar-se-
á como referencial teórico os conceitos de segurança propostos pela Escola de 
Copenhagen dos Estudos Críticos de Segurança e buscará verificar se a 
securitização das migrações na Europa tem dificultado a integração econômica 
dos refugiados no Nordeste e por isso ser uma variável explicativa do pequeno 
número de refugiados na região, sobretudo, se comparado a outras partes do 
Brasil. 

Dessa maneira, na primeira parte do trabalho, será brevemente discutida 
a definição de refugiado de acordo com a Convenção de Genebra relativa ao 
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questões econômicas.

A fim de alcançar o objetivo proposto, serão aplicados questionários com
refugiados que vivem no Nordeste acerca dos motivos que os levaram a buscar
refúgio na região e da maneira como se deu o seu processo jurídico, além de
questões relativas à empregabilidade e outros aspectos econômicos. Utilizar-se-
á como referencial teórico os conceitos de segurança propostos pela Escola de
Copenhagen dos Estudos Críticos de Segurança e buscará verificar se a
securitização das migrações na Europa tem dificultado a integração econômica
dos refugiados no Nordeste e por isso ser uma variável explicativa do pequeno
número de refugiados na região, sobretudo, se comparado a outras partes do
Brasil.

Dessa maneira, na primeira parte do trabalho, será brevemente discutida
a definição de refugiado de acordo com a Convenção de Genebra relativa ao
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estatuto do refugiado de 1951 bem como os direitos e deveres dos indivíduos 
portadores desse status no Brasil. Na segunda parte, por sua vez, será analisado 
como o processo de securitização dos refugiados na Europa tem afetado a 
sociedade brasileira. Por fim, na terceira parte, serão analisados os dados 
obtidos por meio dos questionários aplicados aos refugiados, de modo a 
verificar se essa securitização das migrações forçadas é um dos fatores que têm 
contribuído para o baixo número de refugiados no Nordeste brasileiro.  

2 A PROTEÇÃO AOS REFUGIADOS NO BRASIL 

Um dos maiores desafios enfrentados atualmente pela comunidade 
internacional é a proteção aos migrantes forçados, sobretudo às pessoas que 
cruzam fronteiras nacionais reconhecidas pelos Estados em virtude de 
perseguições motivadas por questões religiosas, raciais, nacionais ou políticas. 
Esse dilema, no entanto, tem estado presente na agenda das negociações 
internacionais desde o período pós Segunda Guerra Mundial, quando os países 
membros da recém-criada Organização das Nações Unidas (ONU), reuniram-
se a fim de discutir e buscar soluções para a problemática dos refugiados 
oriundos do conflito findado em 1945. (ACNUR, 2010, p. 14). 

Como ressalta Simões (2015), um dos frutos desses encontros da ONU, foi 
a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, ou comumente 
conhecida como Convenção de Genebra. (SIMÕES, 2015). A Convenção é tida 
como um marco no Direito Internacional dos Refugiados, visto que é o 
primeiro tratado internacional a conceituar, de forma positivada, o refúgio, 
gerando responsabilidades jurídicas para todos os Estados que a ratificam. 
Logo, de acordo com a Convenção, em seu segundo parágrafo do artigo 
primeiro, pode ser conceituado como um refugiado qualquer pessoa  

[Q]ue, em conseqüência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º 
de janeiro de 1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, 
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se 
encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em 
virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou 
que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual 
tinha sua residência habitual em conseqüência de tais 
acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer 
voltar a ele. (ONU, 1951, p. 2).

Desse modo, Jubilut (2007) ressalta que o refúgio passou a se configurar 
como uma medida estatal não discricionária, o que facilita o processo de 
categorização dos requerentes e aumenta a abrangência de pessoas em situação 
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de risco que podem ser acolhidas pelos Estados signatários. Isso se dá pelo fato 
de que, diferentemente do asilo diplomático310, o refúgio pode ser estendido a 
pessoas que sofrem diversos tipos de perseguição, não apenas motivada por 
questões políticas. Ainda, segundo a autora, outra importante conquista advinda 
do conceito de refúgio proposto na Convenção de 1951 foi a criação do 
princípio do non-refoulement, segundo qual, as pessoas que estão em situação de 
risco, não podem ser obrigadas a retornar ao país de origem, se o mesmo ainda 
não estiver seguro. (JUBILUT, 2007). 

De acordo com o ACNUR (2010), no entanto, apesar de a Convenção 
ter representado um grande avanço para o Direito Internacional dos 
Refugiados, ela ainda era bastante restritiva, uma vez que o conceito de 
refugiado era aplicável somente aos europeus deslocados em virtude dos 
conflitos da Segunda Guerra Mundial, os quais haviam sido vítimas de algum 
tipo de perseguição descrito na Convenção até 1 de janeiro de 1951, sendo, 
portanto, um tratado internacional com validade e territorialidade restritas. 
(ACNUR, 2010). Em virtude disso, com os acontecimentos do fim do século 
XX, percebe-se a necessidade do aprimoramento da convenção, o que ocorreu 
por meio do Protocolo Adicional de 1967, e de convenções de âmbito regional, 
como a Organização da Unidade Africana (1969) e Cartagena (1984). 
(LOYOLA, 2003). 

Nesse sentido, segundo Andrade (2015), para muitos autores, o Brasil é 
tido como um país ambíguo em relação às suas medidas no que diz respeito, 
dos refugiados, seja no âmbito internacional ou nacional (ANDRADE, 2015). 
Isso se dá pelo fato de que embora o país fizesse parte do ACNUR desde 1958, 
e houvesse ratificado a Convenção de Genebra, bem como o Protocolo de 
1967, apenas em 1980 criou um mecanismo específico em seu ordenamento 
jurídico para lidar com questões relativas à migração, o Estatuto do Estrangeiro 
(Lei n.º 6.815). Ainda assim, a lei, ao invés de proteger os direitos humanos dos 
estrangeiros, tinha como principal foco a segurança nacional, muitas vezes 
criminalizando os migrantes. Soma-se a isso o fato de que apenas em 1997 é 
que o país adotou a Lei n.º 9.474, a qual regulamenta de modo efetivo a 
instituição do refúgio. (APOLINÁRIO; JUBILUT, 2008).  

Amaral e Fusco (2005) ressaltam que, uma das principais causas desse 
lapso de continuidade de medidas relacionadas ao refúgio, foi a eclosão da 
Ditadura Militar, no Brasil. Isso levou o país a centralizar suas decisões em 

310 Mecanismo internacional de proteção a migrantes forçados, avaliado diretamente pela 
Presidência da República, sendo originário do Tratado de Direito Penal Internacional de 
Montevidéu, de 1889, que leva em consideração perseguições políticas de forma 
individualizada, sendo característico e ainda reconhecido por países da América Latina. 
(ACNUR, 2010, p. 3). 
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de risco que podem ser acolhidas pelos Estados signatários. Isso se dá pelo fato
de que, diferentemente do asilo diplomático310, o refúgio pode ser estendido a
pessoas que sofrem diversos tipos de perseguição, não apenas motivada por
questões políticas. Ainda, segundo a autora, outra importante conquista advinda
do conceito de refúgio proposto na Convenção de 1951 foi a criação do
princípio do non-refoulement, segundo qual, as pessoas que estão em situação de
risco, não podem ser obrigadas a retornar ao país de origem, se o mesmo ainda
não estiver seguro. (JUBILUT, 2007).

De acordo com o ACNUR (2010), no entanto, apesar de a Convenção
ter representado um grande avanço para o Direito Internacional dos
Refugiados, ela ainda era bastante restritiva, uma vez que o conceito de
refugiado era aplicável somente aos europeus deslocados em virtude dos
conflitos da Segunda Guerra Mundial, os quais haviam sido vítimas de algum
tipo de perseguição descrito na Convenção até 1 de janeiro de 1951, sendo,
portanto, um tratado internacional com validade e territorialidade restritas.
(ACNUR, 2010). Em virtude disso, com os acontecimentos do fim do século
XX, percebe-se a necessidade do aprimoramento da convenção, o que ocorreu
por meio do Protocolo Adicional de 1967, e de convenções de âmbito regional,
como a Organização da Unidade Africana (1969) e Cartagena (1984).
(LOYOLA, 2003).

Nesse sentido, segundo Andrade (2015), para muitos autores, o Brasil é
tido como um país ambíguo em relação às suas medidas no que diz respeito,
dos refugiados, seja no âmbito internacional ou nacional (ANDRADE, 2015).
Isso se dá pelo fato de que embora o país fizesse parte do ACNUR desde 1958,
e houvesse ratificado a Convenção de Genebra, bem como o Protocolo de
1967, apenas em 1980 criou um mecanismo específico em seu ordenamento 
jurídico para lidar com questões relativas à migração, o Estatuto do Estrangeiro
(Lei n.º 6.815). Ainda assim, a lei, ao invés de proteger os direitos humanos dos
estrangeiros, tinha como principal foco a segurança nacional, muitas vezes
criminalizando os migrantes. Soma-se a isso o fato de que apenas em 1997 é
que o país adotou a Lei n.º 9.474, a qual regulamenta de modo efetivo a
instituição do refúgio. (APOLINÁRIO; JUBILUT, 2008).

Amaral e Fusco (2005) ressaltam que, uma das principais causas desse
lapso de continuidade de medidas relacionadas ao refúgio, foi a eclosão da
Ditadura Militar, no Brasil. Isso levou o país a centralizar suas decisões em

310 Mecanismo internacional de proteção a migrantes forçados, avaliado diretamente pela
Presidência da República, sendo originário do Tratado de Direito Penal Internacional de
Montevidéu, de 1889, que leva em consideração perseguições políticas de forma
individualizada, sendo característico e ainda reconhecido por países da América Latina.
(ACNUR, 2010, p. 3).
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questões de segurança, principalmente interna, tendo em vista a ideologia 
nacionalista em vigor. (AMARAL; FUSCO, 2005). Todavia, com aumento do 
fluxo de migrações forçadas ao redor do mundo, e, bem como o processo de 
redemocratização do Estado, o Brasil retomou a produção legislativa sobre 
Direitos Humanos e acolhimento de pessoas em seu território. (ACNUR, 
2010). 

Dessa maneira, Jubilut (2007) ressalta como os pilares básicos da 
proteção aos refugiados no Brasil a Constituição Federal de 1988 e a Lei n.o 
9.474/1997, bem como os tratados internacionais de direitos humanos dos 
quais o país é signatário, a exemplo da Convenção de Genebra de 1951 
(JUBILUT, 2007).  

Dentre esses mecanismos existentes, no entanto, a Lei n.º 9.474 destaca-
se como o principal, uma vez que representa um avanço no Direito do 
Refugiado, visto que além de efetivar um órgão público-privado, a saber, o 
Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), amplia ainda mais o conceito 
de refúgio, baseando-se na Convenção de Cartagena, e transfere a 
responsabilidade ao Estado, com o aconselhamento do ACNUR. (BRASIL, 
1997). 

Desse modo, de acordo com Apolinário e Jubilut (2008), embora ainda 
haja alguns problemas institucionais na efetivação das medidas vigentes, é 
possível concluir que a atual legislação brasileira com relação aos refugiados é 
moderna e está em consonância com os principais mecanismos internacionais 
de proteção a pessoas nessa situação de vulnerabilidade. (APOLINÁRIO, 
JUBILUT, 2008). Andrade (2015) partilha de opinião semelhante e destaca que 
a sanção da Lei nº 9.474 representou um grande avanço para o Brasil, colocando 
o país na vanguarda internacional do tema, sobretudo no âmbito da América
Latina. Um exemplo disso, foi o fato de o Estado ser o primeiro país da região
a fazer parcerias com o ACNUR para o reassentamento e integração de
refugiados da Angola e Libéria, tornando-se um modelo no que diz respeito ao
reassentamento de refugiados, já que vem recebendo pessoas nessa situação por
mais de uma década. (ANDRADE, 2015).

Como consequência disso, de acordo com o CONARE (2016), ao longo 
dos anos, o país tem recebido um número cada vez maior de solicitações de 
refúgio, havendo um aumento de 2.868% entre 2010 e 2015. Enquanto que 
2010 foram feitas apenas 966 solicitações, em 2015 foram feitos 28.670 pedidos. 
Houve um aumento significativo também no número de concessões de refúgio. 
Em 2010, o status de refugiado havia sido concedido a 3.904 pessoas. Em 2016, 
porém, esse número já chegava a 8.863, um aumento de 127% em seis anos. 
(CONARE, 2016). 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



479

questões de segurança, principalmente interna, tendo em vista a ideologia
nacionalista em vigor. (AMARAL; FUSCO, 2005). Todavia, com aumento do
fluxo de migrações forçadas ao redor do mundo, e, bem como o processo de
redemocratização do Estado, o Brasil retomou a produção legislativa sobre
Direitos Humanos e acolhimento de pessoas em seu território. (ACNUR,
2010).

Dessa maneira, Jubilut (2007) ressalta como os pilares básicos da
proteção aos refugiados no Brasil a Constituição Federal de 1988 e a Lei n.o
9.474/1997, bem como os tratados internacionais de direitos humanos dos
quais o país é signatário, a exemplo da Convenção de Genebra de 1951
(JUBILUT, 2007). 

Dentre esses mecanismos existentes, no entanto, a Lei n.º 9.474 destaca-
se como o principal, uma vez que representa um avanço no Direito do
Refugiado, visto que além de efetivar um órgão público-privado, a saber, o
Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), amplia ainda mais o conceito
de refúgio, baseando-se na Convenção de Cartagena, e transfere a
responsabilidade ao Estado, com o aconselhamento do ACNUR. (BRASIL,
1997).

Desse modo, de acordo com Apolinário e Jubilut (2008), embora ainda
haja alguns problemas institucionais na efetivação das medidas vigentes, é
possível concluir que a atual legislação brasileira com relação aos refugiados é
moderna e está em consonância com os principais mecanismos internacionais
de proteção a pessoas nessa situação de vulnerabilidade. (APOLINÁRIO,
JUBILUT, 2008). Andrade (2015) partilha de opinião semelhante e destaca que
a sanção da Lei nº 9.474 representou um grande avanço para o Brasil, colocando
o país na vanguarda internacional do tema, sobretudo no âmbito da América
Latina. Um exemplo disso, foi o fato de o Estado ser o primeiro país da região
a fazer parcerias com o ACNUR para o reassentamento e integração de
refugiados da Angola e Libéria, tornando-se um modelo no que diz respeito ao
reassentamento de refugiados, já que vem recebendo pessoas nessa situação por 
mais de uma década. (ANDRADE, 2015).

Como consequência disso, de acordo com o CONARE (2016), ao longo
dos anos, o país tem recebido um número cada vez maior de solicitações de
refúgio, havendo um aumento de 2.868% entre 2010 e 2015. Enquanto que
2010 foram feitas apenas 966 solicitações, em 2015 foram feitos 28.670 pedidos.
Houve um aumento significativo também no número de concessões de refúgio. 
Em 2010, o status de refugiado havia sido concedido a 3.904 pessoas. Em 2016,
porém, esse número já chegava a 8.863, um aumento de 127% em seis anos.
(CONARE, 2016).

490 

De acordo com Moraes, Andrade e Mattos (2013), os principais motivos 
para o crescimento da procura por refúgio no Brasil, seriam as medidas 
socioeconômicas internas, e a reputação internacional de ser um país acolhedor. 
Por conta disso, pontua-se o caso dos haitianos, que apesar de não se 
enquadrarem no conceito de refugiado, e assim possuindo visto humanitário de 
residência311, utilizaram essas justificativas para buscarem acolhimento, no país. 
(MORAES; ANDRADE; MATTOS, 2013). Soma-se a isso o fato de que em 
2012, o CONARE adotou a Resolução Normativa n.o 17, a qual concede vistos 
humanitários a pessoas afetadas pela Guerra Civil Síria, iniciada em 2011 e ainda 
em curso. Em virtude disso, o governo brasileiro decidiu, em 2015, prorrogar 
por mais três anos a Resolução. (PORTAL BRASIL, 2015). Dessa maneira, 
segundo o CONARE (2016), existem hoje no país mais de 2.000 sírios, um 
número relativamente pequeno, tendo em vista que, desde o início dos conflitos 
na Síria, 11 milhões de pessoas ficaram deslocadas, sendo aproximadamente 
cinco milhões delas, refugiados. (CONARE, 2016; EUROPEAN 
UNIVERSITY INSTITUTE, 2016). 

Em geral, o número de refugiados no Brasil ainda é pequeno, se 
comparado ao grande contingente de pessoas nessa condição ao redor do 
mundo, sobretudo se considerada a distribuição desses refugiados no território 
brasileiro por região. Segundo o ACNUR (2015), existe atualmente cerca de 21 
milhões de refugiados. Entretanto, como ressaltado anteriormente, o Brasil 
abriga menos de nove mil. Ainda, de acordo com o ACNUR (2016), 25% desses 
refugiados se encontram na região Norte, 7% no Centro-Oeste, 1% no 
Nordeste, 31% no Sudeste e 35% no Sul. Nota-se, portanto, que há regiões do 
país, nas quais o número de refugiados é bastante reduzido, sendo necessário 
destacar, em específico a situação do Nordeste. Embora seja a região com o 
maior número de estados do país, o equivalente a um terço de todas as unidades 
federativas, o Nordeste é também a região com o menor número de refugiados, 
cerca de apenas 1%, o que seria equivalente a menos de 90 pessoas.  

Desse modo, tendo em vista a postura do Estado brasileiro frente à 
proteção dos refugiados, será analisado, nas próximas seções, de que modo o 
processo de securitização dos refugiados na Europa pode configurar-se como 
uma das variáveis responsáveis por esse baixo número de refugiados Nordeste. 
Para isso, faz-se necessário primeiro discutir o que constitui “securitização” e 

311 Visto criado pelo governo brasileiro com base na Resolução Normativa n.º 97 a fim de 
atender aos requerimentos de refúgio de haitianos após os terremotos de 2010 ocorridos no 
Haiti. Isso se deu pelo fato de que, de acordo com a Lei n.º 9.474, refugiado seria o indivíduo 
que “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”, e não alguém que se desloca por desastres 
ambientais. (ANDRADE; MATTOS; MORAES, 2013, p.9-10). 
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Refugiado, visto que além de efetivar um órgão público-privado, a saber, o
Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), amplia ainda mais o conceito
de refúgio, baseando-se na Convenção de Cartagena, e transfere a
responsabilidade ao Estado, com o aconselhamento do ACNUR. (BRASIL,
1997).

Desse modo, de acordo com Apolinário e Jubilut (2008), embora ainda
haja alguns problemas institucionais na efetivação das medidas vigentes, é
possível concluir que a atual legislação brasileira com relação aos refugiados é
moderna e está em consonância com os principais mecanismos internacionais
de proteção a pessoas nessa situação de vulnerabilidade. (APOLINÁRIO,
JUBILUT, 2008). Andrade (2015) partilha de opinião semelhante e destaca que
a sanção da Lei nº 9.474 representou um grande avanço para o Brasil, colocando
o país na vanguarda internacional do tema, sobretudo no âmbito da América
Latina. Um exemplo disso, foi o fato de o Estado ser o primeiro país da região
a fazer parcerias com o ACNUR para o reassentamento e integração de
refugiados da Angola e Libéria, tornando-se um modelo no que diz respeito ao
reassentamento de refugiados, já que vem recebendo pessoas nessa situação por 
mais de uma década. (ANDRADE, 2015).

Como consequência disso, de acordo com o CONARE (2016), ao longo
dos anos, o país tem recebido um número cada vez maior de solicitações de
refúgio, havendo um aumento de 2.868% entre 2010 e 2015. Enquanto que
2010 foram feitas apenas 966 solicitações, em 2015 foram feitos 28.670 pedidos.
Houve um aumento significativo também no número de concessões de refúgio. 
Em 2010, o status de refugiado havia sido concedido a 3.904 pessoas. Em 2016,
porém, esse número já chegava a 8.863, um aumento de 127% em seis anos.
(CONARE, 2016).

480

De acordo com Moraes, Andrade e Mattos (2013), os principais motivos
para o crescimento da procura por refúgio no Brasil, seriam as medidas
socioeconômicas internas, e a reputação internacional de ser um país acolhedor.
Por conta disso, pontua-se o caso dos haitianos, que apesar de não se
enquadrarem no conceito de refugiado, e assim possuindo visto humanitário de
residência311, utilizaram essas justificativas para buscarem acolhimento, no país.
(MORAES; ANDRADE; MATTOS, 2013). Soma-se a isso o fato de que em
2012, o CONARE adotou a Resolução Normativa n.o 17, a qual concede vistos
humanitários a pessoas afetadas pela Guerra Civil Síria, iniciada em 2011 e ainda 
em curso. Em virtude disso, o governo brasileiro decidiu, em 2015, prorrogar
por mais três anos a Resolução. (PORTAL BRASIL, 2015). Dessa maneira,
segundo o CONARE (2016), existem hoje no país mais de 2.000 sírios, um
número relativamente pequeno, tendo em vista que, desde o início dos conflitos
na Síria, 11 milhões de pessoas ficaram deslocadas, sendo aproximadamente
cinco milhões delas, refugiados. (CONARE, 2016; EUROPEAN
UNIVERSITY INSTITUTE, 2016).

Em geral, o número de refugiados no Brasil ainda é pequeno, se
comparado ao grande contingente de pessoas nessa condição ao redor do
mundo, sobretudo se considerada a distribuição desses refugiados no território
brasileiro por região. Segundo o ACNUR (2015), existe atualmente cerca de 21
milhões de refugiados. Entretanto, como ressaltado anteriormente, o Brasil
abriga menos de nove mil. Ainda, de acordo com o ACNUR (2016), 25% desses
refugiados se encontram na região Norte, 7% no Centro-Oeste, 1% no
Nordeste, 31% no Sudeste e 35% no Sul. Nota-se, portanto, que há regiões do
país, nas quais o número de refugiados é bastante reduzido, sendo necessário
destacar, em específico a situação do Nordeste. Embora seja a região com o
maior número de estados do país, o equivalente a um terço de todas as unidades
federativas, o Nordeste é também a região com o menor número de refugiados,
cerca de apenas 1%, o que seria equivalente a menos de 90 pessoas.

Desse modo, tendo em vista a postura do Estado brasileiro frente à
proteção dos refugiados, será analisado, nas próximas seções, de que modo o
processo de securitização dos refugiados na Europa pode configurar-se como 
uma das variáveis responsáveis por esse baixo número de refugiados Nordeste.
Para isso, faz-se necessário primeiro discutir o que constitui “securitização” e

311 Visto criado pelo governo brasileiro com base na Resolução Normativa n.º 97 a fim de 
atender aos requerimentos de refúgio de haitianos após os terremotos de 2010 ocorridos no 
Haiti. Isso se deu pelo fato de que, de acordo com a Lei n.º 9.474, refugiado seria o indivíduo
que “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”, e não alguém que se desloca por desastres
ambientais. (ANDRADE; MATTOS; MORAES, 2013, p.9-10).
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como esse fenômeno ocorrido no continente europeu tem influenciado as 
percepções dos brasileiros nordestinos acerca dos refugiados. 

3  A SECURITIZAÇÃO DOS REFUGIADOS NA EUROPA E O 
IMPACTO DISSO NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

Nos últimos dias, a temática dos refugiados tem sido uma questão cada 
vez mais presente na mídia internacional. Como ressalta Bauman (2016), os 
meios de comunicação estão sobrecarregados de manchetes e notícias sobre a 
atual “crise migratória”, a qual estaria sendo responsável pelo declínio da 
Europa e sinalizando o colapso de todo o modo de vida ocidental. Segundo o 
autor, o impacto dessas notícias tem causado quase um “pânico moral”; o que 
se dá pelo fato de que nos países do Norte, enquanto que empresários e 
detentores do capital veem nos refugiados uma fonte de mão-de-obra barata, a 
população em geral, com altos índices de desemprego, percebe esses deslocados 
forçados como uma concorrência desleal e por isso, prováveis ameaças. 
(BAUMAN, 2016).  

Desse modo, Bauman (2016) afirma que os políticos populistas se 
aproveitam do aparente caos social a fim de alcançarem seus interesses por meio 
da exploração desses temores, não estando, portanto, interessados em aliviar as 
ansiedades de seus cidadãos. A essas ações, o sociólogo polonês chama de 
“securitização”, o que segundo ele (2016, p. 34),  

consiste em desviar a ansiedade, de problemas que os governos são 
incapazes de enfrentar (ou não têm muito interesse em fazê-lo), para 
outros, com os quais os governantes – diariamente, em milhares de 
telas – aparecem lidando com energia e (por vezes) com sucesso. 

Entre esses primeiros problemas, estariam questões relacionadas as 
questões de segurança social e econômica, como empregabilidade e programas 
sociais. Os segundos, a questões de segurança externa, como o combate ao 
terrorismo. 

Entretanto, Bauman não é o primeiro autor a discutir o termo 
“securitização” e aplica-lo para explicar como governos europeus lidam com 
questões referentes à migração, sobretudo, a migrações forçadas, como é o caso 
dos refugiados. Como ressalta Betts (2009), o conceito de “securitização” foi 
primeiramente sugerido e empregado pelos autores da Escola de Copenhagen 
dos Estudos Críticos de Segurança (ECS). Segundo o autor, os ECS fazem parte 
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questões de segurança social e econômica, como empregabilidade e programas
sociais. Os segundos, a questões de segurança externa, como o combate ao
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Entretanto, Bauman não é o primeiro autor a discutir o termo 
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questões referentes à migração, sobretudo, a migrações forçadas, como é o caso
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dos Estudos Críticos de Segurança (ECS). Segundo o autor, os ECS fazem parte
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de um esforço acadêmico dentro da disciplina de Relações Internacionais de 
questionar os conceitos tradicionais de segurança internacional baseados apenas 
nos interesses dos Estados, ressaltando que nem sempre a segurança estatal é 
sinônimo de segurança para os indivíduos, buscando, dessa maneira, produzir 
um conhecimento mais emancipatório e normativo focado nos marginalizados 
e sem proteção; o que inclui os refugiados e outros migrantes forçados. 
(BETTS, 2009).  

Nesse sentido, Betts (2009) argumenta que a proposta de análise da 
Escola de Copenhagen está baseada em dois conceitos principais: o de 
“segurança societal” e de “securitização”. O primeiro conceito, formulado por 
Waever (1993), enfatiza o fato de que ameaças externas são geralmente 
direcionadas a valores e identidades imateriais do que a entidades materiais, o 
que faria com que grupos sociais específicos passassem a se identificar como 
“nós” em detrimento dos “outros”, sendo essa uma das razões pelas quais 
muitos na União Europeia veem os migrantes como uma questão de segurança 
em virtude de valores culturais. (WAEVER, 1993 apud BETTS, 2009).  

Desse modo, Brancante e Reis (2009) afirmam que, para os autores da 
Escola de Copenhagen, a segurança é um “ato de discurso”, no qual um agente 
com capacidade “securitizante” atribui uma ameaça a determinado objeto 
referente e o declara como uma ameaça existencial, tendo, dessa maneira, o 
direito de se utilizar de meios extraordinários para repeli-la. (BRANCANTE, 
REIS, 2009). Nesse sentido, o conceito geral de segurança está relacionado à 
construção de ameaças e inimigos por parte do discurso dos tomadores de 
decisão nacionais bem como à habilidade dos mesmos de adotarem medidas 
emergenciais. (SILVA, 2016). Isso é melhor compreendido à luz do segundo 
conceito, o de “securitização”. 

  Segundo Buzan et al. (1998, p. 23), a securitização pode ser vista 
como uma versão mais extrema da politização:  

In theory, any public issue can be located on the spectrum ranging from 
nonpoliticised (meaning the state does not deal with it and it is not in any 
other way made an issue of public debate and decision) through politicized 
(meaning the issue is part of public policy, requiring government decision 
and resource allocations […]) to securitized (meaning the issue is presented 
as an existential threat, requiring emergency measures and justifying actions 
outside the normal bounds of political procedure). 

Logo, a securitização de determinado assunto como meio-ambiente ou 
migrações não é uma ação neutra, já que passa a legitimar ações que até então 
não eram legítimas.  
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de um esforço acadêmico dentro da disciplina de Relações Internacionais de
questionar os conceitos tradicionais de segurança internacional baseados apenas
nos interesses dos Estados, ressaltando que nem sempre a segurança estatal é
sinônimo de segurança para os indivíduos, buscando, dessa maneira, produzir
um conhecimento mais emancipatório e normativo focado nos marginalizados
e sem proteção; o que inclui os refugiados e outros migrantes forçados.
(BETTS, 2009).

Nesse sentido, Betts (2009) argumenta que a proposta de análise da
Escola de Copenhagen está baseada em dois conceitos principais: o de
“segurança societal” e de “securitização”. O primeiro conceito, formulado por
Waever (1993), enfatiza o fato de que ameaças externas são geralmente
direcionadas a valores e identidades imateriais do que a entidades materiais, o
que faria com que grupos sociais específicos passassem a se identificar como
“nós” em detrimento dos “outros”, sendo essa uma das razões pelas quais
muitos na União Europeia veem os migrantes como uma questão de segurança 
em virtude de valores culturais. (WAEVER, 1993 apud BETTS, 2009).

Desse modo, Brancante e Reis (2009) afirmam que, para os autores da
Escola de Copenhagen, a segurança é um “ato de discurso”, no qual um agente
com capacidade “securitizante” atribui uma ameaça a determinado objeto
referente e o declara como uma ameaça existencial, tendo, dessa maneira, o
direito de se utilizar de meios extraordinários para repeli-la. (BRANCANTE,
REIS, 2009). Nesse sentido, o conceito geral de segurança está relacionado à
construção de ameaças e inimigos por parte do discurso dos tomadores de
decisão nacionais bem como à habilidade dos mesmos de adotarem medidas
emergenciais. (SILVA, 2016). Isso é melhor compreendido à luz do segundo
conceito, o de “securitização”.

Segundo Buzan et al. (1998, p.23), a securitização pode ser vista como
uma versão mais extrema da politização:

In theory, any public issue can be located on the spectrum ranging
from nonpoliticised (meaning the state does not deal with it and it 
is not in any other way made an issue of public debate and decision)
through politicized (meaning the issue is part of public policy,
requiring government decision and resource allocations […]) to 
securitized (meaning the issue is presented as an existential threat,
requiring emergency measures and justifying actions outside the
normal bounds of political procedure).

Logo, a securitização de determinado assunto como meio-ambiente ou
migrações não é uma ação neutra, já que passa a legitimar ações que até então
não eram legítimas.
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De acordo com Betts (2009), um exemplo disso é quando o refúgio e a 
imigração passam a ser vinculadas à segurança, de modo que medidas 
extraordinárias passam a ser justificadas em nome da segurança. Em virtude 
disso, o tema torna-se parte dos departamentos de segurança dos Estados, 
como no caso da União Europeia, em que os pedidos de refúgio passam pelo 
Departamento Doméstica de Assuntos de Justiça. Ao mesmo tempo, a situação 
é ainda mais agravada quando a mídia e outros setores da sociedade reforçam a 
prerrogativa comum de que há uma relação direta entre requerentes de refúgio 
e refugiados e terrorismo ou ameaças à segurança econômica e social. Isso, por 
sua vez, contribui para que medidas extremas sejam tomadas pelos governos, 
como a legitimação de práticas que envolvem a violação de direitos humanos, 
detenções extra-judiciais, deportações forçadas e etc. (BETTS, 2009).   

Assim, é possível observar, como faz Bauman (2016), que o processo de 
securitização dos refugiados é um fato bastante comum nos países europeus 
nos últimos anos. Entretanto, com base no que foi exposto na seção anterior 
acerca da política brasileira para refugiados, infere-se que no Brasil não ocorre 
o mesmo por parte de autoridades governamentais. Entretanto, é possível
inferir que o que tem ocorrido no continente europeu tem surtido algum efeito
na percepção de alguns setores do senso comum brasileiro e até mesmo de
alguns políticos.

No auge da crise de refugiados na Europa, em 2015, um deputado federal 
de grande destaque nacional, que aparece em pesquisas de opinião como o 
segundo colocado para assumir a Presidência da República em 2018, com 18% 
das intenções de voto (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017), afirmou que 
imigrantes haitianos, senegaleses e bolivianos, bem como os refugiados sírios 
são a “escória do mundo” e uma ameaça à soberania nacional. (JORNAL 
OPÇÃO, 2015).  

No mesmo ano, a Hello Research, uma agência especializada em pesquisa 
de mercado e inteligência, ouviu mais de mais de 2.000 brasileiros ouvidos em 
mais de 70 cidades de todas as regiões do país acerca do acolhimento de 
refugiados no Brasil. De acordo com a pesquisa, 55% dos entrevistados são 
favoráveis à postura adotada pelo governo federal de acolher refugiados, 
enquanto que 37% são contra e 8% não soube responder. Entretanto, a 
pesquisa também sugere que o preconceito contra os refugiados ainda é um 
fator presente na sociedade brasileira, uma vez que 39% dos entrevistados 
concordam com a afirmação de que “os refugiados atrapalham o crescimento 
do país, aumentando a quantidade de pobres”, empatando tecnicamente com 
os 37% que discordam. (HELLO RESEARCH, 2015). 
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Com relação ao trabalho, o temor é ainda maior. Embora, como ressalte 
a Hello Research, de acordo com o Conselho Nacional de Imigração do Ministério 
do Trabalho e Previdência Social apenas 0,5% da força formal de trabalho do 
Brasil seja formada por estrangeiros, 38% dos entrevistados concordam como 
a afirmativa de que “os refugiados são uma ameaça pois ocupam vagas de 
trabalho que poderiam ser de brasileiros”, em outro empate técnico com os 
40% que discordam dessa posição. (HELLO RESEARCH, 2015). 

Regionalmente, o Nordeste, embora seja a região com o menor número 
de refugiados, cerca de apenas 90 pessoas, de acordo com dados do ACNUR, 
é que a se mostrou mais contrária ao recebimento de refugiados (ACNUR, 
2016). De acordo com a pesquisa, dentre os 30% contrários à postura do 
governo, 48% deles se encontram no Nordeste. (HELLO RESEARCH, 2015). 

Esse temor de que os refugiados ocupem empregos e sobrecarregue a 
economia dos países onde são acolhidos também é partilhada por um número 
significativo de europeus. De acordo com Poushter (2016), uma pesquisa 
realizada em 10 países da Europa revela que cerca de 50% da população 
europeia acredita que os refugiados são um fardo para a sociedade. Apenas na 
Alemanha e Suécia é que há uma percepção mais favorável, segundo a qual, os 
refugiados tornam os países que os acolhem mais fortes em virtude de suas 
habilidades e de seu trabalho duro. (POUSHTER, 2016). 

Dessa maneira, a fim de verificar se a securitização, assim como tem 
ocorrido na Europa, é uma das variáveis explicativas do pequeno número de 
refugiados no Nordeste brasileiro, na próxima seção desse capítulo, serão 
analisados os resultados de um questionário aplicado a alguns refugiados 
residentes na região atualmente.  

4  ANÁLISE DOS DADOS: EXISTE SECURITIZAÇÃO DOS 
REFUGIADOS NO NORDESTE BRASILEIRO? 

A partir de questionário eletrônico aplicado a uma amostra aleatória de 5 
entre os 90 refugiados que habitam no Nordeste, foram colhidas informações 
objetivas e subjetivas, a fim de traçar um perfil dos refugiados para melhor 
compreender o fenômeno. Neste caso, a variável dependente é o pequeno 
número de refugiados no Nordeste e a variável independente, ou seja, 
explicativa, é a securitização do refúgio na Europa e suas implicações práticas. 
Entende-se que os impactos na sociedade brasileira, como explicitados na seção 
anterior, passam por um processo de absorção cultural, no qual a internalização 
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De acordo com Betts (2009), um exemplo disso é quando o refúgio e a
imigração passam a ser vinculadas à segurança, de modo que medidas
extraordinárias passam a ser justificadas em nome da segurança. Em virtude
disso, o tema torna-se parte dos departamentos de segurança dos Estados,
como no caso da União Europeia, em que os pedidos de refúgio passam pelo
Departamento Doméstica de Assuntos de Justiça. Ao mesmo tempo, a situação
é ainda mais agravada quando a mídia e outros setores da sociedade reforçam a 
prerrogativa comum de que há uma relação direta entre requerentes de refúgio
e refugiados e terrorismo ou ameaças à segurança econômica e social. Isso, por
sua vez, contribui para que medidas extremas sejam tomadas pelos governos,
como a legitimação de práticas que envolvem a violação de direitos humanos,
detenções extra-judiciais, deportações forçadas e etc. (BETTS, 2009).

Assim, é possível observar, como faz Bauman (2016), que o processo de
securitização dos refugiados é um fato bastante comum nos países europeus
nos últimos anos. Entretanto, com base no que foi exposto na seção anterior
acerca da política brasileira para refugiados, infere-se que no Brasil não ocorre
o mesmo por parte de autoridades governamentais. Entretanto, é possível
inferir que o que tem ocorrido no continente europeu tem surtido algum efeito
na percepção de alguns setores do senso comum brasileiro e até mesmo de
alguns políticos.

No auge da crise de refugiados na Europa, em 2015, um deputado federal
de grande destaque nacional, que aparece em pesquisas de opinião como o
segundo colocado para assumir a Presidência da República em 2018, com 18%
das intenções de voto (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017), afirmou que
imigrantes haitianos, senegaleses e bolivianos, bem como os refugiados sírios 
são a “escória do mundo” e uma ameaça à soberania nacional. (JORNAL
OPÇÃO, 2015).

No mesmo ano, a Hello Research, uma agência especializada em pesquisa
de mercado e inteligência, ouviu mais de mais de 2.000 brasileiros ouvidos em
mais de 70 cidades de todas as regiões do país acerca do acolhimento de
refugiados no Brasil. De acordo com a pesquisa, 55% dos entrevistados são
favoráveis à postura adotada pelo governo federal de acolher refugiados, 
enquanto que 37% são contra e 8% não soube responder. Entretanto, a 
pesquisa também sugere que o preconceito contra os refugiados ainda é um
fator presente na sociedade brasileira, uma vez que 39% dos entrevistados
concordam com a afirmação de que “os refugiados atrapalham o crescimento
do país, aumentando a quantidade de pobres”, empatando tecnicamente com
os 37% que discordam. (HELLO RESEARCH, 2015). 
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Com relação ao trabalho, o temor é ainda maior. Embora, como ressalte
a Hello Research, de acordo com o Conselho Nacional de Imigração do Ministério
do Trabalho e Previdência Social apenas 0,5% da força formal de trabalho do
Brasil seja formada por estrangeiros, 38% dos entrevistados concordam como
a afirmativa de que “os refugiados são uma ameaça pois ocupam vagas de
trabalho que poderiam ser de brasileiros”, em outro empate técnico com os
40% que discordam dessa posição. (HELLO RESEARCH, 2015).

Regionalmente, o Nordeste, embora seja a região com o menor número
de refugiados, cerca de apenas 90 pessoas, de acordo com dados do ACNUR,
é que a se mostrou mais contrária ao recebimento de refugiados (ACNUR,
2016). De acordo com a pesquisa, dentre os 30% contrários à postura do
governo, 48% deles se encontram no Nordeste. (HELLO RESEARCH, 2015).

Esse temor de que os refugiados ocupem empregos e sobrecarregue a
economia dos países onde são acolhidos também é partilhada por um número 
significativo de europeus. De acordo com Poushter (2016), uma pesquisa
realizada em 10 países da Europa revela que cerca de 50% da população
europeia acredita que os refugiados são um fardo para a sociedade. Apenas na
Alemanha e Suécia é que há uma percepção mais favorável, segundo a qual, os
refugiados tornam os países que os acolhem mais fortes em virtude de suas 
habilidades e de seu trabalho duro. (POUSHTER, 2016).

Dessa maneira, a fim de verificar se a securitização, assim como tem 
ocorrido na Europa, é uma das variáveis explicativas do pequeno número de
refugiados no Nordeste brasileiro, na próxima seção desse capítulo, serão
analisados os resultados de um questionário aplicado a alguns refugiados 
residentes na região atualmente.

4 ANÁLISE DOS DADOS: EXISTE SECURITIZAÇÃO DOS
REFUGIADOS NO NORDESTE BRASILEIRO?

A partir de questionário eletrônico aplicado a uma amostra aleatória de 5
entre os 90 refugiados que habitam no Nordeste, foram colhidas informações
objetivas e subjetivas, a fim de traçar um perfil dos refugiados para melhor
compreender o fenômeno. Neste caso, a variável dependente é o pequeno
número de refugiados no Nordeste e a variável independente, ou seja,
explicativa, é a securitização do refúgio na Europa e suas implicações práticas.
Entende-se que os impactos na sociedade brasileira, como explicitados na seção
anterior, passam por um processo de absorção cultural, no qual a internalização
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da rejeição perceptiva da população quanto aos refugiados melhor se adaptou 
ao contexto sociocultural nordestino. 

Uma das maiores dificuldades para a realização da pesquisa se deu pelo 
falta de informações oficiais sobre o número de refugiados assentados no 
Nordeste. O último relatório do CONARE lançado em 2016, por exemplo, 
embora especifique o número de requerentes de refúgio e refugiados no Brasil 
dividindo-os de acordo com o país de origem e o perfil social de cada um (faixa 
etária, gênero e religião), não contém maiores informações acerca da localização 
deles no Brasil. (CONARE, 2016). Logo, foi um grande desafio para os 
pesquisadores mapear quais estados nordestinos abrigam refugiados e como 
abordá-los, uma vez que, ao receber o status de refugiado, o indivíduo passa a 
ter os mesmos direitos que um cidadão brasileiro, fazendo com que até mesmo 
a Polícia Federal de muitos estados não saiba o número exato de refugiados 
residentes em seus territórios de atuação. 

Desse modo, a pesquisa foi realizada por meio de um questionário virtual 
respondido por um refugiado palestino de 53 anos com passaporte sírio 
residente em Campina Grande – PB; um sírio de 31 anos residente em Bacabal 
– MA; um marroquino de 27 anos e dois ganenses, de 45 e 24 anos,
respectivamente, residentes em Natal – RN. Todos são do sexo masculino e,
com exceção do sírio, que é cristão, os demais são todos muçulmanos. Quanto
ao processo de requerimento de refúgio, apenas um dos ganeses espera o
resultado, os outros quatro já possuem o status de refugiado. Tal amostra se
enquadra bem nos dados oficiais divulgados pelo governo, uma vez que, de
acordo com o CONARE, dentre os quase 9.000 refugiados residentes no Brasil,
2.298 são sírios, e 376 são palestinos. Além disso, há mais de 2.000 requerentes
de refúgio de Gana, totalizando mais de 8% de todos os requerimentos
(CONARE, 2016).

Os pesquisadores tiveram acesso ao refugiado palestino por meio do 
ACNUR, que entrou em contato com o Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre 
Deslocados Ambientais – NEPDA a fim pedir à Universidade Estadual da 
Paraíba – UEPB, que por meio da Cátedra Sérgio Vieira de Mello pudesse 
oferecer ao refugiado algum tipo de assistência, sobretudo no aprendizado da 
língua portuguesa. O refugiado sírio, por sua vez, foi contatado por meio da 
Missão de Apoio à Igreja Sofredora – MAIS, uma ONG religiosa situada em 
Vila Velha – ES, que desde 2013, a fim de ajudar cristãos perseguidos 
requerentes de refúgio, deu início a um programa de acolhimento de refugiados 
no Brasil que já recebeu mais de 200 pessoas ameaçadas em virtude de sua fé 
ou de algum conflito político (MAIS, 2017). Por fim, teve-se acesso aos outros 
três refugiados por meio da Associação Beneficente Muçulmana do Rio Grande 
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da rejeição perceptiva da população quanto aos refugiados melhor se adaptou
ao contexto sociocultural nordestino.

Uma das maiores dificuldades para a realização da pesquisa se deu pelo
falta de informações oficiais sobre o número de refugiados assentados no
Nordeste. O último relatório do CONARE lançado em 2016, por exemplo, 
embora especifique o número de requerentes de refúgio e refugiados no Brasil
dividindo-os de acordo com o país de origem e o perfil social de cada um (faixa
etária, gênero e religião), não contém maiores informações acerca da localização 
deles no Brasil. (CONARE, 2016). Logo, foi um grande desafio para os
pesquisadores mapear quais estados nordestinos abrigam refugiados e como
abordá-los, uma vez que, ao receber o status de refugiado, o indivíduo passa a
ter os mesmos direitos que um cidadão brasileiro, fazendo com que até mesmo
a Polícia Federal de muitos estados não saiba o número exato de refugiados
residentes em seus territórios de atuação.

Desse modo, a pesquisa foi realizada por meio de um questionário virtual
respondido por um refugiado palestino de 53 anos com passaporte sírio
residente em Campina Grande – PB; um sírio de 31 anos residente em Bacabal
– MA; um marroquino de 27 anos e dois ganenses, de 45 e 24 anos,
respectivamente, residentes em Natal – RN. Todos são do sexo masculino e,
com exceção do sírio, que é cristão, os demais são todos muçulmanos. Quanto
ao processo de requerimento de refúgio, apenas um dos ganeses espera o 
resultado, os outros quatro já possuem o status de refugiado. Tal amostra se
enquadra bem nos dados oficiais divulgados pelo governo, uma vez que, de
acordo com o CONARE, dentre os quase 9.000 refugiados residentes no Brasil,
2.298 são sírios, e 376 são palestinos. Além disso, há mais de 2.000 requerentes
de refúgio de Gana, totalizando mais de 8% de todos os requerimentos
(CONARE, 2016).

Os pesquisadores tiveram acesso ao refugiado palestino por meio do
ACNUR, que entrou em contato com o Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre
Deslocados Ambientais – NEPDA a fim pedir à Universidade Estadual da
Paraíba – UEPB, que por meio da Cátedra Sérgio Vieira de Mello pudesse
oferecer ao refugiado algum tipo de assistência, sobretudo no aprendizado da
língua portuguesa. O refugiado sírio, por sua vez, foi contatado por meio da
Missão de Apoio à Igreja Sofredora – MAIS, uma ONG religiosa situada em
Vila Velha – ES, que desde 2013, a fim de ajudar cristãos perseguidos
requerentes de refúgio, deu início a um programa de acolhimento de refugiados
no Brasil que já recebeu mais de 200 pessoas ameaçadas em virtude de sua fé
ou de algum conflito político (MAIS, 2017). Por fim, teve-se acesso aos outros
três refugiados por meio da Associação Beneficente Muçulmana do Rio Grande
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do Norte, uma organização religiosa islâmica que oferece apoio a refugiados 
que vivem em Natal. (MARTINS, 2015). 

À pergunta acerca dos motivos que ocasionaram a busca de refúgio no 
Brasil, todos responderam de modo vago, afirmando que vieram ao país a fim 
de salvarem suas vidas. Desse modo, não especificaram se fugiram de alguma 
das formas de perseguição descritas na Convenção de Genebra de 1951 ou em 
virtude de um temor bem fundado de perseguição, como especifica o tratado 
internacional (ONU, 1951). No caso do palestino com passaporte sírio e do 
sírio, no entanto, é possível inferir que a principal causa do refúgio tenha sido 
a Guerra Civil Síria, conflito iniciado em 2011 e ainda em curso. (ANDRADE, 
2011).  

Todos os refugiados questionados, no entanto, chegaram ao Brasil entre 
2014 e 2015. O palestino e o sírio residiram em outras regiões do país antes de 
se mudarem para o Nordeste, os demais, no entanto, foram direto para Natal – 
RN. O palestino e o marroquino afirmaram que o que os levou a ir para o 
Nordeste brasileiro foi o fato de suas esposas residirem lá, dando a entender 
que ambas são brasileiras. O sírio, por sua vez, respondeu que o motivo de sua 
ida à região se deu em virtude de uma oportunidade de emprego. Quanto aos 
ganenses, ambos afirmaram que foram para o Nordeste por conta do ambiente 
tranquilo da região. Ainda assim, nenhum dos refugiados ofereceu maiores 
detalhes sobre como se deu a sua vinda ao Brasil, embora seja possível inferir, 
que as organizações religiosas anteriormente citadas tenham contribuído para 
isso, sobretudo no caso dos refugiados residentes em Natal. (MARTINS, 2015). 

Dentre os cinco que responderem ao questionário, três estão 
desempregados, um trabalha como professor de inglês e o outro, como 
vendedor. Entretanto, nenhum deles se sentiu à vontade para responder quanto 
recebe. Os desempregados também não informaram quais as fontes de renda 
que detém, nem como se sustentam. Ao serem questionados se sofreram algum 
tipo de preconceito por serem refugiados no ambiente de trabalho ou na busca 
por empregos, todos foram unânimes ao responder que não. O palestino e os 
dois ganenses, porém, afirmaram que, em outras situações, já foram vítimas de 
preconceito pelo fato de serem refugiados. Nenhum deles, no entanto, chegou 
a ser considerado um terrorista. 

Em termos gerais, todos afirmaram estar bem integrados socialmente no 
Nordeste, com exceção do palestino residente em Campina Grande – PB, o 
único que ainda não fala português e que deseja se mudar para São Paulo ou 
outra região do país que possua um número maior de refugiados, sobretudo de 
origem árabe. Os demais, apesar de não expressarem desejo de se mudar do 
Nordeste, queixam-se da falta de empregos. Dessa maneira, percebe-se que as 
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da rejeição perceptiva da população quanto aos refugiados melhor se adaptou
ao contexto sociocultural nordestino.

Uma das maiores dificuldades para a realização da pesquisa se deu pelo
falta de informações oficiais sobre o número de refugiados assentados no
Nordeste. O último relatório do CONARE lançado em 2016, por exemplo, 
embora especifique o número de requerentes de refúgio e refugiados no Brasil
dividindo-os de acordo com o país de origem e o perfil social de cada um (faixa
etária, gênero e religião), não contém maiores informações acerca da localização 
deles no Brasil. (CONARE, 2016). Logo, foi um grande desafio para os
pesquisadores mapear quais estados nordestinos abrigam refugiados e como
abordá-los, uma vez que, ao receber o status de refugiado, o indivíduo passa a
ter os mesmos direitos que um cidadão brasileiro, fazendo com que até mesmo
a Polícia Federal de muitos estados não saiba o número exato de refugiados
residentes em seus territórios de atuação.

Desse modo, a pesquisa foi realizada por meio de um questionário virtual
respondido por um refugiado palestino de 53 anos com passaporte sírio
residente em Campina Grande – PB; um sírio de 31 anos residente em Bacabal
– MA; um marroquino de 27 anos e dois ganenses, de 45 e 24 anos,
respectivamente, residentes em Natal – RN. Todos são do sexo masculino e,
com exceção do sírio, que é cristão, os demais são todos muçulmanos. Quanto
ao processo de requerimento de refúgio, apenas um dos ganeses espera o 
resultado, os outros quatro já possuem o status de refugiado. Tal amostra se
enquadra bem nos dados oficiais divulgados pelo governo, uma vez que, de
acordo com o CONARE, dentre os quase 9.000 refugiados residentes no Brasil,
2.298 são sírios, e 376 são palestinos. Além disso, há mais de 2.000 requerentes
de refúgio de Gana, totalizando mais de 8% de todos os requerimentos
(CONARE, 2016).

Os pesquisadores tiveram acesso ao refugiado palestino por meio do
ACNUR, que entrou em contato com o Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre
Deslocados Ambientais – NEPDA a fim pedir à Universidade Estadual da
Paraíba – UEPB, que por meio da Cátedra Sérgio Vieira de Mello pudesse
oferecer ao refugiado algum tipo de assistência, sobretudo no aprendizado da
língua portuguesa. O refugiado sírio, por sua vez, foi contatado por meio da
Missão de Apoio à Igreja Sofredora – MAIS, uma ONG religiosa situada em
Vila Velha – ES, que desde 2013, a fim de ajudar cristãos perseguidos
requerentes de refúgio, deu início a um programa de acolhimento de refugiados
no Brasil que já recebeu mais de 200 pessoas ameaçadas em virtude de sua fé
ou de algum conflito político (MAIS, 2017). Por fim, teve-se acesso aos outros
três refugiados por meio da Associação Beneficente Muçulmana do Rio Grande
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do Norte, uma organização religiosa islâmica que oferece apoio a refugiados
que vivem em Natal. (MARTINS, 2015).

À pergunta acerca dos motivos que ocasionaram a busca de refúgio no
Brasil, todos responderam de modo vago, afirmando que vieram ao país a fim
de salvarem suas vidas. Desse modo, não especificaram se fugiram de alguma
das formas de perseguição descritas na Convenção de Genebra de 1951 ou em
virtude de um temor bem fundado de perseguição, como especifica o tratado
internacional (ONU, 1951). No caso do palestino com passaporte sírio e do
sírio, no entanto, é possível inferir que a principal causa do refúgio tenha sido
a Guerra Civil Síria, conflito iniciado em 2011 e ainda em curso. (ANDRADE,
2011).

Todos os refugiados questionados, no entanto, chegaram ao Brasil entre
2014 e 2015. O palestino e o sírio residiram em outras regiões do país antes de
se mudarem para o Nordeste, os demais, no entanto, foram direto para Natal –
RN. O palestino e o marroquino afirmaram que o que os levou a ir para o
Nordeste brasileiro foi o fato de suas esposas residirem lá, dando a entender
que ambas são brasileiras. O sírio, por sua vez, respondeu que o motivo de sua
ida à região se deu em virtude de uma oportunidade de emprego. Quanto aos
ganenses, ambos afirmaram que foram para o Nordeste por conta do ambiente
tranquilo da região. Ainda assim, nenhum dos refugiados ofereceu maiores
detalhes sobre como se deu a sua vinda ao Brasil, embora seja possível inferir,
que as organizações religiosas anteriormente citadas tenham contribuído para
isso, sobretudo no caso dos refugiados residentes em Natal. (MARTINS, 2015).

Dentre os cinco que responderem ao questionário, três estão
desempregados, um trabalha como professor de inglês e o outro, como
vendedor. Entretanto, nenhum deles se sentiu à vontade para responder quanto
recebe. Os desempregados também não informaram quais as fontes de renda 
que detém, nem como se sustentam. Ao serem questionados se sofreram algum
tipo de preconceito por serem refugiados no ambiente de trabalho ou na busca
por empregos, todos foram unânimes ao responder que não. O palestino e os
dois ganenses, porém, afirmaram que, em outras situações, já foram vítimas de
preconceito pelo fato de serem refugiados. Nenhum deles, no entanto, chegou
a ser considerado um terrorista.

Em termos gerais, todos afirmaram estar bem integrados socialmente no
Nordeste, com exceção do palestino residente em Campina Grande – PB, o
único que ainda não fala português e que deseja se mudar para São Paulo ou
outra região do país que possua um número maior de refugiados, sobretudo de
origem árabe. Os demais, apesar de não expressarem desejo de se mudar do
Nordeste, queixam-se da falta de empregos. Dessa maneira, percebe-se que as 
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principais dificuldades de integração encontradas pelos refugiados advêm de 
questões culturais, como o desconhecimento, por parte da população 
nordestina acerca do que é um refugiado.  

Soma-se a isso, a crise econômica enfrentada no Brasil nos últimos anos, 
dificultando assim a oferta de novos empregos, não apenas para os refugiados, 
mas para os nordestinos como um todo. De acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE (2017), a taxa de desocupação312 no Brasil no 
primeiro trimestre de 2017 foi estimada em 13,7%, um aumento de 1,7 ponto 
percentual em comparação ao quarto trimestre de 2016 (12,0%). Ainda, 
segundo o Instituto, esse indicador também aumentou em todas as regiões do 
país: “Norte (de 10,5% para 14,2%), Nordeste (de 12,8% para 16,3%), Sudeste 
(de 11,4% para 14,2%), Sul (de 7,3% para 9,3%) e Centro-Oeste (de 9,7% para 
12,0%)” (IBGE, 2017, p.6). Entretanto, como pode-se perceber, o Nordeste 
continua sendo a região brasileira com o registro de maior taxa de desocupação. 

Dessa maneira, pode-se argumentar que, uma vez que o Sul do Brasil 
possui a menor taxa de desocupação trabalhista, é possível que a integração 
econômica seja uma das variáveis explicativas do grande número de refugiados 
na região, enquanto que o Nordeste apresenta o resultado inverso. Logo, pode-
se inferir uma correlação forte e negativa entre a taxa de desemprego e a 
integração dos refugiados. Nesse caso, é interessante considerar que pode ser 
um fator de influência mútua – o fato de ter poucos refugiados implica a falta 
de urgência na problematização e conscientização da população sobre o 
fenômeno. A escala do fenômeno, nesse caso, gera uma necessidade de 
interlocução das autoridades locais com a população, o que não acontece no 
Nordeste. 

Assim, não é possível afirmar que haja uma securitização dos refugiados 
no Nordeste de acordo com o conceito sugerido pela Escola de Copenhagen, 
tomando como referência Buzan et al. (1998) que define a securitização como 
uma versão mais extrema da politização (BUZAN et al., 1998). Isso se dá pelo 
fato de que a temática do refúgio não é um tema presente na agenda política da 
região e nem é concebida pelas autoridades locais como uma ameaça que 
justifique a tomada de medidas até então ilegítimas. Logo, não há no Nordeste 
uma exploração dos temores da população como Bauman (2016) descreve que 
ocorre na Europa. (BAUMAN, 2016).  

Isto posto, o alto índice de rejeição aos refugiados comum tanto a 
brasileiros nordestinos quanto a europeus, como demonstrado na seção 

312 De acordo com o IBGE (2017), a taxa de desocupação corresponde ao “percentual de 
pessoas desocupadas em relação às pessoas em idade de trabalhar: [Desocupados/força de 
trabalho] x 100.” (IBGE, 2017, p. 6). 
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principais dificuldades de integração encontradas pelos refugiados advêm de
questões culturais, como o desconhecimento, por parte da população
nordestina acerca do que é um refugiado.

Soma-se a isso, a crise econômica enfrentada no Brasil nos últimos anos,
dificultando assim a oferta de novos empregos, não apenas para os refugiados,
mas para os nordestinos como um todo. De acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE (2017), a taxa de desocupação312 no Brasil no 
primeiro trimestre de 2017 foi estimada em 13,7%, um aumento de 1,7 ponto
percentual em comparação ao quarto trimestre de 2016 (12,0%). Ainda,
segundo o Instituto, esse indicador também aumentou em todas as regiões do
país: “Norte (de 10,5% para 14,2%), Nordeste (de 12,8% para 16,3%), Sudeste
(de 11,4% para 14,2%), Sul (de 7,3% para 9,3%) e Centro-Oeste (de 9,7% para
12,0%)” (IBGE, 2017, p.6). Entretanto, como pode-se perceber, o Nordeste
continua sendo a região brasileira com o registro de maior taxa de desocupação.

Dessa maneira, pode-se argumentar que, uma vez que o Sul do Brasil
possui a menor taxa de desocupação trabalhista, é possível que a integração
econômica seja uma das variáveis explicativas do grande número de refugiados
na região, enquanto que o Nordeste apresenta o resultado inverso. Logo, pode-
se inferir uma correlação forte e negativa entre a taxa de desemprego e a
integração dos refugiados. Nesse caso, é interessante considerar que pode ser
um fator de influência mútua – o fato de ter poucos refugiados implica a falta
de urgência na problematização e conscientização da população sobre o
fenômeno. A escala do fenômeno, nesse caso, gera uma necessidade de
interlocução das autoridades locais com a população, o que não acontece no
Nordeste.

Assim, não é possível afirmar que haja uma securitização dos refugiados
no Nordeste de acordo com o conceito sugerido pela Escola de Copenhagen,
tomando como referência Buzan et al. (1998) que define a securitização como
uma versão mais extrema da politização (BUZAN et al., 1998). Isso se dá pelo
fato de que a temática do refúgio não é um tema presente na agenda política da
região e nem é concebida pelas autoridades locais como uma ameaça que
justifique a tomada de medidas até então ilegítimas. Logo, não há no Nordeste
uma exploração dos temores da população como Bauman (2016) descreve que
ocorre na Europa. (BAUMAN, 2016). 

Isto posto, o alto índice de rejeição aos refugiados comum tanto a 
brasileiros nordestinos quanto a europeus, como demonstrado na seção

312 De acordo com o IBGE (2017), a taxa de desocupação corresponde ao “percentual de 
pessoas desocupadas em relação às pessoas em idade de trabalhar: [Desocupados/força de 
trabalho] x 100.” (IBGE, 2017, p. 6).
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anterior, é justificado pela ação da mídia no processo de securitização dos 
refugiados na Europa. Isso se dá pelo efeito que as notícias sobre a crise 
migratória na Europa têm na percepção geral dos nordestinos, os quais, em sua 
maioria, possuem um baixo nível de conhecimento sobre as dinâmicas 
internacionais das migrações forçadas.  

Desse modo, é possível inferir que uma das variáveis responsáveis pelo 
baixo número de refugiados no Nordeste não é a securitização das migrações 
forçadas na Europa em si, como sugeria a hipótese defendida no início do 
trabalho, mas sim o desemprego. Entretanto, também é possível argumentar 
que a integração social desses poucos refugiados residentes no Nordeste é 
agravada pelo processo securitizador em curso no continente europeu, o que 
pode ser verificado no resultado do questionário, segundo o qual, três dos cinco 
entrevistados afirmaram sofrer algum tipo de preconceito apenas pelo fato de 
ser refugiado. Logo, embora não haja evidências de securitização dos refugiados 
no Nordeste, os resultados dela na Europa são bastante aplicáveis à região. 

Em termos técnicos, a correlação entre a variável dependente e 
independente é forte e negativa, o que mostra que a capacidade explicativa do 
desemprego no Nordeste como fator crucial para o baixo número de refugiados 
na região é alta. Por isso, a conclusão está provada. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final deste capítulo, é possível perceber que o Brasil tem se destacado 
cada vez mais no cenário internacional no que tange à proteção dos refugiados, 
possuindo em seu ordenamento interno importantes mecanismos de proteção 
a esses deslocados forçados. Um exemplo claro disso é a Lei n.o 9.474/1997, a 
qual, não apenas incorpora os princípios da Convenção de Genebra de 1951, 
mas que se posta em prática, assegura aos refugiados uma série de direitos civis. 
Soma-se a isso, a postura que o país tomou em 2012 frente à Guerra Civil Síria, 
oferecendo aos sírios o visto humanitário, medida que foi renovada por mais 
dois anos em 2015.  

Essa política de refúgio brasileira para com os sírios, no entanto, é 
contrastada pela crescente onda de xenofobia e políticas contrárias aos 
refugiados em países europeus, o chamado processo de “securitização”. 
Processo esse, que como visto, de acordo com os autores da Escola de 
Copenhagen, consiste na politização dos refugiados como uma questão de 
segurança nacional por parte dos políticos e tomadores de decisão estatais; 
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cada vez mais no cenário internacional no que tange à proteção dos refugiados,
possuindo em seu ordenamento interno importantes mecanismos de proteção
a esses deslocados forçados. Um exemplo claro disso é a Lei n.o 9.474/1997, a
qual, não apenas incorpora os princípios da Convenção de Genebra de 1951,
mas que se posta em prática, assegura aos refugiados uma série de direitos civis.
Soma-se a isso, a postura que o país tomou em 2012 frente à Guerra Civil Síria,
oferecendo aos sírios o visto humanitário, medida que foi renovada por mais
dois anos em 2015.

Essa política de refúgio brasileira para com os sírios, no entanto, é
contrastada pela crescente onda de xenofobia e políticas contrárias aos
refugiados em países europeus, o chamado processo de “securitização”.
Processo esse, que como visto, de acordo com os autores da Escola de
Copenhagen, consiste na politização dos refugiados como uma questão de 
segurança nacional por parte dos políticos e tomadores de decisão estatais;
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justificando a adoção de medidas até então arbitrárias. Essa situação, porém, 
devido em grande parte à atuação da mídia, não está restrita apenas à Europa, 
atingindo inclusive, vários setores da sociedade brasileira. 

Dessa maneira, após perceber a similaridade de opiniões contrárias aos 
refugiados entre as populações dos países europeus e do nordeste brasileiro, 
buscou-se neste capítulo analisar se a securitização dos refugiados na Europa 
constituía uma variável explicativa para o baixo número de pessoas nessa 
condição na região nordeste do Brasil. Após a aplicação de questionários a 
refugiados residentes em estados do Nordeste, no entanto, foi percebido que a 
hipótese não se verifica e que com base nos dados analisados, a variável 
explicativa para o fenômeno é a alta taxa de desemprego na região.  

Apesar disso, contudo, foi observado também que embora o processo 
securitizador na Europa não seja a causa principal para esse baixo número de 
refugiados no nordeste brasileiro, a securitização do refúgio é uma das variáveis 
que têm dificultado a integração dos poucos refugiados presentes na região. 

Desse modo, levanta-se o questionamento acerca da efetividade das 
políticas brasileiras para a proteção dos refugiados. Percebe-se que apesar de o 
país possuir uma legislação de vanguarda internacional quanto ao tema, ainda 
carece de políticas públicas que viabilizem a sua aplicação. Logo, não basta 
apenas que o país facilite o acolhimento de refugiados, é necessário também 
realizar ações que promovam a integração dessas pessoas na sociedade 
brasileira. Isso precisa ser feito por meio tanto de ações que visem gerar 
emprego e renda para os refugiados como de campanhas de educação e 
conscientização da população, combatendo assim as más informações e 
preconceitos acerca do tema. 
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O RECONHECIMENTO DO DIREITO DOS 
REFUGIADOS NO SUDESTE BRASILEIRO: CULTURA, 

TRABALHO E SOCIEDADE313 

Karime Farache Lopes314 
Camila Dabrowski de Araújo Mendonça315 

1 INTRODUÇÃO 

efugiados são pessoas que por motivo grave e crítico, como 
fundado temor de perseguição ou grave violação de Direitos 
Humanos, não podem ou não querem regressar ao seu país de 

origem. São, portanto, migrantes involuntários, ou forçados. Assim, é 
necessário que haja uma legislação que ampare essas pessoas, seja para questões 
sociais, culturais ou trabalhistas, visando sua regularização e inserção na 
sociedade que os recebe. 

Os principais instrumentos internacionais que tratam sobre o tema do 
refúgio no âmbito das Nações Unidas são a Convenção relativa ao Estatuto dos 
Refugiados, de 1951 (doravante, Convenção ou Convenção de 1951), e o 
Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados, de 1967 (doravante, Protocolo 
ou Protocolo de 1967). No Brasil, a Lei n.o 9.474 de 22 de julho 1997, definiu 
os mecanismos necessários para a implementação de tais tratados no país. Além 
da definição apresentada nos documentos internacionais, a lei brasileira 
considera qualquer tipo de grave violação de Direitos Humanos como motivo 
para o status de refúgio ser reconhecido. O órgão responsável pela análise das 

313 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
314 Graduanda em Relações Internacionais pela Universidade do Sagrado Coração (USC) -
Bauru/SP.
315 Doutora em Direito pelo PPGD/UFSC, com Bolsa de Doutorado do CNPq. Mestre em
Direito e Relações Internacionais pelo PPGD/UFSC. Bacharel em Relações Internacionais
pelo UNICURITIBA. Bacharel e Licenciada em História pela UFPR. Pesquisador no Projeto
de Pesquisa Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um Estudo dos Direitos
Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à Justiça em caso de
Violação, financiado pelo CNPQ - MCTI/CNPQ/Universal 14/2014.
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solicitações de refúgio e declaração do reconhecimento da condição de 
refugiado é o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE). 

Há ainda outros instrumentos, como a Declaração de Cartagena sobre 
os Refugiados, de 1984, que surgiu como reflexo de conflitos que aconteciam 
em especial na América Central, tendo vinculado os Direitos Humanos ao 
Direito Internacional dos Refugiados; a Declaração de São José sobre 
Refugiados e Pessoas Deslocadas, de 1994, que reforça a necessidade de 
estabelecer medidas legislativas frente ao tema, inclusive incentivando os 
Estados a criar programas para o treinamento de mão de obra qualificada 
voltado para os refugiados; e a Declaração e Plano de Ação do México para 
Fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados na América Latina, de 2004, 
na qual se reafirmou o princípio de non-refoulement (não-devolução) e a 
importância dos meios de comunicação para a promoção de “solidariedade, 
respeito, tolerância e multi-culturalismo, destacando a problemática 
humanitária das vítimas de deslocamento forçado e seus direitos fundamentais” 
(ACNUR, 2012?, p. 112)316. 

Como qualquer estrangeiro no Brasil, o refugiado se submete às leis do 
país em que se encontra e ao Direito Internacional, não podendo alegar 
desconhecimento da legislação nacional e nem ser privado do direito à vida e à 
integridade física. Assim, de acordo com a recém-sancionada Lei n.o 13.445/17 
(Lei de Migração, que revogou o Estatuto do Estrangeiro), o estrangeiro possui 
direitos e deveres que devem ser respeitados e cumpridos, seja em relação à vida 
civil, seja em relação ao trabalho. 

2 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E AS QUESTÕES CULTURAIS 

A Lei n.o 9.474/97, que regulamenta o instituto do refúgio, não faz 
nenhuma menção direta às questões culturais. Voltou-se, então, para o outro 
diploma legal que regula a situação de estrangeiros no Brasil, a Lei n.o 13.445/17. 

No artigo 4º da Lei de Migração, é garantido ao migrante “direitos e 
liberdades civis, sociais, culturais e econômicos” (inciso I), “direito à reunião 

316 Outras questões tratadas na Declaração e Plano de Ação do México de 2004 foram o 
incentivo para a realização de parcerias entre o ACNUR, órgãos de direitos humanos do 
sistema interamericano e instituições acadêmicas e de investigação para o desenvolvimento 
de pesquisas, de modo a fomentar o estudo jurídico sobre a proteção de refugiados na 
América Latina. Ainda, destacou-se a relevância da criação de um léxico de termos e 
conceitos jurídicos do Direito dos Refugiados. 
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humanitária das vítimas de deslocamento forçado e seus direitos fundamentais”
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país em que se encontra e ao Direito Internacional, não podendo alegar
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civil, seja em relação ao trabalho.
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familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos, familiares 
e dependentes” (inciso II), “direito de reunião para fins pacíficos” (inciso VI) e 
“direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos” (inciso VII). 

O Estatuto do Estrangeiro, lei revogada que regulava a situação dos 
estrangeiros no Brasil, era bastante restritiva para os estrangeiros (fossem eles 
migrantes ou refugiados), pois tratava-os como uma questão de segurança 
nacional. A legislação atual, fundamentada em uma perspectiva fundada nos 
Direitos Humanos, passou a ver o estrangeiro como sujeito de direitos. 

A Declaração e Plano de Ação do Brasil, definida em 2014, apresenta 
como um ponto de relevância dentro do programa Integração Local a formulação 
de “políticas e programas a nível local para promover a integração intercultural 
das pessoas refugiadas e as comunidades de acolhida, que reflitam a 
contribuição dos refugiados ao desenvolvimento comunitário” (ACNUR, 2014, 
p. 12). O programa Mobilidade Laboral, além de envolver algumas demandas 
trabalhistas, também prevê a criação de “programas de [...] adaptação cultural, 
social e linguística” (ACNUR, 2014, p. 14).

Baeninger (2017, p. 20) explica porque é importante reforçar a 
compreensão sobre a cultura do deslocado: “os espaços de vida pressupõem 
certos horizontes comuns organizados por representações coletivas, isto é, 
culturalmente compartilhados”. Ou seja, as migrações possuem forte relação 
não só com as leis, com os espaços físicos, com o trabalho e com a sociedade 
em geral, mas também com as culturas - de quem chega e de quem recebe -, 
indo além das questões jurídicas. 

O “preconceito cultural”, ou xenofobia, se restringe ao próprio ser 
humano, não se estendendo às mercadorias comerciais, como filmes, músicas e 
comida. Como reforça Marinucci (2017, p. 71), “não há muita oposição em 
relação à livre circulação de mercadorias ‘étnicas’”. O autor (2017, p. 71) 
destaca, nesse sentido, que, 

Acredita-se que a pessoa migrante, com sua cultura, com sua 
estrangeiridade, afete negativamente as identidades culturais 
nacionais ou locais. Diversamente das mercadorias “étnicas”, a 
alteridade humana representa um perigo. Portanto, sua 
circulação deve ser rigorosamente limitada. Por paradoxal que 
possa parecer, há “coisas” que possuem mais direitos que seres 
humanos. 

Passando a viver em um local com uma cultura distinta da sua, os 
refugiados sentem os impactos das questões culturais no seu cotidiano. Este 
impacto pode ter influência nas suas práticas religiosas, vestimentas e, inclusive, 
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estrangeiros no Brasil, era bastante restritiva para os estrangeiros (fossem eles
migrantes ou refugiados), pois tratava-os como uma questão de segurança
nacional. A legislação atual, fundamentada em uma perspectiva fundada nos
Direitos Humanos, passou a ver o estrangeiro como sujeito de direitos.

A Declaração e Plano de Ação do Brasil, definida em 2014, apresenta
como um ponto de relevância dentro do programa Integração Local a formulação
de “políticas e programas a nível local para promover a integração intercultural
das pessoas refugiadas e as comunidades de acolhida, que reflitam a
contribuição dos refugiados ao desenvolvimento comunitário” (ACNUR, 2014,
p. 12). O programa Mobilidade Laboral, além de envolver algumas demandas
trabalhistas, também prevê a criação de “programas de [...] adaptação cultural,
social e linguística” (ACNUR, 2014, p 14).

Baeninger (2017, p. 20) explica porque é importante reforçar a
compreensão sobre a cultura do deslocado: “os espaços de vida pressupõem
certos horizontes comuns organizados por representações coletivas, isto é,
culturalmente compartilhados”. Ou seja, as migrações possuem forte relação
não só com as leis, com os espaços físicos, com o trabalho e com a sociedade
em geral, mas também com as culturas - de quem chega e de quem recebe -, 
indo além das questões jurídicas.

O “preconceito cultural”, ou xenofobia, se restringe ao próprio ser
humano, não se estendendo às mercadorias comerciais, como filmes, músicas e
comida. Como reforça Marinucci (2017, p. 71), “não há muita oposição em 
relação à livre circulação de mercadorias ‘étnicas’”. O autor destaca, nesse
sentido, que,

Acredita-se que a pessoa migrante, com sua cultura, com sua
estrangeiridade, afete negativamente as identidades culturais
nacionais ou locais. Diversamente das mercadorias “étnicas”, a
alteridade humana representa um perigo. Portanto, sua
circulação deve ser rigorosamente limitada. Por paradoxal que
possa parecer, há “coisas” que possuem mais direitos que seres
humanos. (MARINUCCI, 2017, p. 71).

Passando a viver em um local com uma cultura distinta da sua, os 
refugiados sentem os impactos das questões culturais no seu cotidiano. Este
impacto pode ter influência nas suas práticas religiosas, vestimentas e, inclusive,
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em seus hábitos alimentares. Questões como o uso do véu e restrições 
alimentares podem ser destacadas como exemplos destas questões. 

A região sudeste recebe cerca de 31% dos refugiados recebidos pelo 
Brasil317, (ACNUR, 2016?). São Paulo é a cidade com maior número de 
refugiados do Brasil. Com diversas organizações da sociedade civil e coletivos 
na cidade voltados à esta temática, são promovidos semanalmente diversos 
eventos, palestras, workshops, shows, encontros e aulas, para promover a 
integração cultural dos refugiados. A cidade do Rio de Janeiro também conta 
com eventos destes tipos, tendo em vista que muitas organizações atuam em 
ambos os estados, como por exemplo a Cáritas Arquidiocesana. 

3 O TRABALHO E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

A Lei n.o 9.474/97 serviu como ferramenta para implementar o Estatuto 
dos Refugiados (Convenção de 1951) no Brasil, bem como para determinar 
novas medidas sobre o tema. Além de trazer a definição de refugiado dada pela 
Convenção e pelo Protocolo, acrescenta a violação dos direitos humanos como 
motivo para o reconhecimento do status de refugiado. 

A Resolução Normativa n.o 06 do Conselho Nacional de Imigração, de 
21 de agosto de 1997, permite que o “profissional qualificado e contratado por 
instituição instalada no país, ouvido o Ministério do Trabalho” ou o 
“profissional de capacitação reconhecida por órgão da área pertinente”, desde 
que possua condição de refugiado já reconhecida, possa obter a autorização de 
permanência definitiva no Brasil. 

O artigo 17 da Lei n.o 9.474/97 prevê o oferecimento de oportunidades 
de trabalho remunerado aos refugiados, nas mesmas condições em que são 
oferecidas aos nacionais. Importante destacar que tal entendimento já era 
previsto na Convenção de 1951. A lei brasileira também prevê, em seu artigo 
19, a autorização do trabalho de profissionais liberais, contanto que os 
refugiados “residam regularmente no seu território e sejam titulares de diplomas 
reconhecidos pelas autoridades competentes do referido Estado”. 

Já no artigo 21 do mesmo diploma legal, há a previsão de emissão da 
carteira de trabalho provisória para o solicitante de refúgio e é garantido o 

317 A região Sudeste fica atrás apenas da região Sul, que recebe em torno de 35% dos 
refugiados. 
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familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos, familiares
e dependentes” (inciso II), “direito de reunião para fins pacíficos” (inciso VI) e
“direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos” (inciso VII).

O Estatuto do Estrangeiro, lei revogada que regulava a situação dos
estrangeiros no Brasil, era bastante restritiva para os estrangeiros (fossem eles
migrantes ou refugiados), pois tratava-os como uma questão de segurança
nacional. A legislação atual, fundamentada em uma perspectiva fundada nos
Direitos Humanos, passou a ver o estrangeiro como sujeito de direitos.

A Declaração e Plano de Ação do Brasil, definida em 2014, apresenta
como um ponto de relevância dentro do programa Integração Local a formulação
de “políticas e programas a nível local para promover a integração intercultural
das pessoas refugiadas e as comunidades de acolhida, que reflitam a
contribuição dos refugiados ao desenvolvimento comunitário” (ACNUR, 2014,
p. 12). O programa Mobilidade Laboral, além de envolver algumas demandas
trabalhistas, também prevê a criação de “programas de [...] adaptação cultural,
social e linguística” (ACNUR, 2014, p 14).

Baeninger (2017, p. 20) explica porque é importante reforçar a
compreensão sobre a cultura do deslocado: “os espaços de vida pressupõem
certos horizontes comuns organizados por representações coletivas, isto é,
culturalmente compartilhados”. Ou seja, as migrações possuem forte relação
não só com as leis, com os espaços físicos, com o trabalho e com a sociedade
em geral, mas também com as culturas - de quem chega e de quem recebe -, 
indo além das questões jurídicas.

O “preconceito cultural”, ou xenofobia, se restringe ao próprio ser
humano, não se estendendo às mercadorias comerciais, como filmes, músicas e
comida. Como reforça Marinucci (2017, p. 71), “não há muita oposição em 
relação à livre circulação de mercadorias ‘étnicas’”. O autor destaca, nesse
sentido, que,

Acredita-se que a pessoa migrante, com sua cultura, com sua
estrangeiridade, afete negativamente as identidades culturais
nacionais ou locais. Diversamente das mercadorias “étnicas”, a
alteridade humana representa um perigo. Portanto, sua
circulação deve ser rigorosamente limitada. Por paradoxal que
possa parecer, há “coisas” que possuem mais direitos que seres
humanos. (MARINUCCI, 2017, p. 71).

Passando a viver em um local com uma cultura distinta da sua, os 
refugiados sentem os impactos das questões culturais no seu cotidiano. Este
impacto pode ter influência nas suas práticas religiosas, vestimentas e, inclusive,
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em seus hábitos alimentares. Questões como o uso do véu e restrições
alimentares podem ser destacadas como exemplos destas questões.

A região sudeste recebe cerca de 31% dos refugiados recebidos pelo
Brasil317, (ACNUR, 2016?). São Paulo é a cidade com maior número de 
refugiados do Brasil. Com diversas organizações da sociedade civil e coletivos
na cidade voltados à esta temática, são promovidos semanalmente diversos
eventos, palestras, workshops, shows, encontros e aulas, para promover a
integração cultural dos refugiados. A cidade do Rio de Janeiro também conta
com eventos destes tipos, tendo em vista que muitas organizações atuam em
ambos os estados, como por exemplo a Cáritas Arquidiocesana.

3 O TRABALHO E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

A Lei n.o 9.474/97 serviu como ferramenta para implementar o Estatuto
dos Refugiados (Convenção de 1951) no Brasil, bem como para determinar
novas medidas sobre o tema. Além de trazer a definição de refugiado dada pela
Convenção e pelo Protocolo, acrescenta a violação dos direitos humanos como
motivo para o reconhecimento do status de refugiado.

A Resolução Normativa n.o 06 do Conselho Nacional de Imigração, de
21 de agosto de 1997, permite que o “profissional qualificado e contratado por
instituição instalada no país, ouvido o Ministério do Trabalho” ou o
“profissional de capacitação reconhecida por órgão da área pertinente”, desde
que possua condição de refugiado já reconhecida, possa obter a autorização de
permanência definitiva no Brasil.

O artigo 17 da Lei n.o 9.474/97 prevê o oferecimento de oportunidades
de trabalho remunerado aos refugiados, nas mesmas condições em que são 
oferecidas aos nacionais. Importante destacar que tal entendimento já era
previsto na Convenção de 1951. A lei brasileira também prevê, em seu artigo
19, a autorização do trabalho de profissionais liberais, contanto que os
refugiados “residam regularmente no seu território e sejam titulares de diplomas
reconhecidos pelas autoridades competentes do referido Estado”.

Já no artigo 21 do mesmo diploma legal, há a previsão de emissão da
carteira de trabalho provisória para o solicitante de refúgio e é garantido o

317 A região Sudeste fica atrás apenas da região Sul, que recebe em torno de 35% dos
refugiados.
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direito à residência, ambos até que todo o processo seja tramitado e o status de 
refugiado seja reconhecido. Com a condição já reconhecida, o direito ao 
trabalho e à residência continuam, acrescentando-se a emissão de documento 
de identidade que comprove sua condição jurídica e documentos de viagem, 
com a obtenção do acesso à Previdência Social. A validade da carteira de 
trabalho do refugiado é a mesma da cédula de identidade emitida pela Polícia 
Federal. 

Pela perspectiva da nova Lei de Migração, já em seu artigo 3º se 
determina que dois dentre os princípios que regem a política migratória 
brasileira são o “acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e 
benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, 
trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social” (inciso XI) e a “inclusão 
social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas” (inciso 
X). 

Mesmo com garantias na lei, na prática é muito mais difícil. O 
documentário “Brasil Cordial”, produzido pela BibliASPA, nos mostra 
pequenas histórias de diferentes refugiados em São Paulo. Um deles comparece 
a uma entrevista de emprego em grupo e não tem suas qualificações analisadas, 
sendo praticamente descartado pelo fato de ser refugiado. Outro não é 
contratado em sua área de estudo (Ciências Contábeis) pois seu diploma é 
africano - e o entrevistador ainda fala claramente que se o diploma fosse 
europeu, ele poderia ser contratado. 

Além disso, muitos refugiados vêm para cá sem documentação (cédula 
de identidade, certidões de nascimento e casamento, por exemplo). Desta 
forma, a dificuldade para ter acesso à documentação provisória é muito grande 
e, sem isso, os refugiados dificilmente conseguem ser contratados. 

A realidade para estas pessoas, quando falamos de trabalho, é muito 
delicada. Muitas vezes aceitam ganhar menos da metade de um salário mínimo 
apenas para ter algum dinheiro para sobreviver. Assim, o desconhecimento 
sobre as questões referentes ao refúgio é um dos maiores problemas para a 
integração do indivíduo na sociedade e no mundo do trabalho. 

Outra barreira é a questão linguística. Sem um conhecimento básico do 
português, o refugiado, muitas vezes, não consegue emprego e dificilmente terá 
acesso aos serviços básicos. Se fala um pouco de inglês ou espanhol, possui 
chances de conseguir se comunicar; mas se vier de um país francófono, árabe 
ou africano, há chances de sua integração ser prejudicada devido à comunicação 
ausente ou falha. 

Costa e Vargas (2017, p. 109) explicam que 
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direito à residência, ambos até que todo o processo seja tramitado e o status de
refugiado seja reconhecido. Com a condição já reconhecida, o direito ao
trabalho e à residência continuam, acrescentando-se a emissão de documento
de identidade que comprove sua condição jurídica e documentos de viagem,
com a obtenção do acesso à Previdência Social. A validade da carteira de
trabalho do refugiado é a mesma da cédula de identidade emitida pela Polícia
Federal.

Pela perspectiva da nova Lei de Migração, já em seu artigo 3º se
determina que dois dentre os princípios que regem a política migratória
brasileira são o “acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e
benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública,
trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social” (inciso XI) e a “inclusão
social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas” (inciso
X).

Mesmo com garantias na lei, na prática é muito mais difícil. O
documentário “Brasil Cordial”, produzido pela BibliASPA, nos mostra
pequenas histórias de diferentes refugiados em São Paulo. Um deles comparece
a uma entrevista de emprego em grupo e não tem suas qualificações analisadas,
sendo praticamente descartado pelo fato de ser refugiado. Outro não é
contratado em sua área de estudo (Ciências Contábeis) pois seu diploma é
africano - e o entrevistador ainda fala claramente que se o diploma fosse
europeu, ele poderia ser contratado.

Além disso, muitos refugiados vêm para cá sem documentação (cédula
de identidade, certidões de nascimento e casamento, por exemplo). Desta
forma, a dificuldade para ter acesso à documentação provisória é muito grande
e, sem isso, os refugiados dificilmente conseguem ser contratados.

A realidade para estas pessoas, quando falamos de trabalho, é muito
delicada. Muitas vezes aceitam ganhar menos da metade de um salário mínimo
apenas para ter algum dinheiro para sobreviver. Assim, o desconhecimento
sobre as questões referentes ao refúgio é um dos maiores problemas para a
integração do indivíduo na sociedade e no mundo do trabalho.

Outra barreira é a questão linguística. Sem um conhecimento básico do
português, o refugiado, muitas vezes, não consegue emprego e dificilmente terá
acesso aos serviços básicos. Se fala um pouco de inglês ou espanhol, possui
chances de conseguir se comunicar; mas se vier de um país francófono, árabe
ou africano, há chances de sua integração ser prejudicada devido à comunicação
ausente ou falha.

Costa e Vargas (2017, p. 109) explicam que
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[...] a alfabetização na língua portuguesa torna-se indispensável para 
a integração social do migrante no nosso país. Se não houver o 
estudo da língua portuguesa para comunicar-se com [...] seu 
empregador, seus colegas de trabalho e a sociedade em geral, a vida 
e o trabalho precários acabam sendo quase inevitáveis para o 
refugiado. 

No sudeste, existem casos de contratação de refugiados por parte de 
pequenas e grandes empresas. Em Campinas, interior de São Paulo, uma 
padaria de Barão Geraldo emprega apenas refugiados, tanto para os cargos de 
atendimento e balcão, quanto para os internos, da cozinha. Em Botucatu (SP), 
a sede de uma grande empresa, reconhecida nacional e internacionalmente, 
contrata refugiados para trabalhar em diversas áreas. Muitas vezes estas pessoas 
não atuam na área de formação, entretanto, na busca para se estabelecer em 
novas terras, este pode ser o primeiro passo. 

4 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E OS DIREITOS SOCIAIS 

Os direitos sociais visam garantir que o indivíduo possa exercer todos 
seus direitos fundamentais, com liberdade e igualdade. São direitos sociais o 
acesso à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia digna, ao transporte, à 
alimentação, ao lazer e à segurança. 

Quando falamos de refugiados, a Convenção de 1951 apenas garante que 
“os Estados Contratantes darão aos refugiados o mesmo tratamento que aos 
nacionais no que concerne ao ensino primário”. 

Na Lei de Migração brasileira, garante-se ao migrante, conforme disposto 
no artigo 4º acesso aos serviços de saúde, à educação, além da “inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (caput), 
dos “direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos” (inciso I), do 
“direito à liberdade de circulação em território nacional” (inciso II), do “acesso 
a serviços públicos de saúde e de assistência social e à previdência social, nos 
termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição 
migratória” (inciso VIII) e do “acesso à justiça e à assistência jurídica integral 
gratuita” (inciso IX). 

É importante ressaltar que os refugiados que vivenciaram a realidade dos 
campos de refugiados têm uma visão singular sobre a vida na cidade e em 
sociedade. Segundo Agier (2015, p. 487-488), 
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direito à residência, ambos até que todo o processo seja tramitado e o status de
refugiado seja reconhecido. Com a condição já reconhecida, o direito ao
trabalho e à residência continuam, acrescentando-se a emissão de documento
de identidade que comprove sua condição jurídica e documentos de viagem,
com a obtenção do acesso à Previdência Social. A validade da carteira de
trabalho do refugiado é a mesma da cédula de identidade emitida pela Polícia
Federal.

Pela perspectiva da nova Lei de Migração, já em seu artigo 3º se
determina que dois dentre os princípios que regem a política migratória
brasileira são o “acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e
benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública,
trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social” (inciso XI) e a “inclusão
social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas” (inciso
X).

Mesmo com garantias na lei, na prática é muito mais difícil. O
documentário “Brasil Cordial”, produzido pela BibliASPA, nos mostra
pequenas histórias de diferentes refugiados em São Paulo. Um deles comparece
a uma entrevista de emprego em grupo e não tem suas qualificações analisadas,
sendo praticamente descartado pelo fato de ser refugiado. Outro não é
contratado em sua área de estudo (Ciências Contábeis) pois seu diploma é
africano - e o entrevistador ainda fala claramente que se o diploma fosse
europeu, ele poderia ser contratado.

Além disso, muitos refugiados vêm para cá sem documentação (cédula
de identidade, certidões de nascimento e casamento, por exemplo). Desta
forma, a dificuldade para ter acesso à documentação provisória é muito grande
e, sem isso, os refugiados dificilmente conseguem ser contratados.

A realidade para estas pessoas, quando falamos de trabalho, é muito
delicada. Muitas vezes aceitam ganhar menos da metade de um salário mínimo
apenas para ter algum dinheiro para sobreviver. Assim, o desconhecimento
sobre as questões referentes ao refúgio é um dos maiores problemas para a
integração do indivíduo na sociedade e no mundo do trabalho.

Outra barreira é a questão linguística. Sem um conhecimento básico do
português, o refugiado, muitas vezes, não consegue emprego e dificilmente terá
acesso aos serviços básicos. Se fala um pouco de inglês ou espanhol, possui
chances de conseguir se comunicar; mas se vier de um país francófono, árabe
ou africano, há chances de sua integração ser prejudicada devido à comunicação
ausente ou falha.

Costa e Vargas (2017, p. 109) explicam que
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[...] a alfabetização na língua portuguesa torna-se indispensável para 
a integração social do migrante no nosso país. Se não houver o
estudo da língua portuguesa para comunicar-se com [...] seu
empregador, seus colegas de trabalho e a sociedade em geral, a vida
e o trabalho precários acabam sendo quase inevitáveis para o
refugiado.

No sudeste, existem casos de contratação de refugiados por parte de
pequenas e grandes empresas. Em Campinas, interior de São Paulo, uma
padaria de Barão Geraldo emprega apenas refugiados, tanto para os cargos de
atendimento e balcão, quanto para os internos, da cozinha. Em Botucatu (SP),
a sede de uma grande empresa, reconhecida nacional e internacionalmente,
contrata refugiados para trabalhar em diversas áreas. Muitas vezes estas pessoas
não atuam na área de formação, entretanto, na busca para se estabelecer em
novas terras, este pode ser o primeiro passo.

4 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E OS DIREITOS SOCIAIS

Os direitos sociais visam garantir que o indivíduo possa exercer todos 
seus direitos fundamentais, com liberdade e igualdade. São direitos sociais o 
acesso à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia digna, ao transporte, à
alimentação, ao lazer e à segurança.

Quando falamos de refugiados, a Convenção de 1951 apenas garante que
“os Estados Contratantes darão aos refugiados o mesmo tratamento que aos
nacionais no que concerne ao ensino primário”.

Na Lei de Migração brasileira, garante-se ao migrante, conforme disposto
no artigo 4º acesso aos serviços de saúde, à educação, além da “inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (caput),
dos “direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos” (inciso I), do
“direito à liberdade de circulação em território nacional” (inciso II), do “acesso
a serviços públicos de saúde e de assistência social e à previdência social, nos
termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição
migratória” (inciso VIII) e do “acesso à justiça e à assistência jurídica integral
gratuita” (inciso IX).

É importante ressaltar que os refugiados que vivenciaram a realidade dos
campos de refugiados têm uma visão singular sobre a vida na cidade e em
sociedade. Segundo Agier (2015, p. 487-488),
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Detenhamo-nos um instante sobre o caso dos acampamentos de 
estrangeiros de Patras, na Grécia, e de Calais, no norte da França, 
duas cidades portuárias nas quais os migrantes estabeleceram 
acampamentos que ficaram de pé por 12 anos, no primeiro caso, e 
por seis anos, no segundo [...]. Com o tempo, o que emerge do 
interior desses locais precários, no lugar das primeiras tendas e toldos 
emergenciais, são porções de cidade feitas de tela, sucata e madeira. 
[...] São citadinos ordenadores que aparecem nesses lugares nascidos 
como refúgios, abrigos ou esconderijos no coração da Europa. O que 
fazem se parece com o que denominamos, nos bairros periféricos da 
África, da Ásia ou da América Latina, bairros “espontâneos”, 
“informais” ou em “autoconstrução”: as práticas e os saberes 
aprendidos e experimentados nas situações sociais precárias são 
comparáveis. A partir da matéria-prima disponível (terra, água, 
madeira da floresta) ou da matéria residual de produtos 
manufaturados (tábuas de madeira, estrados de madeira, toldos de 
plástico, tecidos de sacolas, folhas metálicas de embalagens, placas de 
poliestireno etc.) uma arquitetura dos acampamentos se  desenvolve, 
como, aliás, uma arquitetura das favelas ou dos bidonvilles. [...] 
Paradoxo desses “locais fora de lugar” (hors lieux), ao mesmo tempo 
frágeis localmente, eles se estabilizam em uma dimensão supralocal. 
Assim, após 12 anos de existência, o acampamento de Patras tornou-
se um ponto de referência para os migrantes, um ponto fixo em suas 
múltiplas rotas. 

A integração social é paralela a integração laboral e cultural. Entretanto, 
antes da sanção da nova legislação migratória brasileira, foram realizados no 
sudeste brasileiro protestos para que a Presidência da República vetasse alguns 
dos direitos sociais garantidos aos migrantes, entre eles os refugiados. Questões 
como o acesso à saúde e à educação foram os principais alvos. 

É importante notar que, na integração com a sociedade, o papel da mídia 
é fundamental para que a sociedade brasileira compreenda a condição do 
refugiado e suas características específicas. Alguns veículos de comunicação 
reforçam estereótipos ao invés de mostrar como o acolhimento pode ser 
benéfico, bem como auxiliar na difusão de informações corretas e positivas. 
Com a existência de intolerância, é necessário que se busque medidas de 
conscientização e que haja punição para os responsáveis por crimes de racismo 
e xenofobia. A integração social depende não só da legislação, mas também do 
respeito e da aceitação da população. 

Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, 
organizações da sociedade civil já atuam promovendo a tolerância e a 
integração. Estas iniciativas são de extrema importância visando a integração 
dos refugiados na sociedade brasileira. 
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Detenhamo-nos um instante sobre o caso dos acampamentos de
estrangeiros de Patras, na Grécia, e de Calais, no norte da França,
duas cidades portuárias nas quais os migrantes estabeleceram
acampamentos que ficaram de pé por 12 anos, no primeiro caso, e
por seis anos, no segundo [...]. Com o tempo, o que emerge do
interior desses locais precários, no lugar das primeiras tendas e toldos
emergenciais, são porções de cidade feitas de tela, sucata e madeira.
[...] São citadinos ordenadores que aparecem nesses lugares nascidos
como refúgios, abrigos ou esconderijos no coração da Europa. O que
fazem se parece com o que denominamos, nos bairros periféricos da
África, da Ásia ou da América Latina, bairros “espontâneos”,
“informais” ou em “autoconstrução”: as práticas e os saberes
aprendidos e experimentados nas situações sociais precárias são
comparáveis. A partir da matéria-prima disponível (terra, água,
madeira da floresta) ou da matéria residual de produtos 
manufaturados (tábuas de madeira, estrados de madeira, toldos de
plástico, tecidos de sacolas, folhas metálicas de embalagens, placas de
poliestireno etc.) uma arquitetura dos acampamentos se desenvolve,
como, aliás, uma arquitetura das favelas ou dos bidonvilles. [...] 
Paradoxo desses “locais fora de lugar” (hors lieux), ao mesmo tempo
frágeis localmente, eles se estabilizam em uma dimensão supralocal.
Assim, após 12 anos de existência, o acampamento de Patras tornou-
se um ponto de referência para os migrantes, um ponto fixo em suas
múltiplas rotas.

A integração social é paralela a integração laboral e cultural. Entretanto,
antes da sanção da nova legislação migratória brasileira, foram realizados no 
sudeste brasileiro protestos para que a Presidência da República vetasse alguns
dos direitos sociais garantidos aos migrantes, entre eles os refugiados. Questões
como o acesso à saúde e à educação foram os principais alvos.

É importante notar que, na integração com a sociedade, o papel da mídia
é fundamental para que a sociedade brasileira compreenda a condição do
refugiado e suas características específicas. Alguns veículos de comunicação
reforçam estereótipos ao invés de mostrar como o acolhimento pode ser
benéfico, bem como auxiliar na difusão de informações corretas e positivas.
Com a existência de intolerância, é necessário que se busque medidas de
conscientização e que haja punição para os responsáveis por crimes de racismo
e xenofobia. A integração social depende não só da legislação, mas também do
respeito e da aceitação da população.

Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte,
organizações da sociedade civil já atuam promovendo a tolerância e a
integração. Estas iniciativas são de extrema importância visando a integração
dos refugiados na sociedade brasileira.
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5 O RECONHECIMENTO DE DIREITOS 

A realidade demonstra que há dificuldades no reconhecimento dos 
direitos dos refugiados. Isto envolve o conhecimento geral da população sobre 
o tema, bem como envolve a aplicação efetiva das normas existentes.

Por isso, tornou-se necessária a luta pelo reconhecimento por parte do 
refugiado. Axel Honneth, em Luta pelo Reconhecimento, apresenta a separação do 
reconhecimento em três fases: amor, direito e estima. Ele completa: “[...] no 
apelo recíproco à ação livre e na limitação simultânea da própria esfera de ação 
a favor do outro, constitui-se entre os sujeitos a consciência comum, que depois 
alcança validade objetiva na relação jurídica [...]”. (HONNETH, 2003). 

Honneth (2003) explica que existem os três objetos de reconhecimento: 
indivíduo, pessoa e sujeito. O primeiro é o que possui carências concretas e seu 
modo de reconhecimento é através da intuição e afetividade, ou seja, é o 
reconhecimento por meio do amor e da família. O segundo, a pessoa, requer 
autonomia formal e por isso é alcançado de forma cognitiva, relacionando-se à 
sociedade civil e ao direito. Por último, o sujeito necessita que sua 
particularidade individual seja reconhecida - e, por isso, deve ser reconhecido 
pelo Estado por meio da intuição intelectual (ou seja, o afeto que se tornou 
racional). Este é ligado à estima, solidariedade. 

No caso do presente artigo, falamos do reconhecimento do refugiado 
como pessoa perante a sociedade, obtendo direitos e possuindo autonomia 
para recomeçar sua vida. Para Honneth (2003, p. 72-73), 

[...] o procedimento metodológico de Hegel consiste em reconstruir 
o processo de formação do espírito subjetivo, ampliando-o passo a 
passo de modo que abarque as condições necessárias da auto-
experiência da consciência individual; o resultado desse 
procedimento reconstrutivo deve esclarecer quais experiências, 
repletas de exigências, um sujeito precisa ter feito ao todo antes de 
estar em condições de conceber-se a si mesmo como uma pessoa 
dotada de “direitos” e, nessa medida, poder participar então na vida 
institucionalmente regulada de uma sociedade, isto é, no “espírito 
efetivo”. [...] Uma auto-experiência integral do sujeito, como seria 
dada com a consciência dos direitos intersubjetivamente vinculantes, 
só é possível, portanto, sob a condição de que o indivíduo aprenda a 
conceber-se também como um sujeito das produções práticas [...]. 

O reconhecimento jurídico, então, ocorre quando a pessoa passa a se 
reconhecer e a ser reconhecida pela sociedade. Ser um sujeito de direito é ser 
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o tema, bem como envolve a aplicação efetiva das normas existentes.

Por isso, tornou-se necessária a luta pelo reconhecimento por parte do
refugiado. Axel Honneth, em Luta pelo Reconhecimento, apresenta a separação do
reconhecimento em três fases: amor, direito e estima. Ele completa: “[...] no
apelo recíproco à ação livre e na limitação simultânea da própria esfera de ação
a favor do outro, constitui-se entre os sujeitos a consciência comum, que depois
alcança validade objetiva na relação jurídica [...]”. (HONNETH, 2003).

Honneth (2003) explica que existem os três objetos de reconhecimento:
indivíduo, pessoa e sujeito. O primeiro é o que possui carências concretas e seu 
modo de reconhecimento é através da intuição e afetividade, ou seja, é o
reconhecimento por meio do amor e da família. O segundo, a pessoa, requer
autonomia formal e por isso é alcançado de forma cognitiva, relacionando-se à
sociedade civil e ao direito. Por último, o sujeito necessita que sua
particularidade individual seja reconhecida - e, por isso, deve ser reconhecido
pelo Estado por meio da intuição intelectual (ou seja, o afeto que se tornou
racional). Este é ligado à estima, solidariedade.

No caso do presente artigo, falamos do reconhecimento do refugiado
como pessoa perante a sociedade, obtendo direitos e possuindo autonomia para
recomeçar sua vida. Para o autor,

[...] o procedimento metodológico de Hegel consiste em reconstruir 
o processo de formação do espírito subjetivo, ampliando-o passo a
passo de modo que abarque as condições necessárias da auto-
experiência da consciência individual; o resultado desse
procedimento reconstrutivo deve esclarecer quais experiências,
repletas de exigências, um sujeito precisa ter feito ao todo antes de
estar em condições de conceber-se a si mesmo como uma pessoa
dotada de “direitos” e, nessa medida, poder participar então na vida
institucionalmente regulada de uma sociedade, isto é, no “espírito
efetivo”. [...] Uma auto-experiência integral do sujeito, como seria
dada com a consciência dos direitos intersubjetivamente vinculantes,
só é possível, portanto, sob a condição de que o indivíduo aprenda a
conceber-se também como um sujeito das produções práticas [...].
(HONNETH, 2003, p.72-73).

O reconhecimento jurídico, então, ocorre quando a pessoa passa a se
reconhecer e a ser reconhecida pela sociedade. Ser um sujeito de direito é ser
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“concebido como uma pessoa social que deve suas capacidades particulares e 
propriedades somente a uma interação bem-sucedida” (HONNETH, 2003, p. 
73) com outras pessoas.

Nancy Fraser, socióloga, também analisa o reconhecimento. Para a 
autora, existe um conflito entre o reconhecimento e a redistribuição necessários 
para a integração de minorias à sociedade em que se inserem, como é o 
caso dos refugiados. Nas palavras da autora (2006, p. 232-233), 

Lutas de reconhecimento assumem com freqüência a forma de 
chamar a atenção para a presumida especificidade de algum grupo – 
ou mesmo de criá-la performativamente – e, portanto, afirmar seu 
valor. Desse modo, elas tendem a promover a diferenciação do 
grupo. Lutas de redistribuição, em contraste, buscam com freqüência 
abolir os arranjos econômicos que embasam a especificidade do 
grupo (um exemplo seriam as demandas feministas para abolir a 
divisão do trabalho segundo o gênero). Desse modo, elas tendem a 
promover a desdiferenciação do grupo. [...] Enquanto a primeira 
tende a promover a diferenciação do grupo, a segunda tende a 
desestabilizá-la. [...] Eis, então, um difícil dilema. Doravante vou 
chamá-lo dilema da redistribuição-reconhecimento. Pessoas sujeitas 
à injustiça cultural e à injustiça econômica necessitam de 
reconhecimento e redistribuição. Necessitam de ambos para 
reivindicar e negar sua especificidade. [...]. 

Assim, através de medidas afirmativas ou transformativas, sempre será 
promovida alguma consequência considerada negativa para a integração. Como 
Fraser (2006) explica, enquanto medidas afirmativas acabam por “promover a 
diferenciação de grupo” e “podem engendrar um protesto de menosprezo”, as 
medidas transformativas “tendem a desestabilizá-la ou embaçá-la”, ajudando “a 
compensar algumas formas de não-reconhecimento”. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A legislação brasileira avançou quanto às normas referentes à migração. 
Os migrantes não são mais vistos como problemas para a segurança ou 
ameaças, mas sim como sujeitos de direito, num patamar de igualdade frente 
aos próprios brasileiros. O que dificulta que o reconhecimento dos direitos 
sociais, culturais e trabalhistas seja efetivo é o desconhecimento da situação de 
refúgio, o aumento do conservadorismo no mundo e o ressurgimento da 
xenofobia. 
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autora, existe um conflito entre o reconhecimento e a redistribuição necessários
para a integração de minorias à sociedade em que se inserem, como é o caso
dos refugiados. Nas palavras da autora,

Lutas de reconhecimento assumem com freqüência a forma de
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à injustiça cultural e à injustiça econômica necessitam de
reconhecimento e redistribuição. Necessitam de ambos para
reivindicar e negar sua especificidade. [...]. (FRASER, 2006, p.232-
233).

Assim, através de medidas afirmativas ou transformativas, sempre será
promovida alguma consequência considerada negativa para a integração. Como
Fraser (2006) explica, enquanto medidas afirmativas acabam por “promover a
diferenciação de grupo” e “podem engendrar um protesto de menosprezo”, as
medidas transformativas “tendem a desestabilizá-la ou embaçá-la”, ajudando “a 
compensar algumas formas de não-reconhecimento”.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A legislação brasileira avançou quanto às normas referentes à migração.
Os migrantes não são mais vistos como problemas para a segurança ou
ameaças, mas sim como sujeitos de direito, num patamar de igualdade frente
aos próprios brasileiros. O que dificulta que o reconhecimento dos direitos 
sociais, culturais e trabalhistas seja efetivo é o desconhecimento da situação de
refúgio, o aumento do conservadorismo no mundo e o ressurgimento da
xenofobia.
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Observou-se a existência de movimentos pontuais, por parte de algumas 
empresas, sejam elas grandes ou pequenas, do sudeste brasileiro, as quais 
passaram a contratar refugiados e tornaram-se casos pontuais de acolhimento 
de refugiados. O estado em que foi encontrado menos iniciativas deste tipo foi 
o Espírito Santo, talvez pelo fluxo maior de refugiados estar justamente no eixo
das cidades São Paulo-Rio de Janeiro-Belo Horizonte.

Reconhecer os direitos do outro não é uma tarefa difícil, mas demanda 
também a compreensão de que o próximo é sim um sujeito de direito e, mesmo 
estrangeiro, possui garantias legais referente a sua estadia, através da 
determinação de direitos e deveres. 

Empresas e órgãos públicos possuem, de certa forma, facilidade no 
reconhecimento jurídico de um estrangeiro, seja ele um migrante definitivo, um 
refugiado ou um deslocado. O mais difícil é realmente fazer com que a 
sociedade civil também desenvolva esta compreensão e passe a reconhecer o 
refugiado como um indivíduo dotado de direitos, como qualquer outro. A 
intolerância e a xenofobia vêm crescendo muito, criando preconceitos contra 
culturas diferentes. Esta mesma intolerância também pode criar barreiras no 
trabalho ou na prática de uma religião para o refugiado. 

Assim, pode-se dizer que há muito que se avançar nesta temática. O 
principal ponto a ser desenvolvido, portanto, é a prática da solidariedade e do 
entendimento da situação dos refugiados em parceria com a sociedade em geral. 
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autora, existe um conflito entre o reconhecimento e a redistribuição necessários
para a integração de minorias à sociedade em que se inserem, como é o caso
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grupo (um exemplo seriam as demandas feministas para abolir a
divisão do trabalho segundo o gênero). Desse modo, elas tendem a
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Assim, através de medidas afirmativas ou transformativas, sempre será
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Observou-se a existência de movimentos pontuais, por parte de algumas
empresas, sejam elas grandes ou pequenas, do sudeste brasileiro, as quais
passaram a contratar refugiados e tornaram-se casos pontuais de acolhimento
de refugiados. O estado em que foi encontrado menos iniciativas deste tipo foi
o Espírito Santo, talvez pelo fluxo maior de refugiados estar justamente no eixo
das cidades São Paulo-Rio de Janeiro-Belo Horizonte.

Reconhecer os direitos do outro não é uma tarefa difícil, mas demanda
também a compreensão de que o próximo é sim um sujeito de direito e, mesmo
estrangeiro, possui garantias legais referente a sua estadia, através da
determinação de direitos e deveres.

Empresas e órgãos públicos possuem, de certa forma, facilidade no
reconhecimento jurídico de um estrangeiro, seja ele um migrante definitivo, um
refugiado ou um deslocado. O mais difícil é realmente fazer com que a
sociedade civil também desenvolva esta compreensão e passe a reconhecer o
refugiado como um indivíduo dotado de direitos, como qualquer outro. A
intolerância e a xenofobia vêm crescendo muito, criando preconceitos contra 
culturas diferentes. Esta mesma intolerância também pode criar barreiras no
trabalho ou na prática de uma religião para o refugiado.

Assim, pode-se dizer que há muito que se avançar nesta temática. O
principal ponto a ser desenvolvido, portanto, é a prática da solidariedade e do
entendimento da situação dos refugiados em parceria com a sociedade em geral.
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O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DOS REFUGIADOS 
ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO NA 

CIDADE DE FORTALEZA318 

Érica Nadir Monteiro de Vasconcelos Costa319 
Arnelle Rolim Peixoto320 

1 INTRODUÇÃO 

m virtude do contínuo deslocamento de refugiados pelo mundo, 
que tem se apresentado de forma cada vez mais marcante, verifica-
se como necessário e urgente o estudo e aprofundamento da 

temática referente aos refugiados e seus direitos, uma vez que, a pessoa 
refugiada vem a ser caracterizada como vítima ou possível vítima de violação 
de direitos humanos no país em que possuía residência habitual. Devido à 
perseguição sofrida, seja por motivo étnico, cultural ou religioso, por pertencer 
a determinado grupo social ou por questão política, a solução encontrada é se 
retirar, ou seja, se deslocar (de maneira forçada), para que possa sobreviver e 
assim encontrar condições mais dignas para viver. 

Como consequência desses deslocamentos, o Estado acolhedor vai 
exercer um papel importante na proteção dos que se caracterizam como 
refugiado. Essa proteção vai desde ratificar tratados internacionais relacionada 
à temática como também em estabelecer leis internas que visem os trâmites, a 
proteção e promoção dos direitos do refugiado ou ainda na criação de políticas 
públicas. Assim, diante da significativa presença de refugiados na sociedade 
brasileira, é que se faz necessário um conhecimento maior sobre as ações do 
Brasil como país acolhedor.  

318 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
319 Bacharel em Direito (Universidade de Fortaleza), pós-graduanda em Direito e Relações
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O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DOS REFUGIADOS
ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO NA 

CIDADE DE FORTALEZA318
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Arnelle Rolim Peixoto320

1 INTRODUÇÃO 

m virtude do contínuo deslocamento de refugiados pelo mundo,
que tem se apresentado de forma cada vez mais marcante, verifica-
se como necessário e urgente o estudo e aprofundamento da

temática referente aos refugiados e seus direitos, uma vez que, a pessoa 
refugiada vem a ser caracterizada como vítima ou possível vítima de violação
de direitos humanos no país em que possuía residência habitual. Devido à
perseguição sofrida, seja por motivo étnico, cultural ou religioso, por pertencer
a determinado grupo social ou por questão política, a solução encontrada é se
retirar, ou seja, se deslocar (de maneira forçada), para que possa sobreviver e
assim encontrar condições mais dignas para viver.

Como consequência desses deslocamentos, o Estado acolhedor vai
exercer um papel importante na proteção dos que se caracterizam como
refugiado. Essa proteção vai desde ratificar tratados internacionais relacionada
à temática como também em estabelecer leis internas que visem os trâmites, a
proteção e promoção dos direitos do refugiado ou ainda na criação de políticas
públicas. Assim, diante da significativa presença de refugiados na sociedade
brasileira, é que se faz necessário um conhecimento maior sobre as ações do
Brasil como país acolhedor.
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Partindo desse pressuposto, da promoção e proteção dos direitos dos 
refugiados, se faz necessário situar quais são os parâmetros legislativos 
encontrados no tocante ao refúgio. Nesse âmbito, verifica-se que o Estado 
brasileiro ratificou a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados (1951) e o 
Protocolo Relativo ao Estatuto de 1967. No que se refere à legislação interna, 
a própria Constituição Federal de 1988 (em seu artigo 5º), estabelece parâmetros 
de igualdade tanto para brasileiro como para estrangeiros residentes no país. 
Outro exemplo é a Lei n.o 9474/97 que define mecanismos de acordo com o 
Estatuto dos Refugiados e estabelece outras providências internas. 

Um dos mecanismos que estão presentes nas Lei n.o 9474/97 são as 
soluções duráveis, como a repatriação, a integração local e o reassentamento. 
Entre essas soluções, a integração local exerce um papel importante para 
promoção e proteção de direitos (como saúde, educação, trabalho, segurança, 
entre outros), que incluam esse grupo de pessoas. Já que tem como finalidade 
reconstruir a vida do refugiado no país acolhedor. Neste sentido destaca 
Piovesan (2014, p. 253), que para uma efetiva proteção aos refugiados, é 
necessário alcançar tanto direitos civis e políticos, como também direitos 
sociais, econômicos e culturais. 

Como a integração local possui um papel fundamental na proteção desse 
grupo de pessoas, o presente artigo se concentrará nesta solução durável com 
enfoque para o aspecto da educação, uma vez que, esse mecanismo pode 
possibilitar a reconstrução da vida do refugiado dentro do país que lhe acolhe, 
contribuindo para seu livre desenvolvimento, tanto pessoal como profissional. 

Para realizar este estudo, foi escolhido um marco regional, e neste caso 
será dirigido aos projetos relacionados com a temática na cidade de Fortaleza. 
O estudo analisa projetos na área educativa, na busca de encontrar 
considerações que sejam plausíveis para a melhoria dessa integração. A 
realização do trabalho ocorreu por meio de uma metodologia teórica, através 
de estudos bibliográficos, da análise de trabalhos publicados: como livros, 
revistas e publicações especializadas. Junto a esta bibliografia, foi analisado o 
projeto pedagógico da Cátedra Sérgio Vieira de Mello aplicado na universidade 
local, como também foram feitas entrevistas aos responsáveis de projetos que 
atendem ao estrangeiro dentro do campo de atenção à educação, com o intuito 
de situar a questão da atenção dada ao refugiado. 

A pesquisa é descritiva, no qual se busca expor e explicar algumas das 
fragilidades da integração local do refugiado, como também explorará as 
consequentes dificuldades encontradas no âmbito da educação percebida 
através das entrevistas. Este estudo foi desenvolvido com o intuito de se dar 
maior visibilidade a este fenômeno, pois só assim, o refugiado, poderá se 
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Entre essas soluções, a integração local exerce um papel importante para
promoção e proteção de direitos (como saúde, educação, trabalho, segurança,
entre outros), que incluam esse grupo de pessoas. Já que tem como finalidade
reconstruir a vida do refugiado no país acolhedor. Neste sentido destaca
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grupo de pessoas, o presente artigo se concentrará nesta solução durável com
enfoque para o aspecto da educação, uma vez que, esse mecanismo pode
possibilitar a reconstrução da vida do refugiado dentro do país que lhe acolhe,
contribuindo para seu livre desenvolvimento, tanto pessoal como profissional.

Para realizar este estudo, foi escolhido um marco regional, e neste caso
será dirigido aos projetos relacionados com a temática na cidade de Fortaleza.
O estudo analisa projetos na área educativa, na busca de encontrar
considerações que sejam plausíveis para a melhoria dessa integração. A
realização do trabalho ocorreu por meio de uma metodologia teórica, através
de estudos bibliográficos, da análise de trabalhos publicados: como livros,
revistas e publicações especializadas. Junto a esta bibliografia, foi analisado o
projeto pedagógico da Cátedra Sérgio Vieira de Mello aplicado na universidade 
local, como também foram feitas entrevistas aos responsáveis de projetos que
atendem ao estrangeiro dentro do campo de atenção à educação, com o intuito
de situar a questão da atenção dada ao refugiado.

A pesquisa é descritiva, no qual se busca expor e explicar algumas das
fragilidades da integração local do refugiado, como também explorará as
consequentes dificuldades encontradas no âmbito da educação percebida 
através das entrevistas. Este estudo foi desenvolvido com o intuito de se dar
maior visibilidade a este fenômeno, pois só assim, o refugiado, poderá se
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adaptar dentro de uma sociedade em que através da convivência mútua se 
adquirirá a riqueza da interculturalidade. 

2 O INSTITUTO DO REFÚGIO NO ESTADO BRASILEIRO 

 A categoria “refugiados” normalmente é associada a um problema a ser 
resolvido pelo Estado acolhedor e não a pessoas que precisam ter seus direitos 
protegidos e sua dignidade restaurada. Os pedidos de refúgio são comumente 
vistos pela sociedade local como prejudicial, tendo em vista que o estrangeiro é 
percebido como uma ameaça. No entendimento da grande maioria, o ingresso 
do refugiado em determinado país contribuiria para usurpar as oportunidades 
dos nacionais. No entanto, a decisão de um indivíduo de se deslocar e pedir 
refúgio a outro Estado pode ocorrer em virtude de diversos fatores, entre estes 
a ameaça de perseguição devido a questões raciais, religiosas ou de 
nacionalidade, de pertença a grupos sociais ou até mesmo por opiniões políticas 
díspares. Tais preconceitos geram graves consequências, da violência à morte. 

 Assim, para que os direitos dos refugiados possam ser efetivados e se 
tornem mais acessíveis, é necessário que os Estados tratem esse assunto como 
matéria interna em seu ordenamento, ou seja, os Estados receptores possuem 
um papel imprescindível para a proteção dos refugiados, pois no exercício de 
sua soberania podem criar regras próprias no que se refere a essa categoria, 
desde que estes sejam favorecidos e que se tenha por base a Convenção de 51. 
(JUBILUT, 2007).  

 No Estado brasileiro, a Constituição Federal de 1988 é instaurada em um 
período de redemocratização, ou seja, num momento de ruptura com o regime 
ditatorial, no qual se percebem grandes avanços relativos às garantias e direitos 
fundamentais, bem como a proteção de partes mais vulneráveis, em que a 
dignidade humana passa a ser um valor essencial e fundamental da Constituição, 
conforme disposto em seu art. 1º, inciso III. Ocorre ainda um progresso 
significativo no reconhecimento de obrigações internacionais, em que pese um 
grande destaque para os Direitos Humanos, considerando-se, até hoje, a Carta 
de 1988 como documento mais abrangente no Brasil sobre essa temática, e uma 
das Constituições mais avançadas do mundo no que diz respeito à matéria. 
(PIOVESAN, 2010). 

 Com base em iniciativas de proteção e preservação dos Direitos 
Humanos dos refugiados, podem-se destacar algumas iniciativas do Estado 
brasileiro, quanto ao compromisso com a normativa de proteção dos refugiados 
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desde o início da universalização desse instituto, ou seja, pelo fato de ter 
ratificado e recepcionado a Convenção de Genebra Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados de 1951 e, posteriormente, o Protocolo sobre o Estatuto dos 
Refugiados em 1967 (que corrigiu e ampliou a aplicação da convenção), 
fazendo parte ainda, do Conselho Executivo do Alto Comissariado das 
Nações Unidas (ACNUR), desde 1958.  

 Entretanto, apesar de iniciativas importantes como estas, o país passou 
duas décadas sem demonstrar uma manifestação efetiva de acolhimento para 
com os refugiados, uma vez que estava inserido em um regime autoritário 
militar, tendo manifestado indícios de mudanças somente em 1977, quando 
celebrou um acordo com o ACNUR, permitindo que este estabelecesse um 
escritório ad hoc na cidade do Rio de Janeiro. (JUBILUT, 2007). Em virtude da 
ruptura com a democracia que acontecia na América Latina, muitos opositores 
ao regime vigente na época eram perseguidos e pediam refúgio. Logo, a função 
principal desse escritório seria cuidar do reassentamento dos refugiados que ali 
chegavam, pois apesar de permitir a estadia do ACNUR, o governo brasileiro 
manteria a limitação geográfica da Convenção de 1951 (que era utilizada antes 
do protocolo de 1967).  

 Percebe-se, portanto, que a Carta de 1988 direciona sua proteção aos 
direitos humanos, e por consequência ao direito dos refugiados, uma vez que, 
além de ter como fundamento a dignidade da pessoa humana, prevê em seu 
artigo 4º, inciso II, sobre a prevalência dos direitos humanos, sugerindo 
indiretamente fundamentos legais para a aplicação do instituto do refúgio no 
ordenamento jurídico brasileiro. Afora a disposição citada, estipula ainda a 
igualdade de direitos para brasileiros e estrangeiros residentes no país, no qual 
estão inclusos os refugiados, conforme dispõe o seu artigo 5º, caput, do referido 
documento constitucional: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à 
propriedade”. (BRASIL, 1988). 

No que refere ao direito dos refugiados, o Brasil deu um passo muito 
importante, com a promulgação da Lei n.o 9.474/97, com destaque para uma 
das mais avançadas legislações sobre o tema, especialmente por ter criado o 
Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), órgão colegiado que cuida das 
solicitações de refúgio e que conseguiu consolidar uma estrutura que permitiu 
a participação da sociedade civil na análise desses pedidos. Caracterizando-se 
assim como a primeira legislação nacional do Brasil a tratar sobre o tema, como 
também a primeira da América Latina. (DANTAS; GOMES, 2014). 
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escritório ad hoc na cidade do Rio de Janeiro. (JUBILUT, 2007). Em virtude da
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chegavam, pois apesar de permitir a estadia do ACNUR, o governo brasileiro
manteria a limitação geográfica da Convenção de 1951 (que era utilizada antes
do protocolo de 1967).
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além de ter como fundamento a dignidade da pessoa humana, prevê em seu
artigo 4º, inciso II, sobre a prevalência dos direitos humanos, sugerindo
indiretamente fundamentos legais para a aplicação do instituto do refúgio no
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estão inclusos os refugiados, conforme dispõe o seu artigo 5º, caput, do referido
documento constitucional: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à
propriedade”. (BRASIL, 1988).

No que refere ao direito dos refugiados, o Brasil deu um passo muito
importante, com a promulgação da Lei n.o 9.474/97, com destaque para uma
das mais avançadas legislações sobre o tema, especialmente por ter criado o
Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), órgão colegiado que cuida das
solicitações de refúgio e que conseguiu consolidar uma estrutura que permitiu
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assim como a primeira legislação nacional do Brasil a tratar sobre o tema, como
também a primeira da América Latina. (DANTAS; GOMES, 2014). 
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 O CONARE é encarregado de tomar decisões em matéria de refúgio, 
isto é, reconhece a condição de refugiado no Brasil, que se dá por observância 
ao artigo 1º da Lei n.o 9.474/97. Esse órgão, criado na estrutura do Ministério 
da Justiça, é de deliberação coletiva, composto não só por outros Ministérios 
(das Relações Exteriores, do Trabalho e Emprego, da Saúde, da Educação), 
como também pelo Departamento da Polícia Federal, pelo ACNUR (que tem 
direito a voz, sem voto) e por organizações não governamentais. 

Compartilhando da Declaração de Cartagena, de 1984, adotou-se ainda 
uma definição ampliada para esse instituto em seu ordenamento jurídico, 
incluindo os casos de “grave e generalizada violação aos direitos humanos”, que está 
disposto no art. 1º, inciso III da Lei n.o 9474/97. Desse modo, por meio da 
legislação e das inovações adotadas, o Brasil passa a integrar o grupo dos 
Estados acolhedores de refugiados, no qual se entende que busca a efetivação 
do Direito Internacional dos Direitos dos Refugiados. 

 Para que uma pessoa seja reconhecida e protegida como refugiado, o 
Estado deve seguir também alguns critérios indispensáveis, que se classificam 
como princípios fundamentais e que vêm complementar a proteção desse grupo 
social. O primeiro é o princípio non refoulement (da não devolução), que possui 
previsão legal no artigo 33 da Convenção de 1951 e no artigo 7º da Lei n.o 
9474/97, e afirma que nenhum Estado poderá expulsar refugiado para seu país 
de origem, no qual sofreu ameaças e corre risco de vida. Outro princípio é o in 
dúbio pro refugiado, que diz que em caso de dúvida quanto à condição de 
refugiado, o Estado deve sempre optar em decidir pelo benefício do estrangeiro, 
se baseado no direito à vida. (PACÍFICO; PINHEIRO, 2013). E, por fim, o 
princípio da unidade familiar, que está previsto no artigo 2º da Lei n.o 9.474/97, 
conforme afirma Soares (2012, online): “possibilita aos refugiados reconhecidos 
pelo Brasil reunirem-se com seu grupo familiar uma vez que estes se encontrem 
em território nacional. Esta reunião perdurará enquanto existir a necessidade de 
proteção”. 

Atualmente, de acordo com a pesquisa feita pelo CONARE (dados de 
20 de março de 2016), o número total de solicitações de refúgio até o ano de 
2015 foi de 28.670 pedidos, o que gerou entre os anos de 2010 a 2015 um 
aumento de mais de 2.868%, sendo a maioria dos solicitantes vindos da África, 
Ásia e Caribe. Já no que se refere a refugiados reconhecidos dentro do Brasil, o 
número é de 8.863, de 79 nacionalidades diferentes, estando incluso os 
refugiados reassentados. 

A categoria dos refugiados, é marcada pela transitoriedade, 
provisoriedade e temporalidade. Com efeito, se localizam entre o país de origem 
e o país de destino, tendo em vista que transitam entre dois universos, 
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incluindo os casos de “grave e generalizada violação aos direitos humanos”, que está
disposto no art. 1º, inciso III da Lei n.o 9474/97. Desse modo, por meio da
legislação e das inovações adotadas, o Brasil passa a integrar o grupo dos
Estados acolhedores de refugiados, no qual se entende que busca a efetivação
do Direito Internacional dos Direitos dos Refugiados.

Para que uma pessoa seja reconhecida e protegida como refugiado, o
Estado deve seguir também alguns critérios indispensáveis, que se classificam
como princípios fundamentais e que vêm complementar a proteção desse grupo
social. O primeiro é o princípio non refoulement (da não devolução), que possui
previsão legal no artigo 33 da Convenção de 1951 e no artigo 7º da Lei n.o
9474/97, e afirma que nenhum Estado poderá expulsar refugiado para seu país
de origem, no qual sofreu ameaças e corre risco de vida. Outro princípio é o in 
dúbio pro refugiado, que diz que em caso de dúvida quanto à condição de
refugiado, o Estado deve sempre optar em decidir pelo benefício do estrangeiro,
se baseado no direito à vida. (PACÍFICO; PINHEIRO, 2013). E, por fim, o
princípio da unidade familiar, que está previsto no artigo 2º da Lei n.o 9.474/97,
conforme afirma Soares (2012, online): “possibilita aos refugiados reconhecidos
pelo Brasil reunirem-se com seu grupo familiar uma vez que estes se encontrem
em território nacional. Esta reunião perdurará enquanto existir a necessidade de
proteção”.

Atualmente, de acordo com a pesquisa feita pelo CONARE (dados de
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2015 foi de 28.670 pedidos, o que gerou entre os anos de 2010 a 2015 um
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percorrendo sempre uma posição marginal por não se encaixarem plenamente 
como membros no Estado receptor, uma vez que deixam de exercitar o status 
de cidadão no seu país de origem, para assumir um status de refugiado no país 
receptor, ainda que de maneira temporária. (MOREIRA, 2014). Em virtude 
dessa realidade, com o intuito de proporcionar medidas efetivas que evitem 
novas violações de direitos humanos, a Lei n.o 9474/97 prevê em seus artigos 
42 a 46 as soluções duráveis (ou permanentes). Dentre essas soluções, 
encontram-se três: a repatriação voluntária, o reassentamento e a integração 
local, sendo esta última o objeto de estudo da presente pesquisa. 

 A repatriação voluntária se configura pelo retorno do refugiado ao seu 
país de origem, após terem cessado as causas que o obrigaram a fugir. Essa seria 
a solução ideal, já que a pessoa retorna a sua origem e readquire sua cidadania, 
como também é o desejado pelo ACNUR e pelo país acolhedor. No entanto, 
se caracteriza como a solução mais difícil, pois as violações e perseguições 
sofridas que motivaram a fuga do indivíduo, ainda podem persistir. Além de 
que, o desejo de retornar se caracteriza como voluntário, já que o refugiado não 
pode ser obrigado a retornar ao seu país de origem. Já o reassentamento se 
caracteriza pela transferência de pessoas que já são refugiadas, porém não 
encontraram a proteção e a segurança de seus direitos, ou tiveram graves 
problemas no processo de integração local, no Estado que a acolheu, sendo 
necessário, portanto, transferi-las a outro Estado que se disponibilizou em 
realizar o acolhimento e que aparenta ser mais adequado para suprir as 
necessidades existentes.  

 A integração local objetiva reconstruir a vida do refugiado no Estado 
receptor, isto é, busca adaptá-lo à sociedade do Estado que lhe acolheu e lhe 
concedeu refúgio, sendo assim um processo de adaptação e convivência, que o 
integrará em várias dimensões, podendo estas serem no âmbito da educação, 
saúde, emprego, moradia, segurança, enfim, em todos os direitos básicos 
concedidos aos nacionais. Assim, compreende-se que o termo integração é 
muito abrangente, pois engloba um conjunto de processos multifacetados, em 
que cada um possui um significado e um modo de operação. Todavia, esse 
fenômeno não pode ser entendido somente como uma inter-relação com o 
Estado, mas como um processo que envolve a sociedade civil, as instituições 
estatais e o ACNUR. (VASCONCELOS, 2016). 
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percorrendo sempre uma posição marginal por não se encaixarem plenamente
como membros no Estado receptor, uma vez que deixam de exercitar o status
de cidadão no seu país de origem, para assumir um status de refugiado no país
receptor, ainda que de maneira temporária. (MOREIRA, 2014). Em virtude
dessa realidade, com o intuito de proporcionar medidas efetivas que evitem
novas violações de direitos humanos, a Lei n.o 9474/97 prevê em seus artigos
42 a 46 as soluções duráveis (ou permanentes). Dentre essas soluções, 
encontram-se três: a repatriação voluntária, o reassentamento e a integração 
local, sendo esta última o objeto de estudo da presente pesquisa.

A repatriação voluntária se configura pelo retorno do refugiado ao seu
país de origem, após terem cessado as causas que o obrigaram a fugir. Essa seria
a solução ideal, já que a pessoa retorna a sua origem e readquire sua cidadania,
como também é o desejado pelo ACNUR e pelo país acolhedor. No entanto,
se caracteriza como a solução mais difícil, pois as violações e perseguições
sofridas que motivaram a fuga do indivíduo, ainda podem persistir. Além de
que, o desejo de retornar se caracteriza como voluntário, já que o refugiado não
pode ser obrigado a retornar ao seu país de origem. Já o reassentamento se
caracteriza pela transferência de pessoas que já são refugiadas, porém não
encontraram a proteção e a segurança de seus direitos, ou tiveram graves
problemas no processo de integração local, no Estado que a acolheu, sendo
necessário, portanto, transferi-las a outro Estado que se disponibilizou em 
realizar o acolhimento e que aparenta ser mais adequado para suprir as
necessidades existentes.

A integração local objetiva reconstruir a vida do refugiado no Estado
receptor, isto é, busca adaptá-lo à sociedade do Estado que lhe acolheu e lhe
concedeu refúgio, sendo assim um processo de adaptação e convivência, que o
integrará em várias dimensões, podendo estas serem no âmbito da educação,
saúde, emprego, moradia, segurança, enfim, em todos os direitos básicos
concedidos aos nacionais. Assim, compreende-se que o termo integração é
muito abrangente, pois engloba um conjunto de processos multifacetados, em
que cada um possui um significado e um modo de operação. Todavia, esse
fenômeno não pode ser entendido somente como uma inter-relação com o
Estado, mas como um processo que envolve a sociedade civil, as instituições
estatais e o ACNUR. (VASCONCELOS, 2016).
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3 O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO LOCAL NO BRASIL 

 Desse modo, é importante ressaltar que a temática dos refugiados não 
pode ser observada somente pelo ângulo da proteção, isto é, pela solicitação e 
reconhecimento do refúgio. Esse seria somente o primeiro passo, sendo 
necessária também a integração local dos refugiados. A Constituição Federal de 
1988 e a Lei n.o 9474/97, são dois pilares essenciais para a concretização 
normativa de acolhimento dos refugiados no Brasil, pois, segundo Dantas e 
Gomes (2014), oferecem o suporte legal e constitucional para a implementação 
e efetivação dos direitos referentes a políticas públicas de assistência e 
integração consideradas indispensáveis para os refugiados, como os direitos 
econômicos, sociais e culturais, sendo, portanto, necessário a regulamentação e 
o desenvolvimento de sistemas de decisões que facilitem a integração do
refugiado na comunidade receptora.

No que diz respeito às medidas já adotadas e disponíveis aos refugiados, 
pode-se falar das que tratam da universalização de serviços sociais, que 
garantem aos refugiados os mesmos direitos disponíveis aos brasileiros: 
emprego, renda, saúde moradia, educação, entre outros. (TESSAROLO; 
RODRIGUES, 2012), valendo ressaltar sobre a concessão de Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS), o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o 
Registro Nacional de Estrangeiros (RNE). Há também que se falar das medidas 
denominadas focalistas, isto é, aquelas cujo público-alvo são os refugiados e a 
situação de vida específica desse grupo social. Como exemplo dessas políticas, 
Milesi e Carlet (2012) citam: a decisão do Ministério do Trabalho e Emprego 
que, respondendo à solicitação apresentada pelo CONARE e por instituições 
da sociedade civil, alterou a identificação lançada na Carteira de Trabalho, que 
antes referia expressamente a palavra “refugiado”, sendo substituída pela 
palavra “estrangeiro”, quando da emissão deste documento. Esta foi uma 
iniciativa importante no combate à discriminação em que se sentiam expostos 
os refugiados, em virtude do desconhecimento ainda muito presente na 
população brasileira acerca desse tema. 

No âmbito do direito à saúde cabe destacar a criação, por iniciativa do 
Ministério da Saúde, do primeiro Centro de Referência para a Saúde dos 
Refugiados, instalado no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, 
com o intuito de capacitar os diversos profissionais do Sistema Único de Saúde 
(SUS), para atender aos refugiados. Tal iniciativa é de grande importância, pois 
muitas vezes estes chegam ao país com traumas psicológicos em razão das 
guerras e da violência que sofreram, sendo necessária maior sensibilidade na 
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acolhida e mais atenção às condições emocionais e psicológicas. (MILESI; 
CARLET, 2012). 

Ainda como exemplo, cite-se a criação de Comitês Estaduais para 
Refugiados, em que autoridades locais, juntamente com a sociedade civil, atuam 
com o intuito de facilitar o acesso de solicitantes de refúgio e refugiados às 
políticas públicas estaduais e municipais. Nesses comitês existem diversas 
secretarias no qual se discutem demandas específicas deste grupo social, 
buscando articular soluções viáveis que garantam uma melhor integração social, 
econômica e cultural. No Brasil, eles já foram constituídos em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Minas Gerais. (ACNUR, 
2016). 

Por fim, no âmbito da educação, mais especificamente no meio 
acadêmico, através das universidades, pode-se abordar a criação da Cátedra 
Sérgio Vieira de Mello, que tem por objetivo o envolvimento cada vez maior de 
universidades latino-americanas em atividades voltadas à política de refugiados, 
para que se possam promover atividades de ensino, pesquisa e extensão em 
Direito Internacional dos Refugiados, assim como a prestação de serviços 
comunitários diretamente aos refugiados e a inclusão dos mesmos na vida 
universitária, contribuindo assim para uma aproximação entre o refugiado e a 
comunidade acolhedora. (ACNUR, 2016). 

 Apesar de alguns avanços encontrados no processo de integração dos 
refugiados no Brasil, muitos são os desafios que ainda devem ser enfrentados. 
Para Dantas e Gomes (2014), mesmo com o disposto na Lei n.o 9474/97, a 
integração local é considerada complexa, devido a diversas dificuldades como: 
o acesso a serviços públicos básicos, que também são vivenciadas pelos
brasileiros (em virtude das desigualdades sociais); as barreiras normalmente
enfrentadas na adaptação e convivência, que já são consideradas delicadas, por
causa dos aspectos psicológicos, sociais, culturais e econômicos; e também as
discriminações sofridas por parte da população brasileira com a criação de
estereótipos em torno do refugiado, que por vezes o enxerga como uma
ameaça, como aquele que vai usufruir das oportunidades que são concedidas
aos nacionais, ou até mesmo como um fugitivo da justiça. Tornando assim, a
integração na sociedade e no mercado de trabalho ainda mais difícil.

Para Annoni e Freitas (2012) o refugiado é visto como um problema e 
não como um sujeito de direitos, que teve sua vida alterada sem o seu 
consentimento. Para os autores, os refugiados são pessoas “designadas 
clandestinas, desenraizadas ou vítimas absolutas, pois forçosamente deixaram 
tudo para trás, perderam suas casas, sua memória, seus objetos pessoais, sua 
raiz, seu vínculo com o país ou a terra em que viviam”. (ANNONI; FREITAS, 
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com o intuito de facilitar o acesso de solicitantes de refúgio e refugiados às
políticas públicas estaduais e municipais. Nesses comitês existem diversas
secretarias no qual se discutem demandas específicas deste grupo social,
buscando articular soluções viáveis que garantam uma melhor integração social,
econômica e cultural. No Brasil, eles já foram constituídos em São Paulo, Rio
de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Minas Gerais. (ACNUR,
2016).

Por fim, no âmbito da educação, mais especificamente no meio
acadêmico, através das universidades, pode-se abordar a criação da Cátedra
Sérgio Vieira de Mello, que tem por objetivo o envolvimento cada vez maior de
universidades latino-americanas em atividades voltadas à política de refugiados,
para que se possam promover atividades de ensino, pesquisa e extensão em
Direito Internacional dos Refugiados, assim como a prestação de serviços
comunitários diretamente aos refugiados e a inclusão dos mesmos na vida
universitária, contribuindo assim para uma aproximação entre o refugiado e a
comunidade acolhedora. (ACNUR, 2016).

Apesar de alguns avanços encontrados no processo de integração dos
refugiados no Brasil, muitos são os desafios que ainda devem ser enfrentados.
Para Dantas e Gomes (2014), mesmo com o disposto na Lei n.o 9474/97, a
integração local é considerada complexa, devido a diversas dificuldades como:
o acesso a serviços públicos básicos, que também são vivenciadas pelos
brasileiros (em virtude das desigualdades sociais); as barreiras normalmente
enfrentadas na adaptação e convivência, que já são consideradas delicadas, por
causa dos aspectos psicológicos, sociais, culturais e econômicos; e também as
discriminações sofridas por parte da população brasileira com a criação de
estereótipos em torno do refugiado, que por vezes o enxerga como uma
ameaça, como aquele que vai usufruir das oportunidades que são concedidas 
aos nacionais, ou até mesmo como um fugitivo da justiça. Tornando assim, a
integração na sociedade e no mercado de trabalho ainda mais difícil.

Para Annoni e Freitas (2012) o refugiado é visto como um problema e
não como um sujeito de direitos, que teve sua vida alterada sem o seu 
consentimento. Para os autores, os refugiados são pessoas “designadas
clandestinas, desenraizadas ou vítimas absolutas, pois forçosamente deixaram
tudo para trás, perderam suas casas, sua memória, seus objetos pessoais, sua
raiz, seu vínculo com o país ou a terra em que viviam”. (ANNONI; FREITAS,
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2012, p. 90). Dessa forma, compreende-se que os refugiados se encontram em 
um estado de fragilidade e de vulnerabilidade. Pois, de acordo com Moreira 
(2014), atualmente um dos problemas colocados pelos refugiados no Brasil está 
ligado à população local, uma vez que ainda é difícil o relacionamento com 
estes, sendo, todavia, muito importante, por se entender como um caminho que 
facilitará o processo de consolidação da integração local. 

 Portanto, voltando-se para essa perspectiva, o ACNUR e os seus 
parceiros devem buscar levar informações precisas à comunidade em geral, com 
o objetivo de evitar a proliferação de imagens equivocadas e preconceituosas,
além de despertar a solidariedade para a causa. Afinal, para que o solicitante de
refúgio e o refugiado sejam inseridos na sociedade, é necessário que se construa
relações sociais com os membros da comunidade. (TESSAROLO;
RODRIGUES, 2012).

4 INICIATIVAS NO PLANO DA EDUCAÇÃO 

 É pertinente afirmar, que uma das vias para se alcançar a integração se 
dá por meio da educação, seja pelo reconhecimento de certificado, de diploma 
ou de documentos universitários, conforme prevê o art. 44 da Lei n.o 9474/97, 
ou por meio da inserção do ensino da temática nas universidades, como 
também a inserção do próprio refugiado na instituição de ensino e até mesmo 
o ensino da língua portuguesa. Através de iniciativas como estas é possível
aproximar o refugiado da sociedade, proporcionando a este uma integração
social e um conhecimento da cultura local, gerando a criação de laços e o
rompimento de preconceitos.

 Logo, visando realizar parcerias para facilitar o apoio e a integração dos 
refugiados na comunidade local, em 2003 o ACNUR criou a Cátedra Sérgio 
Vieira de Mello (CSVM) para promoção de ensino e difusão do Direito 
Internacional dos Refugiados nas universidades da América Latina, que na visão 
de Rodrigues (2007), busca transcender o âmbito da educação, isto é, busca 
refletir e alcançar outras dimensões, como o acesso ao trabalho, à moradia, à 
cultura, através de suas iniciativas. A CSVM tem por objetivo a qualificação do 
espaço acadêmico para debates sobre a condição e o problema dos refugiados, 
como a capacitação de estudantes da graduação e da pós-graduação na temática 
do refúgio, para que possam contribuir para a formação de futuros profissionais 
sensibilizados e conhecedores do tema. Além disso, busca possibilitar aos 
solicitantes de refúgio e refugiados o acesso ao estudo de idiomas, como 
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2012, p. 90). Dessa forma, compreende-se que os refugiados se encontram em
um estado de fragilidade e de vulnerabilidade. Pois, de acordo com Moreira
(2014), atualmente um dos problemas colocados pelos refugiados no Brasil está
ligado à população local, uma vez que ainda é difícil o relacionamento com
estes, sendo, todavia, muito importante, por se entender como um caminho que
facilitará o processo de consolidação da integração local.

Portanto, voltando-se para essa perspectiva, o ACNUR e os seus
parceiros devem buscar levar informações precisas à comunidade em geral, com
o objetivo de evitar a proliferação de imagens equivocadas e preconceituosas,
além de despertar a solidariedade para a causa. Afinal, para que o solicitante de
refúgio e o refugiado sejam inseridos na sociedade, é necessário que se construa
relações sociais com os membros da comunidade. (TESSAROLO;
RODRIGUES, 2012).

4 INICIATIVAS NO PLANO DA EDUCAÇÃO

É pertinente afirmar, que uma das vias para se alcançar a integração se
dá por meio da educação, seja pelo reconhecimento de certificado, de diploma
ou de documentos universitários, conforme prevê o art. 44 da Lei n.o 9474/97,
ou por meio da inserção do ensino da temática nas universidades, como
também a inserção do próprio refugiado na instituição de ensino e até mesmo
o ensino da língua portuguesa. Através de iniciativas como estas é possível
aproximar o refugiado da sociedade, proporcionando a este uma integração 
social e um conhecimento da cultura local, gerando a criação de laços e o
rompimento de preconceitos.

Logo, visando realizar parcerias para facilitar o apoio e a integração dos
refugiados na comunidade local, em 2003 o ACNUR criou a Cátedra Sérgio
Vieira de Mello (CSVM) para promoção de ensino e difusão do Direito
Internacional dos Refugiados nas universidades da América Latina, que na visão
de Rodrigues (2007), busca transcender o âmbito da educação, isto é, busca
refletir e alcançar outras dimensões, como o acesso ao trabalho, à moradia, à
cultura, através de suas iniciativas. A CSVM tem por objetivo a qualificação do
espaço acadêmico para debates sobre a condição e o problema dos refugiados,
como a capacitação de estudantes da graduação e da pós-graduação na temática
do refúgio, para que possam contribuir para a formação de futuros profissionais
sensibilizados e conhecedores do tema. Além disso, busca possibilitar aos
solicitantes de refúgio e refugiados o acesso ao estudo de idiomas, como
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também a cursos de graduação, através da disponibilização de bolsas de estudos 
ou da reserva de um número de vagas específicas. 

 No Brasil, das universidades que aderiram a essa proposta e se tornaram 
parceiras do ACNUR, podem se destacar duas, que além de disponibilizarem o 
ensino sobre a temática, também ofertaram vagas para os refugiados em seus 
cursos. Como é o caso da Universidade Católica de Santos (UNISANTOS), que 
há mais de quatro anos oferece a bolsa convênio UNISANTOS/ACNUR para 
os três primeiros refugiados classificados no processo seletivo anual, e a 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), que desde 2009 reserva um 
número de vagas para refugiados por meio de um vestibular específico, no qual 
o candidato deve optar por um dos 61 cursos ofertados pela instituição. Além
disso, o programa disponibiliza ainda um tutor para melhor adaptação do aluno
ao ambiente estudantil, auxílio financeiro para moradia, alimentação e
atividades na instituição. (ANNONI; GUIMARÃES; MARIA, 2015).

 Desse modo, Haydu (2011) afirma, que iniciativas como estas, no âmbito 
da educação são altamente transformadoras para todos os envolvidos, 
sobretudo, para os solicitantes de refúgio e refugiados, pois podem elevar e 
recuperar parte de sua autoestima, além de criar condições para sua integração, 
de forma digna e decente. 

5 A EDUCAÇÃO COMO VIA DE INTEGRAÇÃO NA CIDADE 
DE FORTALEZA 

 Apesar de todas as inciativas desenvolvidas com o objetivo de facilitar a 
promoção de direitos aos refugiados e a sua interação com a comunidade local, 
sejam através de tratados internacionais ou de leis internas, os mesmos ainda 
podem encontrar dificuldades na concretização da integração local. Com base 
em um estudo local, analisando o papel da educação nesta interação, dividiu-se 
a investigação em três perspectivas diferentes. 

 A primeira foi em relação à parceria com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello 
(CSVM) com uma instituição de ensino na cidade de Fortaleza. Sendo a 
Universidade Federal do Ceará (UFC), através da Faculdade de Direito, a única 
instituição que possui parceria com a mesma. Como iniciativa da equipe 
profissional responsável, pode-se perceber que a criação dessa disciplina, de 
caráter optativo, chamada “Direito dos Refugiados”, vislumbra a promoção de 
ensino e a difusão do Direito Internacional dos Refugiados possibilitando 
acercar os estudantes da realidade em que vive este grupo de pessoas, como 
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2012, p. 90). Dessa forma, compreende-se que os refugiados se encontram em
um estado de fragilidade e de vulnerabilidade. Pois, de acordo com Moreira
(2014), atualmente um dos problemas colocados pelos refugiados no Brasil está
ligado à população local, uma vez que ainda é difícil o relacionamento com
estes, sendo, todavia, muito importante, por se entender como um caminho que
facilitará o processo de consolidação da integração local.

Portanto, voltando-se para essa perspectiva, o ACNUR e os seus
parceiros devem buscar levar informações precisas à comunidade em geral, com
o objetivo de evitar a proliferação de imagens equivocadas e preconceituosas,
além de despertar a solidariedade para a causa. Afinal, para que o solicitante de
refúgio e o refugiado sejam inseridos na sociedade, é necessário que se construa
relações sociais com os membros da comunidade. (TESSAROLO;
RODRIGUES, 2012).

4 INICIATIVAS NO PLANO DA EDUCAÇÃO

É pertinente afirmar, que uma das vias para se alcançar a integração se
dá por meio da educação, seja pelo reconhecimento de certificado, de diploma
ou de documentos universitários, conforme prevê o art. 44 da Lei n.o 9474/97,
ou por meio da inserção do ensino da temática nas universidades, como
também a inserção do próprio refugiado na instituição de ensino e até mesmo
o ensino da língua portuguesa. Através de iniciativas como estas é possível
aproximar o refugiado da sociedade, proporcionando a este uma integração 
social e um conhecimento da cultura local, gerando a criação de laços e o
rompimento de preconceitos.

Logo, visando realizar parcerias para facilitar o apoio e a integração dos
refugiados na comunidade local, em 2003 o ACNUR criou a Cátedra Sérgio
Vieira de Mello (CSVM) para promoção de ensino e difusão do Direito
Internacional dos Refugiados nas universidades da América Latina, que na visão
de Rodrigues (2007), busca transcender o âmbito da educação, isto é, busca
refletir e alcançar outras dimensões, como o acesso ao trabalho, à moradia, à
cultura, através de suas iniciativas. A CSVM tem por objetivo a qualificação do
espaço acadêmico para debates sobre a condição e o problema dos refugiados,
como a capacitação de estudantes da graduação e da pós-graduação na temática
do refúgio, para que possam contribuir para a formação de futuros profissionais
sensibilizados e conhecedores do tema. Além disso, busca possibilitar aos
solicitantes de refúgio e refugiados o acesso ao estudo de idiomas, como
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também a cursos de graduação, através da disponibilização de bolsas de estudos
ou da reserva de um número de vagas específicas.

No Brasil, das universidades que aderiram a essa proposta e se tornaram
parceiras do ACNUR, podem se destacar duas, que além de disponibilizarem o
ensino sobre a temática, também ofertaram vagas para os refugiados em seus
cursos. Como é o caso da Universidade Católica de Santos (UNISANTOS), que
há mais de quatro anos oferece a bolsa convênio UNISANTOS/ACNUR para
os três primeiros refugiados classificados no processo seletivo anual, e a
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), que desde 2009 reserva um
número de vagas para refugiados por meio de um vestibular específico, no qual
o candidato deve optar por um dos 61 cursos ofertados pela instituição. Além
disso, o programa disponibiliza ainda um tutor para melhor adaptação do aluno
ao ambiente estudantil, auxílio financeiro para moradia, alimentação e
atividades na instituição. (ANNONI; GUIMARÃES; MARIA, 2015). 

Desse modo, Haydu (2011) afirma, que iniciativas como estas, no âmbito
da educação são altamente transformadoras para todos os envolvidos,
sobretudo, para os solicitantes de refúgio e refugiados, pois podem elevar e
recuperar parte de sua autoestima, além de criar condições para sua integração,
de forma digna e decente.

5 A EDUCAÇÃO COMO VIA DE INTEGRAÇÃO NA CIDADE
DE FORTALEZA

Apesar de todas as inciativas desenvolvidas com o objetivo de facilitar a
promoção de direitos aos refugiados e a sua interação com a comunidade local,
sejam através de tratados internacionais ou de leis internas, os mesmos ainda
podem encontrar dificuldades na concretização da integração local. Com base
em um estudo local, analisando o papel da educação nesta interação, dividiu-se
a investigação em três perspectivas diferentes.

A primeira foi em relação à parceria com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello
(CSVM) com uma instituição de ensino na cidade de Fortaleza. Sendo a
Universidade Federal do Ceará (UFC), através da Faculdade de Direito, a única
instituição que possui parceria com a mesma. Como iniciativa da equipe
profissional responsável, pode-se perceber que a criação dessa disciplina, de
caráter optativo, chamada “Direito dos Refugiados”, vislumbra a promoção de
ensino e a difusão do Direito Internacional dos Refugiados possibilitando
acercar os estudantes da realidade em que vive este grupo de pessoas, como
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também a política nacional de acolhimento aplicada. Para passar essa 
informação, a disciplina abrange tanto um estudo de aspecto internacional, 
nacional, como a atuação prática das instituições nacionais responsáveis, e o seu 
papel em cada etapa na solicitação de refúgio.  

 Há que se falar ainda, do Grupo de Estudos em Direito e Assuntos 
Internacionais (GEDAI), grupo de estudos vinculado a faculdade de Direito da 
universidade, que já existia antes da inauguração da disciplina e que 
disponibilizou um espaço e abertura na sua linha de Direitos Humanos para 
discussão e pesquisa sobre a temática do refúgio. Vindo a estabelecer a abertura 
de um lugar para debates, como aguçar a curiosidade e o interesse de estudantes 
acerca do tema, inclusive de estudantes de outras universidades. O 
envolvimento com a pesquisa não é somente acadêmico (por meio de estudos 
aprofundados e publicações), mas caracteriza-se também pela oportunidade de 
repassar ao universitário uma visão interdisciplinar e real. Interdisciplinar, 
porque não envolve só a questão jurídica, mas também a questão social, 
levando-se a uma reflexão sobre a vulnerabilidade de um solicitante de refúgio 
ou de um refugiado, desde sua saída até a sua chegada no país de destino. Real 
porque aproxima o estudante de instituições que atendem este grupo de 
pessoas, promovendo ao aluno um entendimento e uma compreensão maior 
acerca da real situação vivida pelos refugiados em Fortaleza. 

 A aderência à disciplina do Direito dos Refugiados e ao grupo de estudos 
pode ser caracterizada como um dos meios que contribuem para promoção da 
integração local por via da educação. A integração nesse sentido ocorre de 
forma inversa, ou seja, oferta-se uma educação aos nacionais e residentes do 
país acolhedor para que possam ter uma visão mais humanística, para que 
compreendam toda a história que está por trás de um sujeito que se encontra 
na situação de refúgio, desde a perseguição sofrida no seu país de origem, como 
o sofrimento no deslocamento e as dificuldades encontradas durante o refúgio.
Daí que se entende que a integração local de um refugiado através da educação
não se limita em inserir esta pessoa no sistema educativo, mas também
introduzir uma visão tanto prática como humana aos nacionais, principalmente
aos estudantes de direito, por meio de um plano pedagógico ofertado, como
uma disciplina, um grupo de estudos, um seminário, um congresso e outras
atividades afins. Ainda nesse sentido, afirma Moreira (2014) ao abordar o
aspecto da integração, que esta é uma via de mão dupla, no qual se espera não
apenas a adaptação do recém-chegado, mas também a da sociedade receptora.

 O segundo aspecto realizado nesse estudo foi em relação à oferta do 
curso de português para estrangeiros, vinculado a faculdade de Letras da UFC, 
que foi implantando como um projeto de extensão dentro do Grupo de 
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também a política nacional de acolhimento aplicada. Para passar essa
informação, a disciplina abrange tanto um estudo de aspecto internacional,
nacional, como a atuação prática das instituições nacionais responsáveis, e o seu
papel em cada etapa na solicitação de refúgio.

Há que se falar ainda, do Grupo de Estudos em Direito e Assuntos
Internacionais (GEDAI), grupo de estudos vinculado a faculdade de Direito da 
universidade, que já existia antes da inauguração da disciplina e que
disponibilizou um espaço e abertura na sua linha de Direitos Humanos para
discussão e pesquisa sobre a temática do refúgio. Vindo a estabelecer a abertura
de um lugar para debates, como aguçar a curiosidade e o interesse de estudantes
acerca do tema, inclusive de estudantes de outras universidades. O
envolvimento com a pesquisa não é somente acadêmico (por meio de estudos
aprofundados e publicações), mas caracteriza-se também pela oportunidade de
repassar ao universitário uma visão interdisciplinar e real. Interdisciplinar,
porque não envolve só a questão jurídica, mas também a questão social,
levando-se a uma reflexão sobre a vulnerabilidade de um solicitante de refúgio
ou de um refugiado, desde sua saída até a sua chegada no país de destino. Real
porque aproxima o estudante de instituições que atendem este grupo de
pessoas, promovendo ao aluno um entendimento e uma compreensão maior
acerca da real situação vivida pelos refugiados em Fortaleza.

A aderência à disciplina do Direito dos Refugiados e ao grupo de estudos
pode ser caracterizada como um dos meios que contribuem para promoção da
integração local por via da educação. A integração nesse sentido ocorre de
forma inversa, ou seja, oferta-se uma educação aos nacionais e residentes do
país acolhedor para que possam ter uma visão mais humanística, para que
compreendam toda a história que está por trás de um sujeito que se encontra
na situação de refúgio, desde a perseguição sofrida no seu país de origem, como
o sofrimento no deslocamento e as dificuldades encontradas durante o refúgio.
Daí que se entende que a integração local de um refugiado através da educação
não se limita em inserir esta pessoa no sistema educativo, mas também
introduzir uma visão tanto prática como humana aos nacionais, principalmente
aos estudantes de direito, por meio de um plano pedagógico ofertado, como
uma disciplina, um grupo de estudos, um seminário, um congresso e outras
atividades afins. Ainda nesse sentido, afirma Moreira (2014) ao abordar o
aspecto da integração, que esta é uma via de mão dupla, no qual se espera não
apenas a adaptação do recém-chegado, mas também a da sociedade receptora.

O segundo aspecto realizado nesse estudo foi em relação à oferta do 
curso de português para estrangeiros, vinculado a faculdade de Letras da UFC,
que foi implantando como um projeto de extensão dentro do Grupo de
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Estudos e Pesquisas em Linguística Aplicada (GEDPLA)321. Esse projeto vem 
sendo elaborado desde o ano de 2010 dentro do Departamento de Letras 
Vernáculas, e observou-se por meio de entrevista realizada que o mesmo se dá 
pela atuação de estudantes da graduação e da pós-graduação, que de forma 
voluntária através de aulas ensinam os estrangeiros, cabendo destacar, que o 
espaço e o material para a realização do curso são fornecidos pela universidade. 

 Para saber se a categoria dos refugiados estaria incluída no referido 
projeto que oferece as aulas de português, a entrevista foi proposta com o termo 
“estrangeiros (migrantes/refugiados)”. Por meio desta, pode-se verificar que o 
núcleo do curso está voltado para estudantes e professores universitários 
visitantes que atuam em qualquer curso da UFC. Assim, em relação ao refugiado 
em si, pela entrevista, pode-se perceber que o curso não atua direcionado a este 
grupo de pessoas. Como é destacado em trecho da entrevista, no qual se diz 
que o objetivo do projeto, a professora Eulália Leurquin (2017) “neste 
momento é o estudante estrangeiro da UFC que necessita se inserir na cultura 
brasileira, nordestina, universitária do Ceará”.  

 Em relação ao refugiado, na entrevista é categórico, quando se responde 
que a oferta do curso de extensão não atua com refugiados: “Não temos a 
realidade dos refugiados. Gostaria muito de atuar com esse grupo social”. 
Percebe-se que na resposta existe um desejo por parte da professora 
responsável pelo projeto de extensão, que este seja aplicado aos refugiados. 
Entretanto este acesso ao curso está limitado aos “profissionais em formação ou 
formados”, uma vez que o intuito é auxiliar no estudo universitário ou na 
pesquisa. Em nenhum momento da entrevista foi mencionado se algum dos 
estudantes, de graduação ou pós-graduação que recebem essas aulas, se 
enquadrariam como refugiado e que em virtude disso, agora estariam inseridos 
no mundo acadêmico. Esta visão do refugiado totalmente integrado, sendo um 
universitário ou um pesquisador não é perceptível ao realizar a entrevista, pois 
observa-se a ausência de maior aprofundamento sobre a temática e uma 
individualização do caso.  

 Apesar de atualmente a UFC contar com um total de 209 alunos 
estrangeiros (Jornal da UFC, 2017, p.5), no qual a maioria procede de Cabo 
Verde (37 alunos), Alemanha (27 alunos), Guiné-Bissau (20 alunos) e Colômbia 
(19 alunos), verifica-se que esse número de estrangeiros de diferentes 
nacionalidades que buscam a cidade de Fortaleza para engrandecer a sua 
formação universitária (seja aluno ou professor), poderia ter um número muito 
maior, caso houvesse uma aproximação dos profissionais da universidade com 

321 Projeto de extensão dentro do GEPLA de autoria da professora Eulália Leurquin dentro 
do Departamento de Letras Vernáculas da UFC.  
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também a política nacional de acolhimento aplicada. Para passar essa
informação, a disciplina abrange tanto um estudo de aspecto internacional,
nacional, como a atuação prática das instituições nacionais responsáveis, e o seu
papel em cada etapa na solicitação de refúgio.

Há que se falar ainda, do Grupo de Estudos em Direito e Assuntos
Internacionais (GEDAI), grupo de estudos vinculado a faculdade de Direito da 
universidade, que já existia antes da inauguração da disciplina e que
disponibilizou um espaço e abertura na sua linha de Direitos Humanos para
discussão e pesquisa sobre a temática do refúgio. Vindo a estabelecer a abertura
de um lugar para debates, como aguçar a curiosidade e o interesse de estudantes
acerca do tema, inclusive de estudantes de outras universidades. O
envolvimento com a pesquisa não é somente acadêmico (por meio de estudos
aprofundados e publicações), mas caracteriza-se também pela oportunidade de
repassar ao universitário uma visão interdisciplinar e real. Interdisciplinar,
porque não envolve só a questão jurídica, mas também a questão social,
levando-se a uma reflexão sobre a vulnerabilidade de um solicitante de refúgio
ou de um refugiado, desde sua saída até a sua chegada no país de destino. Real
porque aproxima o estudante de instituições que atendem este grupo de
pessoas, promovendo ao aluno um entendimento e uma compreensão maior
acerca da real situação vivida pelos refugiados em Fortaleza.

A aderência à disciplina do Direito dos Refugiados e ao grupo de estudos
pode ser caracterizada como um dos meios que contribuem para promoção da
integração local por via da educação. A integração nesse sentido ocorre de
forma inversa, ou seja, oferta-se uma educação aos nacionais e residentes do
país acolhedor para que possam ter uma visão mais humanística, para que
compreendam toda a história que está por trás de um sujeito que se encontra
na situação de refúgio, desde a perseguição sofrida no seu país de origem, como
o sofrimento no deslocamento e as dificuldades encontradas durante o refúgio.
Daí que se entende que a integração local de um refugiado através da educação
não se limita em inserir esta pessoa no sistema educativo, mas também
introduzir uma visão tanto prática como humana aos nacionais, principalmente
aos estudantes de direito, por meio de um plano pedagógico ofertado, como
uma disciplina, um grupo de estudos, um seminário, um congresso e outras
atividades afins. Ainda nesse sentido, afirma Moreira (2014) ao abordar o
aspecto da integração, que esta é uma via de mão dupla, no qual se espera não
apenas a adaptação do recém-chegado, mas também a da sociedade receptora.

O segundo aspecto realizado nesse estudo foi em relação à oferta do 
curso de português para estrangeiros, vinculado a faculdade de Letras da UFC,
que foi implantando como um projeto de extensão dentro do Grupo de
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Estudos e Pesquisas em Linguística Aplicada (GEDPLA)321. Esse projeto vem 
sendo elaborado desde o ano de 2010 dentro do Departamento de Letras
Vernáculas, e observou-se por meio de entrevista realizada que o mesmo se dá
pela atuação de estudantes da graduação e da pós-graduação, que de forma
voluntária através de aulas ensinam os estrangeiros, cabendo destacar, que o 
espaço e o material para a realização do curso são fornecidos pela universidade.

Para saber se a categoria dos refugiados estaria incluída no referido
projeto que oferece as aulas de português, a entrevista foi proposta com o termo
“estrangeiros (migrantes/refugiados)”. Por meio desta, pode-se verificar que o
núcleo do curso está voltado para estudantes e professores universitários
visitantes que atuam em qualquer curso da UFC. Assim, em relação ao refugiado
em si, pela entrevista, pode-se perceber que o curso não atua direcionado a este
grupo de pessoas. Como é destacado em trecho da entrevista, no qual se diz
que o objetivo do projeto, a professora Eulália Leurquin (2017) “neste
momento é o estudante estrangeiro da UFC que necessita se inserir na cultura
brasileira, nordestina, universitária do Ceará”.

Em relação ao refugiado, na entrevista é categórico, quando se responde
que a oferta do curso de extensão não atua com refugiados: “Não temos a
realidade dos refugiados. Gostaria muito de atuar com esse grupo social”.
Percebe-se que na resposta existe um desejo por parte da professora
responsável pelo projeto de extensão, que este seja aplicado aos refugiados.
Entretanto este acesso ao curso está limitado aos “profissionais em formação ou
formados”, uma vez que o intuito é auxiliar no estudo universitário ou na
pesquisa. Em nenhum momento da entrevista foi mencionado se algum dos
estudantes, de graduação ou pós-graduação que recebem essas aulas, se
enquadrariam como refugiado e que em virtude disso, agora estariam inseridos
no mundo acadêmico. Esta visão do refugiado totalmente integrado, sendo um
universitário ou um pesquisador não é perceptível ao realizar a entrevista, pois
observa-se a ausência de maior aprofundamento sobre a temática e uma
individualização do caso.

Apesar de atualmente a UFC contar com um total de 209 alunos
estrangeiros (Jornal da UFC, 2017, p.5), no qual a maioria procede de Cabo 
Verde (37 alunos), Alemanha (27 alunos), Guiné-Bissau (20 alunos) e Colômbia
(19 alunos), verifica-se que esse número de estrangeiros de diferentes
nacionalidades que buscam a cidade de Fortaleza para engrandecer a sua
formação universitária (seja aluno ou professor), poderia ter um número muito
maior, caso houvesse uma aproximação dos profissionais da universidade com

321 Projeto de extensão dentro do GEPLA de autoria da professora Eulália Leurquin dentro
do Departamento de Letras Vernáculas da UFC. 
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a realidade dos refugiados. Desse modo, enquanto não houver essa 
aproximação e abertura com a matéria e o seu real conhecimento, tornar-se-á 
difícil a implementação de projetos direcionados aos refugiados dentro da 
universidade. Cabendo ressaltar, que na entrevista se reconhece a importância 
do acesso à educação aos estrangeiros, neste aspecto a professora Eulália 
Leurquin (2017): “Toda pessoa que tem acesso à educação tem melhores 
condições de dialogar, de se posicionar na sociedade e, assim sendo, marca seu 
espaço nos grupos sociais dos quais participam”. 

 O último aspecto abordado para realizar esse estudo foi a questão de 
como o refugiado consegue ter acesso à educação na cidade de Fortaleza. Para 
observar essa situação, em virtude também da ausência de outras instituições de 
apoio ao refugiado, essa entrevista foi realizada à Pastoral do Migrante, através 
de uma de suas representantes, chamada Gilvania, uma vez que essa instituição 
ocupa um papel fundamental na atenção a esse grupo. Apesar de não se 
restringir somente a eles, mas especialmente a outras categorias, como a dos 
estudantes africanos, em que há convênio com os países de origem destes e as 
universidades locais. Assim, frequentemente a Pastoral é acionada por esses 
estudantes devido a problemas de adaptação local. Dessa forma, verificou-se 
que o trabalho com os refugiados se deu a posteriori, em virtude da demanda, 
que aumentou com a chegada de refugiados procedentes de países como a Síria, 
Afeganistão, Venezuela e Cuba. Levando essa instituição a trabalhar com o 
refúgio e aprender seus aspectos. 

 Ao realizar a entrevista, observa-se a grande problemática do acesso à 
educação dos refugiados no âmbito local, pois retrata a “educação como falha 
grande”, matizando que “precisa avançar” neste aspecto. A responsável reconhece 
que os solicitantes de refúgio ou refugiados que já se encontram com diplomas 
e certificados de estudos possuem uma certa facilitação no que diz respeito a 
um acolhimento educacional. Encontram-se dificuldades quando o refugiado 
quer continuar seus estudos no país acolhedor, já que existe toda a questão da 
falta de documentos necessários para os trâmites burocráticos e a dificuldade 
na validação de estudos. Outro aspecto importante é sobre o tema da 
convalidação de estudos, na entrevista é enfatizado, por exemplo, que ainda não 
se conseguiu ingressar com o trâmite para convalidação de estudos de alguns 
dos refugiados, em suas próprias palavras “a dificuldade maior é a educação superior”. 

 Ante esta dificuldade no trâmite de convalidação, a entrevistada destacou 
a esperança na Resolução n.o 01/CEPE de 27 de janeiro de 2017, que trata 
sobre os processos de revalidação de diplomas de cursos de graduação e 
reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu expedidos por 
estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. Uma vez que viria a facilitar 
todo o processo burocrático, para que os refugiados pudessem continuar seus 
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a realidade dos refugiados. Desse modo, enquanto não houver essa
aproximação e abertura com a matéria e o seu real conhecimento, tornar-se-á 
difícil a implementação de projetos direcionados aos refugiados dentro da
universidade. Cabendo ressaltar, que na entrevista se reconhece a importância
do acesso à educação aos estrangeiros, neste aspecto a professora Eulália
Leurquin (2017): “Toda pessoa que tem acesso à educação tem melhores
condições de dialogar, de se posicionar na sociedade e, assim sendo, marca seu 
espaço nos grupos sociais dos quais participam”.

O último aspecto abordado para realizar esse estudo foi a questão de
como o refugiado consegue ter acesso à educação na cidade de Fortaleza. Para
observar essa situação, em virtude também da ausência de outras instituições de
apoio ao refugiado, essa entrevista foi realizada à Pastoral do Migrante, através
de uma de suas representantes, chamada Gilvania, uma vez que essa instituição
ocupa um papel fundamental na atenção a esse grupo. Apesar de não se
restringir somente a eles, mas especialmente a outras categorias, como a dos
estudantes africanos, em que há convênio com os países de origem destes e as
universidades locais. Assim, frequentemente a Pastoral é acionada por esses
estudantes devido a problemas de adaptação local. Dessa forma, verificou-se
que o trabalho com os refugiados se deu a posteriori, em virtude da demanda,
que aumentou com a chegada de refugiados procedentes de países como a Síria,
Afeganistão, Venezuela e Cuba. Levando essa instituição a trabalhar com o
refúgio e aprender seus aspectos.

Ao realizar a entrevista, observa-se a grande problemática do acesso à
educação dos refugiados no âmbito local, pois retrata a “educação como falha
grande”, matizando que “precisa avançar” neste aspecto. A responsável reconhece
que os solicitantes de refúgio ou refugiados que já se encontram com diplomas
e certificados de estudos possuem uma certa facilitação no que diz respeito a
um acolhimento educacional. Encontram-se dificuldades quando o refugiado
quer continuar seus estudos no país acolhedor, já que existe toda a questão da
falta de documentos necessários para os trâmites burocráticos e a dificuldade
na validação de estudos. Outro aspecto importante é sobre o tema da
convalidação de estudos, na entrevista é enfatizado, por exemplo, que ainda não
se conseguiu ingressar com o trâmite para convalidação de estudos de alguns
dos refugiados, em suas próprias palavras “a dificuldade maior é a educação superior”.

Ante esta dificuldade no trâmite de convalidação, a entrevistada destacou
a esperança na Resolução n.o 01/CEPE de 27 de janeiro de 2017, que trata
sobre os processos de revalidação de diplomas de cursos de graduação e
reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu expedidos por
estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. Uma vez que viria a facilitar
todo o processo burocrático, para que os refugiados pudessem continuar seus
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estudos ou conseguissem reconhecer seu nível acadêmico superior, facilitando 
na busca de empregos. Toda esta preocupação em torno deste processo se deve 
a que muitos dos refugiados destaca Gilvana da Pastoral do Migrante  que “tem 
nível superior universitário, já vem com qualificação, são engenheiros, 
designers, com formação em computação...”. Daí a necessidade deste 
reconhecimento, para que possa se desenvolver profissionalmente e terem a 
possibilidade de acesso à empregos qualificados, e não cair no subemprego ou 
o trabalho informal. Como destaca a entrevistada, os refugiados querem “dar
continuidade a uma vida normal”.

 Ao realizar a entrevista observou-se que a Pastoral é bastante atuante e 
consegue exercer seu trabalho com ajuda de projetos adjuntos, com doações e 
com trabalho árduo de voluntários. Ressalta ainda a entrevistada, que a partir 
da união de diversos sectores em relação à temática dos refugiados no âmbito 
local, foi possível construir uma “rede humanitária”, que abrange tanto setor 
acadêmico (disciplina ofertada, pesquisa sobre o tema), como também o 
trabalho conjunto com determinadas instituições estatais (Secretaria de Justiça 
e Cidadania do Estado do Ceará) e com profissionais voluntários (advogados, 
professores). Todo este movimento é para “lutar para mudar este paradigma”. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao se estudar o tema da integração local dos refugiados na cidade de 
Fortaleza, limitando-o ao plano da educação e subdividindo-o a análise em três 
aspectos distintos, se pode observa alguns avanços nesse sentido, por meio de 
ações constantes que incentivam uma atuação mais ativa das instituições 
educacionais. Todavia, apesar das iniciativas pontuadas, percebe-se ainda um 
processo embrionário no que diz respeito ao acesso à educação pelo refugiado, 
pois o apoio dado ainda é pouco. Verifica-se que somente a UFC, 
especificamente no curso de Direito, possui parceria com a CSVM. Uma vez 
que o curso de português para estrangeiros ofertado na faculdade de Letras da 
mesma instituição, não tem sua intenção voltada para acolher e receber 
refugiados no respectivo programa. Afora, que a Pastoral do Migrante, mesmo 
com todo o esforço despendido na causa, ainda possui pouca estrutura para 
lidar com esse grupo de pessoas. Desse modo, é possível notar, que há certas 
atividades no meio acadêmico para aprofundamento e conscientização sobre o 
instituto do refúgio e as pessoas que nele se enquadram. Todavia, no campo 
prático, o refugiado em si, não conseguiu ainda espaço e oportunidade no 
campo da educação. 
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a realidade dos refugiados. Desse modo, enquanto não houver essa
aproximação e abertura com a matéria e o seu real conhecimento, tornar-se-á 
difícil a implementação de projetos direcionados aos refugiados dentro da
universidade. Cabendo ressaltar, que na entrevista se reconhece a importância
do acesso à educação aos estrangeiros, neste aspecto a professora Eulália
Leurquin (2017): “Toda pessoa que tem acesso à educação tem melhores
condições de dialogar, de se posicionar na sociedade e, assim sendo, marca seu 
espaço nos grupos sociais dos quais participam”.

O último aspecto abordado para realizar esse estudo foi a questão de
como o refugiado consegue ter acesso à educação na cidade de Fortaleza. Para
observar essa situação, em virtude também da ausência de outras instituições de
apoio ao refugiado, essa entrevista foi realizada à Pastoral do Migrante, através
de uma de suas representantes, chamada Gilvania, uma vez que essa instituição
ocupa um papel fundamental na atenção a esse grupo. Apesar de não se
restringir somente a eles, mas especialmente a outras categorias, como a dos
estudantes africanos, em que há convênio com os países de origem destes e as
universidades locais. Assim, frequentemente a Pastoral é acionada por esses
estudantes devido a problemas de adaptação local. Dessa forma, verificou-se
que o trabalho com os refugiados se deu a posteriori, em virtude da demanda,
que aumentou com a chegada de refugiados procedentes de países como a Síria,
Afeganistão, Venezuela e Cuba. Levando essa instituição a trabalhar com o
refúgio e aprender seus aspectos.

Ao realizar a entrevista, observa-se a grande problemática do acesso à
educação dos refugiados no âmbito local, pois retrata a “educação como falha
grande”, matizando que “precisa avançar” neste aspecto. A responsável reconhece
que os solicitantes de refúgio ou refugiados que já se encontram com diplomas
e certificados de estudos possuem uma certa facilitação no que diz respeito a
um acolhimento educacional. Encontram-se dificuldades quando o refugiado
quer continuar seus estudos no país acolhedor, já que existe toda a questão da
falta de documentos necessários para os trâmites burocráticos e a dificuldade
na validação de estudos. Outro aspecto importante é sobre o tema da
convalidação de estudos, na entrevista é enfatizado, por exemplo, que ainda não
se conseguiu ingressar com o trâmite para convalidação de estudos de alguns
dos refugiados, em suas próprias palavras “a dificuldade maior é a educação superior”.

Ante esta dificuldade no trâmite de convalidação, a entrevistada destacou
a esperança na Resolução n.o 01/CEPE de 27 de janeiro de 2017, que trata
sobre os processos de revalidação de diplomas de cursos de graduação e
reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu expedidos por
estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. Uma vez que viria a facilitar
todo o processo burocrático, para que os refugiados pudessem continuar seus
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estudos ou conseguissem reconhecer seu nível acadêmico superior, facilitando
na busca de empregos. Toda esta preocupação em torno deste processo se deve
a que muitos dos refugiados destaca Gilvana da Pastoral do Migrante  que “tem
nível superior universitário, já vem com qualificação, são engenheiros,
designers, com formação em computação...”. Daí a necessidade deste
reconhecimento, para que possa se desenvolver profissionalmente e terem a
possibilidade de acesso à empregos qualificados, e não cair no subemprego ou
o trabalho informal. Como destaca a entrevistada, os refugiados querem “dar
continuidade a uma vida normal”.

Ao realizar a entrevista observou-se que a Pastoral é bastante atuante e
consegue exercer seu trabalho com ajuda de projetos adjuntos, com doações e
com trabalho árduo de voluntários. Ressalta ainda a entrevistada, que a partir
da união de diversos sectores em relação à temática dos refugiados no âmbito
local, foi possível construir uma “rede humanitária”, que abrange tanto setor
acadêmico (disciplina ofertada, pesquisa sobre o tema), como também o
trabalho conjunto com determinadas instituições estatais (Secretaria de Justiça
e Cidadania do Estado do Ceará) e com profissionais voluntários (advogados,
professores). Todo este movimento é para “lutar para mudar este paradigma”.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao se estudar o tema da integração local dos refugiados na cidade de
Fortaleza, limitando-o ao plano da educação e subdividindo-o a análise em três
aspectos distintos, se pode observa alguns avanços nesse sentido, por meio de
ações constantes que incentivam uma atuação mais ativa das instituições
educacionais. Todavia, apesar das iniciativas pontuadas, percebe-se ainda um
processo embrionário no que diz respeito ao acesso à educação pelo refugiado,
pois o apoio dado ainda é pouco. Verifica-se que somente a UFC,
especificamente no curso de Direito, possui parceria com a CSVM. Uma vez
que o curso de português para estrangeiros ofertado na faculdade de Letras da
mesma instituição, não tem sua intenção voltada para acolher e receber
refugiados no respectivo programa. Afora, que a Pastoral do Migrante, mesmo
com todo o esforço despendido na causa, ainda possui pouca estrutura para
lidar com esse grupo de pessoas. Desse modo, é possível notar, que há certas
atividades no meio acadêmico para aprofundamento e conscientização sobre o
instituto do refúgio e as pessoas que nele se enquadram. Todavia, no campo
prático, o refugiado em si, não conseguiu ainda espaço e oportunidade no 
campo da educação.
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 Em virtude disso, faz-se necessário enfatizar novamente que a educação 
é uma via importante no processo de integração local, uma vez que que sua 
promoção é vital para que haja não só acesso ao trabalho, mas também o 
aprendizado da língua e da cultura. Por isso, tona-se importante aprofundar o 
estudo do tema no que diz respeito às dificuldades de acesso à educação, 
enfrentadas pelos solicitantes de refúgio e refugiados: como a falta de 
disponibilização de vagas para refugiados e até mesmo a falta de adesão à ideia 
por outras instituições de ensino superior, como a própria carência de iniciativas 
por parte do poder público quanto à temática, especialmente no âmbito 
municipal. Cabendo ressaltar, que o art. 44 da Lei n.o 9474/97, que trata sobre 
a integração local, afirma que o ingresso em instituições acadêmicas deve ser 
facilitado, levando em consideração a situação desfavorável dos refugiados. 

 Dentro do âmbito acadêmico, as universidades e faculdades possuem 
autonomia na determinação da sua política de seleção de alunos, cabendo aos 
seus conselhos administrativos as decisões acerca de ações que acolham os 
refugiados. Não obstante, o poder público, por meio da Secretaria da Educação 
e outras instâncias, pode-se estimular esse tipo de ação afirmativa, apesar da 
palavra final ficar a cargo das universidades e faculdades. É possível perceber 
também, que falta uma interação de outras áreas acadêmicas, distintas do 
direito, na aplicação de projetos direcionados ao refugiado. Ante essa 
percepção, os projetos educacionais poderiam ser estendidos e abrangidos de 
maneira mais concreta, com o intuito de se conseguir a ampliação a respeito da 
imagem do refugiado, e não só da existência de estudantes de outros países que 
vem estudar através de acordo entre universidades. 

 É também imprescindível a atuação da sociedade civil, por meio de 
instituições religiosas ou privadas, que por vezes possuem o suporte de 
organizações internacionais, reclamando uma atuação mais ativa das instituições 
de ensino superior para com a integração dos refugiados, pois ao se incentivar 
essas medidas age-se conforme o direito internacional e, principalmente, como 
um Estado respeitador dos direitos humanos, que busca a igualdade social e o 
bem de todos, sem qualquer forma de discriminação, conforme dispõe o art. 3º 
da Carta de 1988.  

 Nesse sentindo, em virtude de tudo que foi apresentado no âmbito da 
educação, torna-se portanto, questionável o processo de integração local e se 
este realmente se enquadraria como uma solução duradoura, tendo em vista a 
sua complexidade, pois além das resistências (discriminação) encontradas na 
sociedade, verifica-se que há dificuldades de inclusão dos refugiados na vida 
universitária, mais especificamente na adesão de outras universidades ou 
faculdades à temática, como também do próprio governo local, que na maioria 
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Em virtude disso, faz-se necessário enfatizar novamente que a educação
é uma via importante no processo de integração local, uma vez que que sua
promoção é vital para que haja não só acesso ao trabalho, mas também o
aprendizado da língua e da cultura. Por isso, tona-se importante aprofundar o 
estudo do tema no que diz respeito às dificuldades de acesso à educação,
enfrentadas pelos solicitantes de refúgio e refugiados: como a falta de
disponibilização de vagas para refugiados e até mesmo a falta de adesão à ideia
por outras instituições de ensino superior, como a própria carência de iniciativas
por parte do poder público quanto à temática, especialmente no âmbito
municipal. Cabendo ressaltar, que o art. 44 da Lei n.o 9474/97, que trata sobre
a integração local, afirma que o ingresso em instituições acadêmicas deve ser
facilitado, levando em consideração a situação desfavorável dos refugiados.

Dentro do âmbito acadêmico, as universidades e faculdades possuem
autonomia na determinação da sua política de seleção de alunos, cabendo aos
seus conselhos administrativos as decisões acerca de ações que acolham os 
refugiados. Não obstante, o poder público, por meio da Secretaria da Educação
e outras instâncias, pode-se estimular esse tipo de ação afirmativa, apesar da
palavra final ficar a cargo das universidades e faculdades. É possível perceber
também, que falta uma interação de outras áreas acadêmicas, distintas do
direito, na aplicação de projetos direcionados ao refugiado. Ante essa
percepção, os projetos educacionais poderiam ser estendidos e abrangidos de
maneira mais concreta, com o intuito de se conseguir a ampliação a respeito da
imagem do refugiado, e não só da existência de estudantes de outros países que
vem estudar através de acordo entre universidades.

É também imprescindível a atuação da sociedade civil, por meio de
instituições religiosas ou privadas, que por vezes possuem o suporte de
organizações internacionais, reclamando uma atuação mais ativa das instituições
de ensino superior para com a integração dos refugiados, pois ao se incentivar
essas medidas age-se conforme o direito internacional e, principalmente, como
um Estado respeitador dos direitos humanos, que busca a igualdade social e o
bem de todos, sem qualquer forma de discriminação, conforme dispõe o art. 3º
da Carta de 1988.

Nesse sentindo, em virtude de tudo que foi apresentado no âmbito da
educação, torna-se portanto, questionável o processo de integração local e se
este realmente se enquadraria como uma solução duradoura, tendo em vista a
sua complexidade, pois além das resistências (discriminação) encontradas na
sociedade, verifica-se que há dificuldades de inclusão dos refugiados na vida
universitária, mais especificamente na adesão de outras universidades ou 
faculdades à temática, como também do próprio governo local, que na maioria
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das vezes, desconhece essa realidade e não faz esforços para conhecê-la e tratá-
la. 

 Por fim, diante de toda a problemática encontrada e de todos os 
obstáculos ainda a serem vencidos, pode-se afirmar que o estudo sobre esse 
processo que é tido como complexo e desafiador, não pode parar. Uma vez que 
há grande relevância não só acadêmica, mas social para que haja uma ampliação 
e aprofundamento desse estudo. Pois as contribuições serão enriquecedoras 
para pesquisa, permitindo que cada vez mais se gere novas perspectivas e novo 
conhecimento. Pois, é em virtude de sua complexidade, que a temática encontra 
diversos aspectos para serem explorados e a partir de novas descobertas que se 
poderá adentrar no campo prático, através de atuações concretas, que façam a 
diferença no meio social. 
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Em virtude disso, faz-se necessário enfatizar novamente que a educação
é uma via importante no processo de integração local, uma vez que que sua
promoção é vital para que haja não só acesso ao trabalho, mas também o
aprendizado da língua e da cultura. Por isso, tona-se importante aprofundar o 
estudo do tema no que diz respeito às dificuldades de acesso à educação,
enfrentadas pelos solicitantes de refúgio e refugiados: como a falta de
disponibilização de vagas para refugiados e até mesmo a falta de adesão à ideia
por outras instituições de ensino superior, como a própria carência de iniciativas
por parte do poder público quanto à temática, especialmente no âmbito
municipal. Cabendo ressaltar, que o art. 44 da Lei n.o 9474/97, que trata sobre
a integração local, afirma que o ingresso em instituições acadêmicas deve ser
facilitado, levando em consideração a situação desfavorável dos refugiados.

Dentro do âmbito acadêmico, as universidades e faculdades possuem
autonomia na determinação da sua política de seleção de alunos, cabendo aos
seus conselhos administrativos as decisões acerca de ações que acolham os 
refugiados. Não obstante, o poder público, por meio da Secretaria da Educação
e outras instâncias, pode-se estimular esse tipo de ação afirmativa, apesar da
palavra final ficar a cargo das universidades e faculdades. É possível perceber
também, que falta uma interação de outras áreas acadêmicas, distintas do
direito, na aplicação de projetos direcionados ao refugiado. Ante essa
percepção, os projetos educacionais poderiam ser estendidos e abrangidos de
maneira mais concreta, com o intuito de se conseguir a ampliação a respeito da
imagem do refugiado, e não só da existência de estudantes de outros países que
vem estudar através de acordo entre universidades.

É também imprescindível a atuação da sociedade civil, por meio de
instituições religiosas ou privadas, que por vezes possuem o suporte de
organizações internacionais, reclamando uma atuação mais ativa das instituições
de ensino superior para com a integração dos refugiados, pois ao se incentivar
essas medidas age-se conforme o direito internacional e, principalmente, como
um Estado respeitador dos direitos humanos, que busca a igualdade social e o
bem de todos, sem qualquer forma de discriminação, conforme dispõe o art. 3º
da Carta de 1988.

Nesse sentindo, em virtude de tudo que foi apresentado no âmbito da
educação, torna-se portanto, questionável o processo de integração local e se
este realmente se enquadraria como uma solução duradoura, tendo em vista a
sua complexidade, pois além das resistências (discriminação) encontradas na
sociedade, verifica-se que há dificuldades de inclusão dos refugiados na vida
universitária, mais especificamente na adesão de outras universidades ou 
faculdades à temática, como também do próprio governo local, que na maioria

522

das vezes, desconhece essa realidade e não faz esforços para conhecê-la e tratá-
la.

Por fim, diante de toda a problemática encontrada e de todos os
obstáculos ainda a serem vencidos, pode-se afirmar que o estudo sobre esse
processo que é tido como complexo e desafiador, não pode parar. Uma vez que
há grande relevância não só acadêmica, mas social para que haja uma ampliação
e aprofundamento desse estudo. Pois as contribuições serão enriquecedoras
para pesquisa, permitindo que cada vez mais se gere novas perspectivas e novo
conhecimento. Pois, é em virtude de sua complexidade, que a temática encontra
diversos aspectos para serem explorados e a partir de novas descobertas que se
poderá adentrar no campo prático, através de atuações concretas, que façam a
diferença no meio social.
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SANTA CATARINA NA ROTA DAS MIGRAÇÕES: A 
ATUAÇÃO DO ‘NÚCLEO DE APOIO A IMIGRANTES E 

REFUGIADOS’ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA322 

   Karine de Souza Silva323 
Emanuely Gestal da Silva324 

1 INTRODUÇÃO 

os últimos anos, o sul do Brasil tem figurado como a região 
do país que tem atraído o maior número de refugiados e 
imigrantes. Isto se deve, sobretudo, aos índices de 

desenvolvimento dos três estados e as possibilidades de incorporação no 
mercado de trabalho, bem como a elevada qualidade de vida, comparado aos 
níveis nacionais.  

A partir de 2010 houve um aumento significativo de imigrantes e 
refugiados em Santa Catarina, fato que tem evidenciado uma emergente faceta 
nos movimentos migratórios regionais e que contribuiu para delinear o novo 
perfil populacional, que passa a ser redesenhado a partir de uma multiplicidade 
de nacionalidade, etnias e culturas. 

322 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados 
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá 
o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal
14/2014.
323 Professora dos Programas de Pós-graduação em Relações Internacionais (PPGRI) e em
Direito (PPGD) da Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisadora Produtividade
Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(PQ/CNPq). Titular da Cátedra Sérgio Viera de Mello/ ACNUR/UFSC. Coordenadora do
Eirenè: “Centro de Pesquisas e práticas Decoloniais e Pós-coloniais aplicadas às Relações
Internacionais e ao Direito Internacional” e do Projeto de Extensão NAIR/Eirenè –
“Núcleo de Apoio a Imigrantes e Refugiados”. Esta pesquisa foi desenvolvida com apoio do
CNPq.  Pesquisador no Projeto de Pesquisa Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil:
Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à
Justiça em caso de Violação, financiado pelo CNPQ - MCTI/CNPQ/Universal 14/2014.
324 Graduanda no curso de Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC).
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SANTA CATARINA NA ROTA DAS MIGRAÇÕES: A
ATUAÇÃO DO ‘NÚCLEO DE APOIO A IMIGRANTES E 

REFUGIADOS’ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA322

Karine de Souza Silva323

Emanuely Gestal da Silva324

1 INTRODUÇÃO

os últimos anos, o sul do Brasil tem figurado como a região
do país que tem atraído o maior número de refugiados e
imigrantes. Isto se deve, sobretudo, aos índices de

desenvolvimento dos três estados e as possibilidades de incorporação no
mercado de trabalho, bem como a elevada qualidade de vida, comparado aos
níveis nacionais.

A partir de 2010 houve um aumento significativo de imigrantes e
refugiados em Santa Catarina, fato que tem evidenciado uma emergente faceta
nos movimentos migratórios regionais e que contribuiu para delinear o novo
perfil populacional, que passa a ser redesenhado a partir de uma multiplicidade
de nacionalidade, etnias e culturas.

322 Artigo produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados
e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá
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14/2014.
323 Professora dos Programas de Pós-graduação em Relações Internacionais (PPGRI) e em 
Direito (PPGD) da Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisadora Produtividade 
Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(PQ/CNPq). Titular da Cátedra Sérgio Viera de Mello/ ACNUR/UFSC. Coordenadora do 
Eirenè: “Centro de Pesquisas e práticas Decoloniais e Pós-coloniais aplicadas às Relações 
Internacionais e ao Direito Internacional” e do Projeto de Extensão NAIR/Eirenè –
“Núcleo de Apoio a Imigrantes e Refugiados”. Esta pesquisa foi desenvolvida com apoio do
CNPq. Pesquisador no Projeto de Pesquisa Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil:
Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à
Justiça em caso de Violação, financiado pelo CNPQ - MCTI/CNPQ/Universal 14/2014.
324 Graduanda no curso de Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC). 
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Boa parte das pessoas que chegam em Santa Catarina desembarcam na 
capital, ainda que depois algumas se desloquem para o interior. Na Grande 
Florianópolis, o acolhimento aos recém-chegados é realizado por instituições 
públicas e, sobretudo, por organizações da sociedade civil. Neste sentido, a 
Pastoral do Migrante se transformou no primeiro local de acolhida e no 
principal centro de referência estadual no tocante ao atendimento a migrantes 
e refugiados. 

Diante da multiplicação das demandas, face ao despreparo das entidades 
públicas estaduais, a Pastoral do Migrante passou a receber um número 
expressivo de migrantes, o que acarretou no aumento de pautas na agenda de 
trabalho e de desafios no tocante à proteção de direitos e à integração desses 
habitantes na sociedade. 

Nesse contexto, nasceu o Projeto de Extensão da Universidade Federal 
de Santa Catarina, denominado “Núcleo de Apoio a Imigrantes e Refugiados” 
(NAIR/Eirenè). Assim, um Acordo entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e a Associação Social Arquidiocesana – entidade mantenedora 
da Pastoral do Migrante - viabilizou a participação de estudantes do Cursos de 
Relações Internacionais e Direito nos atendimentos realizados na sede da 
Pastoral. 

O NAIR/Eirenè promove as seguintes atividades: 1) Atendimento diário 
a imigrantes e refugiados na Sede da Pastoral do Migrante de Florianópolis, nas 
áreas de Direito Diplomático e Consular, Direito Internacional Humanitário e 
Direitos Humanos; 2) Organização de capacitações sobre aspectos jurídicos e 
políticos das Migrações e dos Refúgios; 3) Efetivação de ações sociais, 
destinadas a arrecadar vestimentas e alimentos para os imigrantes em situação 
de vulnerabilidade; 4) Implantação de banco de dados sobre migrantes e 
refugiados em Florianópolis; 4) Realização de ações concretas da Cátedra Sérgio 
Vieira de Mello destinadas à integração de imigrantes e refugiados na UFSC e 
na região. 

O Projeto de Extensão dispõe-se a proporcionar aos discentes um 
espaço aberto, extra-classe, destinado a fomentar práticas educativas orientadas 
para a efetivação do multiculturalismo e da tolerância e para a implementação 
dos Direitos Humanos, considerados como pilares fundamentais da formação 
acadêmica. 

O objetivo deste artigo é apresentar a atuação do NAIR no contexto das 
entidades de acolhimento a imigrantes e refugiados na Grande Florianópolis, 
bem como explicitar o perfil dos imigrantes e refugiados atendidos em parceria 
com a Pastoral nos anos de 2015 a 2017.  
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Para tal meta, serão apresentadas, primeiramente as nuances dos novos 
movimentos migratórios em Santa Catarina. Na sequência, serão identificadas 
as principais instituições que estão envolvidas com a recepção desse público, 
com destaque para a Pastoral do Migrante, que atua na cidade desde a década 
de 1990, e para o NAIR/UFSC. Por fim, são evidenciados o perfil dos 
atendidos, bem como as principais demandas e alguns desafios.  

2 OS NOVOS IMIGRANTES DE SANTA CATARINA 

A demografia de Santa Catarina se distingue por sua composição plural 
que engloba os povos nativos e os que se somaram às diversas correntes 
migratórias que se estabeleceram na região a partir do século XVII, perfazendo 
atualmente uma população formada por mais de cinquenta etnias. 

Os novos imigrantes, que começaram a chegar em solo catarinense, 
sobretudo, no alvorecer do século XXI, reafirmam essa composição 
diversificada de culturas já que destes contingentes fazem parte os nacionais de 
Estados da América Latina, do Caribe, da Europa, África e Ásia. Neste 
contexto, incluem os cidadãos mercosulinos e de outras nações sul-americanas 
(ainda que estes grupos componham um fluxo anterior de migrantes), os de 
países europeus e também de outras partes do globo como é o caso dos ganeses, 
senegaleses, congoleses, angolanos, sírios, dentre outros, além de um número 
expressivo de haitianos. 

O circuito migratório sul-sul, que se insere no panorama das mutações 
nas dinâmicas migratórias brasileiras, se nota com mais evidência em Santa 
Catarina, que os números mais significativos de recém-chegados são 
provenientes das nações periféricas do Sul-global, nomeadamente, os Estados 
da América Latina, Caribe, Ásia e África. 

As variedades étnico-linguísticas das migrações contemporâneas 
impõem diversos e multifacetados desafios à sociedade de acolhida, já que 
englobam tanto a compreensão das peculiaridades e diferenças culturais, quanto 
definição e concretização de ações destinadas à proteção de direitos e à 
integração. 

Por outro lado, os imigrantes dos países periféricos e semi-periféricos 
são os contingentes mais vulneráveis e, por isso, encontram as maiores 
dificuldades não apenas para a regularização da situação migratória como, 
também, para a integração na comunidade catarinense. 
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com destaque para a Pastoral do Migrante, que atua na cidade desde a década
de 1990, e para o NAIR/UFSC. Por fim, são evidenciados o perfil dos 
atendidos, bem como as principais demandas e alguns desafios.

2 OS NOVOS IMIGRANTES DE SANTA CATARINA

A demografia de Santa Catarina se distingue por sua composição plural
que engloba os povos nativos e os que se somaram às diversas correntes
migratórias que se estabeleceram na região a partir do século XVII, perfazendo
atualmente uma população formada por mais de cinquenta etnias.

Os novos imigrantes, que começaram a chegar em solo catarinense,
sobretudo, no alvorecer do século XXI, reafirmam essa composição
diversificada de culturas já que destes contingentes fazem parte os nacionais de
Estados da América Latina, do Caribe, da Europa, África e Ásia. Neste
contexto, incluem os cidadãos mercosulinos e de outras nações sul-americanas 
(ainda que estes grupos componham um fluxo anterior de migrantes), os de
países europeus e também de outras partes do globo como é o caso dos ganeses,
senegaleses, congoleses, angolanos, sírios, dentre outros, além de um número
expressivo de haitianos.

O circuito migratório sul-sul, que se insere no panorama das mutações
nas dinâmicas migratórias brasileiras, se nota com mais evidência em Santa
Catarina, que os números mais significativos de recém-chegados são
provenientes das nações periféricas do Sul-global, nomeadamente, os Estados 
da América Latina, Caribe, Ásia e África.

As variedades étnico-linguísticas das migrações contemporâneas
impõem diversos e multifacetados desafios à sociedade de acolhida, já que
englobam tanto a compreensão das peculiaridades e diferenças culturais, quanto
definição e concretização de ações destinadas à proteção de direitos e à
integração.

Por outro lado, os imigrantes dos países periféricos e semi-periféricos 
são os contingentes mais vulneráveis e, por isso, encontram as maiores
dificuldades não apenas para a regularização da situação migratória como,
também, para a integração na comunidade catarinense.
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Os cidadãos sul-americanos, por exemplo, constituem uma migração 
mais antiga e bastante numerosa, apesar de ser a mais invisibilizada. Esses são 
beneficiários dos Acordos do MERCOSUL325 que promovem maiores 
facilidades para ingresso e para regularização da residência. Entretanto, são 
povos marcados por extrema vulnerabilidade sócio-econômica e encontram 
importantes barreiras para permanência e integração, como as dificuldades de 
acesso à saúde, à habitação digna, ao trabalho formal, de comunicação em língua 
portuguesa, além de serem alvos constantes de xenofobia, etc. (IPPDH, 2017). 

Atualmente, os haitianos compõem um dos coletivos de imigrantes mais 
significativos em termos numéricos na região da Grande Florianópolis. Eles 
começaram a desembarcar em solo catarinense a partir de 2011. Ainda que 
munidos das prerrogativas da possibilidade de obtenção de visto permanente 
por razões humanitárias326, esses povos enfrentam muitas dificuldades, entre os 
quais a inviabilidade de usufruto dos mesmos benefícios que gozam os 
refugiados. 

Em Santa Catarina, como no restante do Brasil, os haitianos formam, 
desde 2013, a principal coletividade de estrangeiros no mercado de trabalho 
formal. Tal inserção tem se dado, predominantemente, em setores precários do 
mercado de trabalho - como serviços de limpeza, operações portuárias, de 
logística e construção civil – o que, por consequência, acarreta a incidência de 
condições de sub-remuneração e super-exploração. (MAGALHÃES, 2017).  

Mesmo os haitianos que possuem alto nível de escolaridade e de 
qualificação profissional encontram dificuldades de contratação em postos que 
correspondam à sua real formação. Ademais, esses grupos possuem grande 
vulnerabilidade sócio-econômica, o que implica grandes demandas de 
assistência social. 

Já os solicitantes de refúgios e os refugiados, entre eles os angolanos, 
sírios, turcos e congoleses, entre outros, embora titulares de status jurídico se 
defrontam com condições adversas para garantia de seus direitos, na mesma 
medida do estatuído na Convenções Internacionais e na Lei n.o 9474/1997. Um 
dos mais graves problemas se refere à demora nos trâmites de reconhecimento 
da condição de refugiado, o que dificulta a efetivação de direitos básicos. Além 
disso, essa lentidão impede que seja encaminhada a solicitação de ‘reunião 

325 BRASIL. Decreto 6.975, de 7 de outubro de 2009. Acordo sobre Residência para 
Nacionais dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul – Mercosul, Bolívia e Chile. O 
Peru, a Colômbia e o Equador se somaram a estes países na cooperação em matéria de 
migrações. (BRASIL, 2009).  
326 CNIg. Resolução Normativa n.o 97 de 12 de janeiro de 2012. CNIg Resolução Normativa 
n.o 113, de 09 de dezembro de 2014.
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familiar’ para os dependentes do solicitante. 

O direito à convivência com os familiares é garantido no Brasil pela 
Resolução Normativa n.o 16 de 20/09/2013 do CONARE, já que a condição 
de refúgio será estendida ao familiar do solicitante. A morosidade deixa a família 
do solicitante em situação de vulnerabilidade e periculosidade e, mesmo quando 
os parentes conseguem chegar no Brasil por outra maneira, acabam no mesmo 
limbo durante anos como solicitantes de refúgio. 

Esses são apenas alguns poucos exemplos entre as muitas nacionalidades 
e suas singularidades que, por fim, reforçam a tese da necessidade de se envidar 
esforços para promover e garantir os direitos dos imigrantes e refugiados. 

Mesmo diante desta realidade, o estado de Santa Catarina encontra-se 
atrasado com relação a outras unidades da Federação no tocante à elaboração 
de políticas públicas - tanto no planos local, como estadual - de acolhimento e 
que reconheçam os migrantes não “como problema a ser resolvido e sim como 
oportunidade de trocas, de diálogo e de aprendizado intercultural”. (GAIRF, 
2015). 

A falta de assistência por parte dos poderes públicos é herdeira da antiga 
noção - e que hodiernamente difundida de modo ostensivo na União Europeia 
e por setores conservadores brasileiros - segundo a qual os imigrantes são 
potenciais ameaças à segurança e, portanto, passíveis de controle, e não sujeitos 
de direitos. O tratamento oferecido, sobretudo, aos imigrantes e refugiados 
originários de países periféricos, além de se configurar uma postura colonial, 
hierarquizante, reforçam a disseminação da xenofobia e a intolerância. 
(SEBASTIANI, 2015). 

Neste sentido, é a sociedade civil quem tem atuado de modo protagonista 
e tem realizado os mais relevantes movimentos dedicados a promover o 
acolhimento dessas populações, a encetar debates, entabular pesquisas e a 
estimular os poderes públicos para elaboração e efetivação de políticas públicas 
destinadas à integração dos imigrantes. 

Por outro lado, é importante ressaltar que os dados estatísticos que 
revelam o perfil dessa nova onda de migrações no estado de Santa Catarina 
ainda são escassos e/ou incompletos. Os órgãos públicos estaduais, ainda 
inconscientes das necessidades de estabelecimentos de políticas públicas, não 
dispõem de instrumentos de coleta precisos e eficientes e, quando há 
informações, há desinteresse de divulgação. 

As estatísticas mais completas sobre o perfil e as demandas dos 
imigrantes na região da Grande Florianópolis, foram elaboradas pela 
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importantes barreiras para permanência e integração, como as dificuldades de
acesso à saúde, à habitação digna, ao trabalho formal, de comunicação em língua
portuguesa, além de serem alvos constantes de xenofobia, etc. (IPPDH, 2017).

Atualmente, os haitianos compõem um dos coletivos de imigrantes mais
significativos em termos numéricos na região da Grande Florianópolis. Eles
começaram a desembarcar em solo catarinense a partir de 2011. Ainda que
munidos das prerrogativas da possibilidade de obtenção de visto permanente
por razões humanitárias326, esses povos enfrentam muitas dificuldades, entre os
quais a inviabilidade de usufruto dos mesmos benefícios que gozam os
refugiados.

Em Santa Catarina, como no restante do Brasil, os haitianos formam,
desde 2013, a principal coletividade de estrangeiros no mercado de trabalho 
formal. Tal inserção tem se dado, predominantemente, em setores precários do
mercado de trabalho - como serviços de limpeza, operações portuárias, de
logística e construção civil – o que, por consequência, acarreta a incidência de
condições de sub-remuneração e super-exploração. (MAGALHÃES, 2017).

Mesmo os haitianos que possuem alto nível de escolaridade e de
qualificação profissional encontram dificuldades de contratação em postos que
correspondam à sua real formação. Ademais, esses grupos possuem grande
vulnerabilidade sócio-econômica, o que implica grandes demandas de
assistência social.

Já os solicitantes de refúgios e os refugiados, entre eles os angolanos,
sírios, turcos e congoleses, entre outros, embora titulares de status jurídico se
defrontam com condições adversas para garantia de seus direitos, na mesma
medida do estatuído na Convenções Internacionais e na Lei n.o 9474/1997. Um
dos mais graves problemas se refere à demora nos trâmites de reconhecimento
da condição de refugiado, o que dificulta a efetivação de direitos básicos. Além
disso, essa lentidão impede que seja encaminhada a solicitação de ‘reunião

325 BRASIL. Decreto 6.975, de 7 de outubro de 2009. Acordo sobre Residência para
Nacionais dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul – Mercosul, Bolívia e Chile. O
Peru, a Colômbia e o Equador se somaram a estes países na cooperação em matéria de
migrações. (BRASIL, 2009).
326 CNIg. Resolução Normativa n.o 97 de 12 de janeiro de 2012. CNIg Resolução Normativa
n.o 113, de 09 de dezembro de 2014.
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familiar’ para os dependentes do solicitante.

O direito à convivência com os familiares é garantido no Brasil pela
Resolução Normativa n.o 16 de 20/09/2013 do CONARE, já que a condição
de refúgio será estendida ao familiar do solicitante. A morosidade deixa a família
do solicitante em situação de vulnerabilidade e periculosidade e, mesmo quando
os parentes conseguem chegar no Brasil por outra maneira, acabam no mesmo 
limbo durante anos como solicitantes de refúgio.

Esses são apenas alguns poucos exemplos entre as muitas nacionalidades
e suas singularidades que, por fim, reforçam a tese da necessidade de se envidar
esforços para promover e garantir os direitos dos imigrantes e refugiados.

Mesmo diante desta realidade, o estado de Santa Catarina encontra-se
atrasado com relação a outras unidades da Federação no tocante à elaboração
de políticas públicas - tanto no planos local, como estadual - de acolhimento e
que reconheçam os migrantes não “como problema a ser resolvido e sim como
oportunidade de trocas, de diálogo e de aprendizado intercultural”. (GAIRF, 
2015).

A falta de assistência por parte dos poderes públicos é herdeira da antiga
noção - e que hodiernamente difundida de modo ostensivo na União Europeia
e por setores conservadores brasileiros - segundo a qual os imigrantes são
potenciais ameaças à segurança e, portanto, passíveis de controle, e não sujeitos
de direitos. O tratamento oferecido, sobretudo, aos imigrantes e refugiados
originários de países periféricos, além de se configurar uma postura colonial,
hierarquizante, reforçam a disseminação da xenofobia e a intolerância.
(SEBASTIANI, 2015).

Neste sentido, é a sociedade civil quem tem atuado de modo protagonista
e tem realizado os mais relevantes movimentos dedicados a promover o
acolhimento dessas populações, a encetar debates, entabular pesquisas e a
estimular os poderes públicos para elaboração e efetivação de políticas públicas
destinadas à integração dos imigrantes.

Por outro lado, é importante ressaltar que os dados estatísticos que
revelam o perfil dessa nova onda de migrações no estado de Santa Catarina 
ainda são escassos e/ou incompletos. Os órgãos públicos estaduais, ainda 
inconscientes das necessidades de estabelecimentos de políticas públicas, não
dispõem de instrumentos de coleta precisos e eficientes e, quando há
informações, há desinteresse de divulgação.

As estatísticas mais completas sobre o perfil e as demandas dos 
imigrantes na região da Grande Florianópolis, foram elaboradas pela
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Antropóloga Tamajara J. L. da Silva, funcionária da Pastoral do Migrante, no 
ano de 2015 e correspondem aos atendimentos realizados na Pastoral. (GAIRF, 
2015). No momento, há um esforço conjunto da Pastoral e do NAIR/UFSC 
no sentido de atualizar esses dados para um melhor conhecimento das 
peculiaridades e das necessidades desses grupos, com vistas a responder 
concretamente às suas demandas e garantir a efetivação dos seus direitos. Por 
outro lado, é imperativo que os setores públicos assumam as suas 
responsabilidades constitucionais e internacionais. 

Na sequência, serão apresentadas as principais entidades envolvidas no 
atendimento de imigrantes e refugiados na grande Florianópolis, que é efetuado 
de maneira ainda pouco articulada entre sociedade civil e os poderes públicos. 

3 ENTIDADES ENVOLVIDAS COM O ATENDIMENTO AOS 
IMIGRANTES E REFUGIADOS 

Em Florianópolis há várias entidades que se envolvem com os temas 
migratórios, seja através da prestação de atendimentos diretos a imigrantes e 
refugiados – de maneira voluntária ou por imposição legal -, seja pela formação 
de instâncias coletivas que promovem debates e ações destinadas à integração 
local desses coletivos e direcionam cobranças aos poderes públicos para 
efetivação de políticas de acolhimento. Nesta rede, as mais relevantes são a 
Polícia Federal, o Ministério do Trabalho e Emprego, a Defensoria Pública da 
União, a Pastoral do Migrante, a UFSC, através do projeto de Extensão ‘Núcleo 
de Apoio a Imigrantes e Refugiados’ (NAIR/Eirenè) e do Núcleo de Estudos 
sobre Psicologia, Migrações e Culturas (NEMPsiC), o Grupo de Apoio a 
Imigrantes e Refugiados (GAIRF), o Grupo de Trabalho de Apoio aos 
Imigrantes e aos Refugiados (GTI) da Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina e o Centro Islâmico. 

A Polícia Federal (PF) é a principal instituição de atendimento aos 
imigrantes e refugiados, não só em Florianópolis, como em todo o Brasil. Todos 
os trâmites de entrada e saída do país, permanência temporário ou definitiva, 
refúgio, naturalização, entre outros processos administrativos são realizados 
nesse órgão. Em Florianópolis e região esse atendimento é realizado pela 
Superintendência Regional de Santa Catarina.  

Os atendimentos ocorrem mediante agendamentos realizados no sítio da 
PF na internet. Entretanto, muitas vezes há indisponibilidade de datas ou, 
frequentemente, apenas há disponibilidade para datas muito longínquas, o que 
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Os atendimentos ocorrem mediante agendamentos realizados no sítio da
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acarreta em excessivos meses de espera para ter êxito nos trâmites da Polícia 
Federal. Conseqüentemente, muitos imigrantes e refugiados por dificuldades de 
agenda na PF para apresentação de documentos, permanecem longo tempo em 
um limbo jurídico, o que lhes cerceia os direitos de proteção e lhes deixa 
suscetíveis a toda sorte de vulnerabilidades. 

Uma das consequências indesejáveis da indisponibilidade de horários 
para comparecimento na PF, segundo a Missão Paz de São Paulo327 (2016), é 
que muitos imigrantes do quais precisam encontrar meios para o próprio 
sustento são obrigados a trabalhar na informalidade, já que para renovar a 
Carteira de Trabalho é necessário ir até a Polícia Federal para retirar uma 
documentação.328 Essa documentação é exigida pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, conforme cada status migratório.  

Esse problema na espera para ser atendido pelas Delegacias Federais de 
migração acarreta vários outros entraves e, por outro lado, incide na geração de 
uma cadeia de auxílio, já que outras entidades acabam assumindo funções de 
assistência e efetivação de direitos para remediar os danos causados, como é o 
caso da Pastoral do Migrante, da UFSC e da Defensoria Pública da União, 
conforme será verificado no próximo tópico. 

Outra instituição que se envolve diretamente com a integração dos 
imigrantes e refugiados é o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que é o 
grande responsável pelo estabelecimento das diretrizes relacionadas à 
autorização para o imigrante e o refugiado trabalharem formalmente no país. O 
atendimento é feito na Grande Florianópolis pela Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego no Estado de Santa Catarina (SRTE), onde é possível 
obter a Carteira de Trabalho conforme a classificação do visto no Brasil e do 
documento de identificação, seja o protocolo da Polícia Federal ou a Cédula de 
Identidade de Estrangeiro (CIE), conhecida também como Registro Nacional 
de Estrangeiro (RNE).  

Consoante os relatórios da OBMigra (2017), somente no ano de 2015 
foram admitidos 56.678 imigrantes vindos da República do Haiti, Argentina, 
Senegal, Paraguai e Bolívia respectivamente, entre as cinco nacionalidades que 
encabeçam o total dos registros. Já no ano de 2016 foi um total de 39.961 novas 
admissões. Nesse período, a região do Brasil responsável pelo maior número 

327 Comunidade internacional de religiosos (Missionários Scalabrinianos), que acompanham 
os migrantes das mais diversas culturas, crenças e etnias pelo mundo. Fundada em 1887 pelo 
Bem-aventurado João Batista Scalabrini (1839-1905), na Itália.  
328 Documentação completa no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Disponível em: 
<http://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/carteira-de-trabalho-e-previdencia-
social-ctps/documentacao-obrigatoria/ctps-estrangeiro/>. Acesso em: 19 maio 2017. 
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acarreta em excessivos meses de espera para ter êxito nos trâmites da Polícia 
Federal. Conseqüentemente, muitos imigrantes e refugiados por dificuldades de
agenda na PF para apresentação de documentos, permanecem longo tempo em
um limbo jurídico, o que lhes cerceia os direitos de proteção e lhes deixa
suscetíveis a toda sorte de vulnerabilidades.

Uma das consequências indesejáveis da indisponibilidade de horários
para comparecimento na PF, segundo a Missão Paz de São Paulo327 (2016), é
que muitos imigrantes do quais precisam encontrar meios para o próprio
sustento são obrigados a trabalhar na informalidade, já que para renovar a
Carteira de Trabalho é necessário ir até a Polícia Federal para retirar uma
documentação.328 Essa documentação é exigida pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, conforme cada status migratório.

Esse problema na espera para ser atendido pelas Delegacias Federais de
migração acarreta vários outros entraves e, por outro lado, incide na geração de
uma cadeia de auxílio, já que outras entidades acabam assumindo funções de
assistência e efetivação de direitos para remediar os danos causados, como é o
caso da Pastoral do Migrante, da UFSC e da Defensoria Pública da União,
conforme será verificado no próximo tópico.

Outra instituição que se envolve diretamente com a integração dos
imigrantes e refugiados é o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que é o
grande responsável pelo estabelecimento das diretrizes relacionadas à
autorização para o imigrante e o refugiado trabalharem formalmente no país. O
atendimento é feito na Grande Florianópolis pela Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego no Estado de Santa Catarina (SRTE), onde é possível
obter a Carteira de Trabalho conforme a classificação do visto no Brasil e do
documento de identificação, seja o protocolo da Polícia Federal ou a Cédula de
Identidade de Estrangeiro (CIE), conhecida também como Registro Nacional
de Estrangeiro (RNE).

Consoante os relatórios da OBMigra (2017), somente no ano de 2015
foram admitidos 56.678 imigrantes vindos da República do Haiti, Argentina,
Senegal, Paraguai e Bolívia respectivamente, entre as cinco nacionalidades que
encabeçam o total dos registros. Já no ano de 2016 foi um total de 39.961 novas
admissões. Nesse período, a região do Brasil responsável pelo maior número

327 Comunidade internacional de religiosos (Missionários Scalabrinianos), que acompanham 
os migrantes das mais diversas culturas, crenças e etnias pelo mundo. Fundada em 1887 pelo
Bem-aventurado João Batista Scalabrini (1839-1905), na Itália. 
328 Documentação completa no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Disponível em:
<http://portalfat.mte.gov.br/programas-e-acoes-2/carteira-de-trabalho-e-previdencia-
social-ctps/documentacao-obrigatoria/ctps-estrangeiro/>. Acesso em: 19 maio 2017.
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de admissões foi, justamente, a sul, cujo número em 2015 foi de 31.659 
imigrantes admitidos e em 2016 foi de 20.168 admissões, sendo que Santa 
Catarina é o estado que registrou mais estrangeiros admitidos com Carteira de 
Trabalho. (OBMigra, 2017). 

Além da Polícia Federal e do Ministério do Trabalho e Emprego, outra 
instituição pública atuante nas questões migratórias é a Defensoria Pública da 
União (DPU), que é a responsável pela promoção de auxílio jurídico a 
imigrantes e refugiados economicamente hipossuficientes. Os serviços 
prestados pela DPU são variados e vão desde a assistência nos casos de 
deportação, expulsão, extradição, subtração de crianças e adolescentes, até o 
apoio para a obtenção da 2ª via de documentos consulares, para a regularização 
dos documentos de migrantes indocumentados, e para isenção nas taxas de 
permanência ou de documentos como o RNE, além de providenciar os 
contatos com Embaixadas e Consulados, entre outros.  

Em Florianópolis, a DPU/SC recebe seguidamente demandas contra a 
falta de horários na Polícia Federal para atendimento329. Essa demora de meses 
para conseguir ser atendido pela Polícia Federal acarreta uma série de 
problemas, nomeadamente nos casos de necessidade de atendimentos urgentes. 
Por exemplo, quando uma pessoa chega no Brasil e quer solicitar refúgio, é 
necessário que preencha o formulário330 e o entregue na Polícia Federal, para 
dar início aos trâmites de reconhecimento do status de refugiado. Dessa forma, 
o solicitante obtém o protocolo que será seu documento de identificação e, com
ele, poderá requerer a emissão da Carteira de Trabalho e dos demais
documentos.

Diante da impossibilidade de agendamento de um horário em tempo 
razoável na Polícia Federal para efetivar seu pedido, esse indivíduo acaba numa 
zona de insegurança e desproteção durante esse interstício. Diante da 
necessidade de atendimentos de urgência, por exemplo, a DPU/SC atua para 
tentar a garantir que os direitos básicos do solicitante de refúgio sejam 
preservados. 

Nesse sentido, a DPU/SC registrou entre abril de 2016 até abril de 2017 
uma média de 130 novos Procedimentos de Assistência Jurídica (PAJ) abertos 

329 Segundo a PF, o agendamento só pode ser realizado de fato pelo site institucional e não 
adianta ir até a sua sede sem que tenha realizado antes tal agendamento. 
330 Formulário disponível pelo Ministério da Justiça em português, espanhol, inglês e francês. 
Disponível em: <http://www.justica.gov.br/central-de-
atendimento/estrangeiros/anexos/formulario-de-solicitacao-de-refugio-portugues.pdf>. 
Acesso em: 19 maio 2017. 
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329 Segundo a PF, o agendamento só pode ser realizado de fato pelo site institucional e não
adianta ir até a sua sede sem que tenha realizado antes tal agendamento.
330 Formulário disponível pelo Ministério da Justiça em português, espanhol, inglês e francês.
Disponível em: <http://www.justica.gov.br/central-de-
atendimento/estrangeiros/anexos/formulario-de-solicitacao-de-refugio-portugues.pdf>. 
Acesso em: 19 maio 2017.
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para as nacionalidades do Haiti, majoritariamente, seguidos dos países Uruguai, 
Argentina e Gana, respectivamente. 

As maiores demandas registradas na DPU/SC pela população migrante 
residente na Grande Florianópolis foram: obtenção da nacionalidade brasileira; 
isenção nas taxas de permanência no Brasil; isenção na taxa de segunda via do 
RNE; pedidos de ‘reunião familiar’, renovação do passaporte haitiano e de 
reconsideração no indeferimento da solicitação de refúgio; defesa em casos de 
extradição/deportação; e, agendamento de horário na Polícia Federal. 

Apesar de esse número representar os atendimentos que resultaram na 
abertura de um PAJ, há de se levar em consideração os atendimentos que são 
resolvidos administrativamente pela DPU/SC, sem a necessidade da atuação 
direta de um Defensor Público Federal. Ou também, atendimentos de retorno 
e juntada de documentos que não são contabilizados pelo órgão. 

Além das entidades governamentais citadas, há também, o Grupo de 
Apoio a Imigrantes e Refugiados (GAIRF) que foi constituído em 2014 e 
atualmente congrega mais de quinze instituições da sociedade civil, cujas 
aspirações visam à integração dos imigrantes à sociedade brasileira e o fomento 
a uma convivência solidária com as pessoas da comunidade e do local de 
trabalho em que estão inseridos. (FLORIPA). O GAIRF é um foro político que 
se destina, sobretudo, a reivindicar ações do poder público, organizar atividades 
e visibilizar os temas migratórios em Santa Catarina. 

 O GAIRF conta também com a participação de instituições de ensino 
superior públicas que atuam diretamente com o atendimento aos imigrantes e 
refugiados, nomeadamente a UFSC, através do NAIR/Eirenè e do NEMPsiC, 
e a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), através do 
Observatório de Migrações. 

Em se tratando de grupos de trabalhos há, também, no âmbito da 
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC), o Grupo de 
Trabalho de Apoio aos Imigrantes e aos Refugiados (GTI) que foi fundado em 
2015 a partir da Comissão de Direitos Humanos (CDH) da própria ALESC. 
Segundo a Agência ALESC (2015), 

A Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo deputado Dirceu 
Dresch (PT), homologou a criação de um Grupo de Trabalho, que 
desde junho vem debatendo os problemas enfrentados pelos 
imigrantes em Santa Catarina.  

Trata-se de um colegiado formado em parceria com outras entidades, 
como o Ministério Público, a Secretaria de Estado da Educação, a Defensoria 

DANIELLE ANNONI ( COORD).



533

de admissões foi, justamente, a sul, cujo número em 2015 foi de 31.659
imigrantes admitidos e em 2016 foi de 20.168 admissões, sendo que Santa
Catarina é o estado que registrou mais estrangeiros admitidos com Carteira de
Trabalho. (OBMigra, 2017).

Além da Polícia Federal e do Ministério do Trabalho e Emprego, outra
instituição pública atuante nas questões migratórias é a Defensoria Pública da
União (DPU), que é a responsável pela promoção de auxílio jurídico a
imigrantes e refugiados economicamente hipossuficientes. Os serviços
prestados pela DPU são variados e vão desde a assistência nos casos de
deportação, expulsão, extradição, subtração de crianças e adolescentes, até o
apoio para a obtenção da 2ª via de documentos consulares, para a regularização
dos documentos de migrantes indocumentados, e para isenção nas taxas de
permanência ou de documentos como o RNE, além de providenciar os
contatos com Embaixadas e Consulados, entre outros.

Em Florianópolis, a DPU/SC recebe seguidamente demandas contra a
falta de horários na Polícia Federal para atendimento329. Essa demora de meses
para conseguir ser atendido pela Polícia Federal acarreta uma série de
problemas, nomeadamente nos casos de necessidade de atendimentos urgentes.
Por exemplo, quando uma pessoa chega no Brasil e quer solicitar refúgio, é
necessário que preencha o formulário330 e o entregue na Polícia Federal, para
dar início aos trâmites de reconhecimento do status de refugiado. Dessa forma,
o solicitante obtém o protocolo que será seu documento de identificação e, com
ele, poderá requerer a emissão da Carteira de Trabalho e dos demais
documentos.

Diante da impossibilidade de agendamento de um horário em tempo
razoável na Polícia Federal para efetivar seu pedido, esse indivíduo acaba numa
zona de insegurança e desproteção durante esse interstício. Diante da
necessidade de atendimentos de urgência, por exemplo, a DPU/SC atua para
tentar a garantir que os direitos básicos do solicitante de refúgio sejam
preservados.

Nesse sentido, a DPU/SC registrou entre abril de 2016 até abril de 2017
uma média de 130 novos Procedimentos de Assistência Jurídica (PAJ) abertos

329 Segundo a PF, o agendamento só pode ser realizado de fato pelo site institucional e não
adianta ir até a sua sede sem que tenha realizado antes tal agendamento.
330 Formulário disponível pelo Ministério da Justiça em português, espanhol, inglês e francês.
Disponível em: <http://www.justica.gov.br/central-de-
atendimento/estrangeiros/anexos/formulario-de-solicitacao-de-refugio-portugues.pdf>. 
Acesso em: 19 maio 2017.
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para as nacionalidades do Haiti, majoritariamente, seguidos dos países Uruguai,
Argentina e Gana, respectivamente.

As maiores demandas registradas na DPU/SC pela população migrante
residente na Grande Florianópolis foram: obtenção da nacionalidade brasileira;
isenção nas taxas de permanência no Brasil; isenção na taxa de segunda via do
RNE; pedidos de ‘reunião familiar’, renovação do passaporte haitiano e de
reconsideração no indeferimento da solicitação de refúgio; defesa em casos de
extradição/deportação; e, agendamento de horário na Polícia Federal.

Apesar de esse número representar os atendimentos que resultaram na
abertura de um PAJ, há de se levar em consideração os atendimentos que são
resolvidos administrativamente pela DPU/SC, sem a necessidade da atuação
direta de um Defensor Público Federal. Ou também, atendimentos de retorno
e juntada de documentos que não são contabilizados pelo órgão.

Além das entidades governamentais citadas, há também, o Grupo de
Apoio a Imigrantes e Refugiados (GAIRF) que foi constituído em 2014 e
atualmente congrega mais de quinze instituições da sociedade civil, cujas
aspirações visam à integração dos imigrantes à sociedade brasileira e o fomento
a uma convivência solidária com as pessoas da comunidade e do local de
trabalho em que estão inseridos. (FLORIPA). O GAIRF é um foro político que
se destina, sobretudo, a reivindicar ações do poder público, organizar atividades
e visibilizar os temas migratórios em Santa Catarina.

O GAIRF conta também com a participação de instituições de ensino
superior públicas que atuam diretamente com o atendimento aos imigrantes e
refugiados, nomeadamente a UFSC, através do NAIR/Eirenè e do NEMPsiC, 
e a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), através do
Observatório de Migrações.

Em se tratando de grupos de trabalhos há, também, no âmbito da
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC), o Grupo de
Trabalho de Apoio aos Imigrantes e aos Refugiados (GTI) que foi fundado em
2015 a partir da Comissão de Direitos Humanos (CDH) da própria ALESC.
Segundo a Agência ALESC (2015),

A Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo deputado Dirceu
Dresch (PT), homologou a criação de um Grupo de Trabalho, que 
desde junho vem debatendo os problemas enfrentados pelos
imigrantes em Santa Catarina. 

Trata-se de um colegiado formado em parceria com outras entidades,
como o Ministério Público, a Secretaria de Estado da Educação, a Defensoria
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Pública da União, a Pastoral do Migrante, o GAIRF, a UFSC, a UDESC, entre 
outras. As reuniões do Grupo de Trabalho são realizadas ao menos uma vez 
por mês para discutir pontos que demandam atenção sobre a imigração em 
Santa Catarina. O GT tem recebido a adesão de um número crescente de 
entidades governamentais e não-governamentais. 

O atendimento aos recém-chegados na Grande Florianópolis também é 
feito por entidades religiosas como, o Centro Islâmico e a Pastoral do Migrante. 
O Centro Islâmico atrai os praticantes da fé islâmica que se comunicam através 
do idioma árabe. 

A Pastoral do Migrante responde pela maior parte dos atendimentos 
imigrantes e refugiados em Santa Catarina, em se tratando de sociedade civil. 
Ela está localizada no centro da capital e faz parte da Rede Solidária331 do 
Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), e atende imigrantes e 
refugiados de todas as nacionalidades que necessitam de algum tipo de auxílio, 
independente da religião. 

A Pastoral do Migrante, que atualmente é coordenado pelo Padre 
Joaquim Roque Filippin, inaugurou suas atividades em Florianópolis no ano 
1996, na ocasião da vinda dos Missionários de São Carlos - Scalabrinianos à 
Arquidiocese de Florianópolis. O apoio a imigrantes e refugiados, inicialmente, 
se deu através da colaboração de cidadãos locais e da Congregação Scalabriniana 
(CIBAI Migrações-Porto Alegre). (GAIRF, 2015).  

Os grandes fluxos de atendimentos a nacionais de quase 40 
nacionalidades e as possibilidades de respostas concretas às necessidades 
jurídicas, econômicas, sociais e psicológicas transformaram a Pastoral em um 
centro de referência tanto para os migrantes que chegam em Florianópolis, 
como para outras entidades em nível nacional. 

No início de 2015 houve um aumento muito expressivo no número de 
imigrantes que procuravam os serviços da Pastoral, sobretudo com a chegada 
dos haitianos no Brasil, após a concessão de vistos humanitários em Porto 
Príncipe, capital do Haiti. No segundo semestre, a demanda se intensificou 
massivamente, chegando a atingir a marca de cem pessoas atendidas por dia. 

Nesse contexto foi firmado um convênio entre a Pastoral e a UFSC que 
passou a atuar através do EIRENÈ: “Centro de Pesquisas e Práticas Pós-
coloniais e Decoloniais aplicadas às Relações Internacionais e ao Direito 
Internacional”, que está vinculado aos cursos de Relações Internacionais e 

331 Redes de proteção aos imigrantes e refugiados apoiadas pelo Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).  
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Pública da União, a Pastoral do Migrante, o GAIRF, a UFSC, a UDESC, entre
outras. As reuniões do Grupo de Trabalho são realizadas ao menos uma vez
por mês para discutir pontos que demandam atenção sobre a imigração em
Santa Catarina. O GT tem recebido a adesão de um número crescente de
entidades governamentais e não-governamentais.

O atendimento aos recém-chegados na Grande Florianópolis também é
feito por entidades religiosas como, o Centro Islâmico e a Pastoral do Migrante.
O Centro Islâmico atrai os praticantes da fé islâmica que se comunicam através
do idioma árabe.

A Pastoral do Migrante responde pela maior parte dos atendimentos
imigrantes e refugiados em Santa Catarina, em se tratando de sociedade civil.
Ela está localizada no centro da capital e faz parte da Rede Solidária331 do 
Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), e atende imigrantes e
refugiados de todas as nacionalidades que necessitam de algum tipo de auxílio,
independente da religião.

A Pastoral do Migrante, que atualmente é coordenado pelo Padre
Joaquim Roque Filippin, inaugurou suas atividades em Florianópolis no ano 
1996, na ocasião da vinda dos Missionários de São Carlos - Scalabrinianos à
Arquidiocese de Florianópolis. O apoio a imigrantes e refugiados, inicialmente,
se deu através da colaboração de cidadãos locais e da Congregação Scalabriniana 
(CIBAI Migrações-Porto Alegre). (GAIRF, 2015).

Os grandes fluxos de atendimentos a nacionais de quase 40
nacionalidades e as possibilidades de respostas concretas às necessidades
jurídicas, econômicas, sociais e psicológicas transformaram a Pastoral em um
centro de referência tanto para os migrantes que chegam em Florianópolis,
como para outras entidades em nível nacional.

No início de 2015 houve um aumento muito expressivo no número de
imigrantes que procuravam os serviços da Pastoral, sobretudo com a chegada
dos haitianos no Brasil, após a concessão de vistos humanitários em Porto
Príncipe, capital do Haiti. No segundo semestre, a demanda se intensificou
massivamente, chegando a atingir a marca de cem pessoas atendidas por dia.

Nesse contexto foi firmado um convênio entre a Pastoral e a UFSC que
passou a atuar através do EIRENÈ: “Centro de Pesquisas e Práticas Pós-
coloniais e Decoloniais aplicadas às Relações Internacionais e ao Direito
Internacional”, que está vinculado aos cursos de Relações Internacionais e

331 Redes de proteção aos imigrantes e refugiados apoiadas pelo Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). 
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Direito. No âmbito do Eirenè se deu a formalização do Projeto de Extensão 
denominado ‘Núcleo de Apoio aos Imigrantes e Refugiados’ (NAIR), cujas 
atividades junto à Pastoral do Migrante serão expostas a seguir.  

4 O NÚCLEO DE APOIO AOS IMIGRANTES E REFUGIADOS 
(EIRENE/NAIR UFSC) 

O NAIR foi instituído no início de 2015, como projeto de extensão do 
EIRENE – “Centro de Pesquisas e Práticas Pós-coloniais e Decoloniais 
aplicadas às Relações Internacionais e ao Direito Internacional”. 

O NAIR realiza várias atividades, sendo que a de maior envergadura se 
refere ao atendimento a imigrantes e refugiados pelos discentes dos Cursos de 
Relações Internacionais e de Direito da UFSC na sede da Pastoral do Migrante. 
Além do acordo com a Associação Social Arquidiocesana (ASA) para atuação 
junto à Pastoral, também foi firmado um convênio com a Defensoria Pública 
da União (DPU), o qual viabiliza a atuação de extensionistas neste órgão. 

Além das pesquisas científicas, ao longo dos anos várias ações foram 
empreendidas nos âmbitos de imigração e refúgio. Os participantes do projeto 
têm organizados vários eventos, com grande destaque para o Encontro 
Regional sobre Migrações e Refúgio, cuja edição de 2016 teve lugar na 
Universidade Federal de Santa Catarina e atraiu a participação de Universidades 
e entidades da sociedade civil do Paraná, Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, 
o que possibilitou o intercâmbio de experiências nas diversas áreas em que cada
uma atua.332

Com a finalidade de expandir o conhecimento adquirido por todos que 
fazem parte do Núcleo e facilitar o atendimento aos imigrantes e refugiados por 
outros órgãos que não estavam acostumados com a grande demanda recém-
chegada na Grande Florianópolis, o NAIR elaborou uma cartilha, “BEM-
VINDOS A SANTA CATARINA: um guia para refugiados e imigrantes”. Essa 
cartilha tem acesso livre e foi disponibilizada no site institucional333 do 
UFSC/EIRENÈ para que o seu conteúdo seja disseminado de forma ampla e 
que possa atingir o máximo de pessoas possível.  

332 A edição do evento do ano de 2017 foi realizada no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o 
NAIR levou uma comitiva formada por vinte alunos da UFSC.  
333 Cartilha disponível através do link: http://irene.ufsc.br/2016/09/08/publicacao-da-
cartilha-bem-vindo-a-santa-catarina-um-guia-para-refugiados-e-imigrantes/. 
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Pública da União, a Pastoral do Migrante, o GAIRF, a UFSC, a UDESC, entre
outras. As reuniões do Grupo de Trabalho são realizadas ao menos uma vez
por mês para discutir pontos que demandam atenção sobre a imigração em
Santa Catarina. O GT tem recebido a adesão de um número crescente de
entidades governamentais e não-governamentais.

O atendimento aos recém-chegados na Grande Florianópolis também é
feito por entidades religiosas como, o Centro Islâmico e a Pastoral do Migrante.
O Centro Islâmico atrai os praticantes da fé islâmica que se comunicam através
do idioma árabe.

A Pastoral do Migrante responde pela maior parte dos atendimentos
imigrantes e refugiados em Santa Catarina, em se tratando de sociedade civil.
Ela está localizada no centro da capital e faz parte da Rede Solidária331 do 
Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), e atende imigrantes e
refugiados de todas as nacionalidades que necessitam de algum tipo de auxílio,
independente da religião.

A Pastoral do Migrante, que atualmente é coordenado pelo Padre
Joaquim Roque Filippin, inaugurou suas atividades em Florianópolis no ano 
1996, na ocasião da vinda dos Missionários de São Carlos - Scalabrinianos à
Arquidiocese de Florianópolis. O apoio a imigrantes e refugiados, inicialmente,
se deu através da colaboração de cidadãos locais e da Congregação Scalabriniana 
(CIBAI Migrações-Porto Alegre). (GAIRF, 2015).

Os grandes fluxos de atendimentos a nacionais de quase 40
nacionalidades e as possibilidades de respostas concretas às necessidades
jurídicas, econômicas, sociais e psicológicas transformaram a Pastoral em um
centro de referência tanto para os migrantes que chegam em Florianópolis,
como para outras entidades em nível nacional.

No início de 2015 houve um aumento muito expressivo no número de
imigrantes que procuravam os serviços da Pastoral, sobretudo com a chegada
dos haitianos no Brasil, após a concessão de vistos humanitários em Porto
Príncipe, capital do Haiti. No segundo semestre, a demanda se intensificou
massivamente, chegando a atingir a marca de cem pessoas atendidas por dia.

Nesse contexto foi firmado um convênio entre a Pastoral e a UFSC que
passou a atuar através do EIRENÈ: “Centro de Pesquisas e Práticas Pós-
coloniais e Decoloniais aplicadas às Relações Internacionais e ao Direito
Internacional”, que está vinculado aos cursos de Relações Internacionais e

331 Redes de proteção aos imigrantes e refugiados apoiadas pelo Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). 
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Direito. No âmbito do Eirenè se deu a formalização do Projeto de Extensão
denominado ‘Núcleo de Apoio aos Imigrantes e Refugiados’ (NAIR), cujas
atividades junto à Pastoral do Migrante serão expostas a seguir.

4 O NÚCLEO DE APOIO AOS IMIGRANTES E REFUGIADOS
(EIRENE/NAIR UFSC)

O NAIR foi instituído no início de 2015, como projeto de extensão do
EIRENE – “Centro de Pesquisas e Práticas Pós-coloniais e Decoloniais
aplicadas às Relações Internacionais e ao Direito Internacional”.

O NAIR realiza várias atividades, sendo que a de maior envergadura se
refere ao atendimento a imigrantes e refugiados pelos discentes dos Cursos de
Relações Internacionais e de Direito da UFSC na sede da Pastoral do Migrante.
Além do acordo com a Associação Social Arquidiocesana (ASA) para atuação
junto à Pastoral, também foi firmado um convênio com a Defensoria Pública 
da União (DPU), o qual viabiliza a atuação de extensionistas neste órgão.

Além das pesquisas científicas, ao longo dos anos várias ações foram
empreendidas nos âmbitos de imigração e refúgio. Os participantes do projeto
têm organizados vários eventos, com grande destaque para o Encontro
Regional sobre Migrações e Refúgio, cuja edição de 2016 teve lugar na 
Universidade Federal de Santa Catarina e atraiu a participação de Universidades
e entidades da sociedade civil do Paraná, Rio Grande do Sul e de Santa Catarina,
o que possibilitou o intercâmbio de experiências nas diversas áreas em que cada
uma atua.332

Com a finalidade de expandir o conhecimento adquirido por todos que
fazem parte do Núcleo e facilitar o atendimento aos imigrantes e refugiados por
outros órgãos que não estavam acostumados com a grande demanda recém-
chegada na Grande Florianópolis, o NAIR elaborou uma cartilha, “BEM-
VINDOS A SANTA CATARINA: um guia para refugiados e imigrantes”. Essa
cartilha tem acesso livre e foi disponibilizada no site institucional333 do 
UFSC/EIRENÈ para que o seu conteúdo seja disseminado de forma ampla e
que possa atingir o máximo de pessoas possível.

332 A edição do evento do ano de 2017 foi realizada no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o 
NAIR levou uma comitiva formada por vinte alunos da UFSC. 
333 Cartilha disponível através do link: http://irene.ufsc.br/2016/09/08/publicacao-da-
cartilha-bem-vindo-a-santa-catarina-um-guia-para-refugiados-e-imigrantes/.
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Dessa forma, não só os imigrantes e refugiados podem conhecer os seus 
direitos e ter acesso a informações sobre regularização migratória, saúde, 
educação, sobre questões práticas relacionadas à locomoção na cidade por meio 
de transporte público, entre outros, mas também, a Cartilha tem como público-
alvo entidades estatais e da sociedade civil que atuam no âmbito migratório. 

Outras ações são também executadas como as diversas campanhas para 
arrecadação de roupas, alimentos e material escolar. Nessa esteira, ressalta-se o 
recebimento de uma doação de uma tonelada de alimentos feita pelos cantores 
Emicida e Criolo, em 2016, para ser entregue a migrantes e refugiados; e a 
criação e manutenção de um banco de tradutores para ações emergenciais. 

Além dessas atividades, o NAIR participa mensalmente das reuniões do 
Grupo de Trabalho de Apoio aos Imigrantes e aos Refugiados (GTI) da 
ALESC, de maneira a auxiliar nas demandas que surgem e podem ser resolvidas 
no âmbito da UFSC, através do projeto de extensão.  

A inauguração do Centro de Referência e Acolhimento a Imigrantes e 
Refugiados de Santa Catarina (CRAI-SC) é mais um importante resultados da 
militância de diversos atores no GTI e no GAIRF. A Ação Social 
Arquidiocesana venceu a licitação constante no Edital de Concorrência Pública 
nº 0028/2016, para implementar o CRAI-SC. O Centro de Referência será o 
primeiro da região Sul e é resultado de um convênio entre a União, o estado de 
SC e o município de Florianópolis. A UFSC atuará no CRAI, por intermédio 
do NAIR/Eirenè e do NEMPsiC.  

 A abertura do CRAI é uma conquista que proporcionará a ampliação e 
a melhora do atendimento a migrantes e refugiados na Grande Florianópolis, 
que passará a ser realizado através do âmbito governamental.334 Do mesmo 
modo, o Núcleo também é membro do GAIRF, instância onde ocorrem 
debates e ações concretas destinadas a cobrar respostas do poder público 
municipal. 

No ano de 2015, a UFSC assinou um Termo de Cooperação com a 
Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) para implementar da Cátedra 
Sérgio Vieira de Mello (CSVM).335 O objetivo da CSVM é “Promover a 
educação, pesquisa e extensão acadêmica voltada à população em condição de 
refúgio”. (ACNUR, 2017). A Cátedra é implementa desde 2003 pelo ACNUR 

334Para maiores informações sobre o CRAI-SC ver em: 
<https://imigrafloripa.wordpress.com/tag/crai-sc/>. 
335 As atividades realizadas estão no site institucional do Núcleo. Disponível em: 
<http://irene.ufsc.br/sobre/>. Acesso em: 19 maio 2017. 
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Dessa forma, não só os imigrantes e refugiados podem conhecer os seus
direitos e ter acesso a informações sobre regularização migratória, saúde,
educação, sobre questões práticas relacionadas à locomoção na cidade por meio
de transporte público, entre outros, mas também, a Cartilha tem como público-
alvo entidades estatais e da sociedade civil que atuam no âmbito migratório.

Outras ações são também executadas como as diversas campanhas para
arrecadação de roupas, alimentos e material escolar. Nessa esteira, ressalta-se o 
recebimento de uma doação de uma tonelada de alimentos feita pelos cantores
Emicida e Criolo, em 2016, para ser entregue a migrantes e refugiados; e a
criação e manutenção de um banco de tradutores para ações emergenciais.

Além dessas atividades, o NAIR participa mensalmente das reuniões do
Grupo de Trabalho de Apoio aos Imigrantes e aos Refugiados (GTI) da
ALESC, de maneira a auxiliar nas demandas que surgem e podem ser resolvidas
no âmbito da UFSC, através do projeto de extensão.

A inauguração do Centro de Referência e Acolhimento a Imigrantes e
Refugiados de Santa Catarina (CRAI-SC) é mais um importante resultados da
militância de diversos atores no GTI e no GAIRF. A Ação Social
Arquidiocesana venceu a licitação constante no Edital de Concorrência Pública
nº 0028/2016, para implementar o CRAI-SC. O Centro de Referência será o
primeiro da região Sul e é resultado de um convênio entre a União, o estado de
SC e o município de Florianópolis. A UFSC atuará no CRAI, por intermédio
do NAIR/Eirenè e do NEMPsiC.

A abertura do CRAI é uma conquista que proporcionará a ampliação e
a melhora do atendimento a migrantes e refugiados na Grande Florianópolis,
que passará a ser realizado através do âmbito governamental.334 Do mesmo 
modo, o Núcleo também é membro do GAIRF, instância onde ocorrem
debates e ações concretas destinadas a cobrar respostas do poder público
municipal.

No ano de 2015, a UFSC assinou um Termo de Cooperação com a
Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) para implementar da Cátedra
Sérgio Vieira de Mello (CSVM).335 O objetivo da CSVM é “Promover a
educação, pesquisa e extensão acadêmica voltada à população em condição de
refúgio”. (ACNUR, 2017). A Cátedra é implementa desde 2003 pelo ACNUR

334Para maiores informações sobre o CRAI-SC ver em:
<https://imigrafloripa.wordpress.com/tag/crai-sc/>.
335 As atividades realizadas estão no site institucional do Núcleo. Disponível em:
<http://irene.ufsc.br/sobre/>. Acesso em: 19 maio 2017.
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através de um mecanismo de colaboração com instituições de ensino superior 
e com o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE).336  

Os principais ramos de atuação do NAIR na Pastoral são: Direito 
Internacional Humanitário, Direito Diplomático e Consular, e Direitos 
Humanos. No atendimento que ocorre diariamente na Pastoral, em regime de 
quarenta horas por semana, uma dezena de extensionistas se reveza em regime 
de plantões. 

Os serviços prestados são predominantemente: encaminhamentos de 
regularização migratória, de solicitações de refúgio, reunião familiar, legalização 
de diplomas, renovação de passaportes haitianos, consulta de processos, 
renovação de protocolos, orientações sobre casamento, inserção no mercado 
de trabalho, elaboração de currículos, além de entrega de doações. Quando 
necessário, os migrantes são conduzidos a órgãos competentes como Secretaria 
de Assistência Social, Defensoria Pública da União, Polícia Federal, etc., 
conforme a demanda de cada pessoa. 

A seguir, será apresentado o perfil dos imigrantes e refugiados atendidos 
na Pastoral do Migrante de Florianópolis. 

5 PERFIL E DEMANDA DOS IMIGRANTES E REFUGIADOS 

É difícil saber os números exatos de pessoas migrantes que chegam no 
Brasil. A contabilização só é possível através de combinação de alguns dados 
fornecidos pelos órgãos competentes, como o número de solicitantes de 
refúgio, refugiados reconhecidos, número de imigrantes no geral com carteira 
assinada e o número de autorizações de permanência no país.  

Através dos registros da Polícia Federal e do CONARE,337 observa-se 
que as estatísticas mais completas sobre os solicitantes de refúgio foram 
divulgadas até o ano de 2015, e dão conta de um total de 28.670 solicitações. 

336Para mais informações sobre a CSVM, consultar: 
<http://www.acnur.org/portugues/informacao-geral/catedra-sergio-vieira-de-mello/>. 
337Dados disponíveis através do link:
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_
Refugio_brasileiro_-_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf>. 
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alvo entidades estatais e da sociedade civil que atuam no âmbito migratório.

Outras ações são também executadas como as diversas campanhas para
arrecadação de roupas, alimentos e material escolar. Nessa esteira, ressalta-se o 
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SC e o município de Florianópolis. A UFSC atuará no CRAI, por intermédio
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A abertura do CRAI é uma conquista que proporcionará a ampliação e
a melhora do atendimento a migrantes e refugiados na Grande Florianópolis,
que passará a ser realizado através do âmbito governamental.334 Do mesmo 
modo, o Núcleo também é membro do GAIRF, instância onde ocorrem
debates e ações concretas destinadas a cobrar respostas do poder público
municipal.

No ano de 2015, a UFSC assinou um Termo de Cooperação com a
Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) para implementar da Cátedra
Sérgio Vieira de Mello (CSVM).335 O objetivo da CSVM é “Promover a
educação, pesquisa e extensão acadêmica voltada à população em condição de
refúgio”. (ACNUR, 2017). A Cátedra é implementa desde 2003 pelo ACNUR

334Para maiores informações sobre o CRAI-SC ver em:
<https://imigrafloripa.wordpress.com/tag/crai-sc/>.
335 As atividades realizadas estão no site institucional do Núcleo. Disponível em:
<http://irene.ufsc.br/sobre/>. Acesso em: 19 maio 2017.
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através de um mecanismo de colaboração com instituições de ensino superior
e com o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE).336
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Internacional Humanitário, Direito Diplomático e Consular, e Direitos
Humanos. No atendimento que ocorre diariamente na Pastoral, em regime de
quarenta horas por semana, uma dezena de extensionistas se reveza em regime
de plantões.

Os serviços prestados são predominantemente: encaminhamentos de
regularização migratória, de solicitações de refúgio, reunião familiar, legalização
de diplomas, renovação de passaportes haitianos, consulta de processos,
renovação de protocolos, orientações sobre casamento, inserção no mercado
de trabalho, elaboração de currículos, além de entrega de doações. Quando
necessário, os migrantes são conduzidos a órgãos competentes como Secretaria
de Assistência Social, Defensoria Pública da União, Polícia Federal, etc.,
conforme a demanda de cada pessoa.

A seguir, será apresentado o perfil dos imigrantes e refugiados atendidos
na Pastoral do Migrante de Florianópolis.

5 PERFIL E DEMANDA DOS IMIGRANTES E REFUGIADOS

É difícil saber os números exatos de pessoas migrantes que chegam no 
Brasil. A contabilização só é possível através de combinação de alguns dados
fornecidos pelos órgãos competentes, como o número de solicitantes de
refúgio, refugiados reconhecidos, número de imigrantes no geral com carteira
assinada e o número de autorizações de permanência no país.

Através dos registros da Polícia Federal e do CONARE,337 observa-se
que as estatísticas mais completas sobre os solicitantes de refúgio foram
divulgadas até o ano de 2015, e dão conta de um total de 28.670 solicitações. 
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337Dados disponíveis através do link: 
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/Sistema_de_
Refugio_brasileiro_-_Refugio_em_numeros_-_05_05_2016.pdf>.
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No ano anterior, foram registradas 28.385 e, em 2013, um número mais baixo, 
porém, ainda muito expressivo, com 17.631 pedidos de refúgio.  

Os países que dão origem a esses números registrados até o primeiro 
semestre de 2016 são, respectivamente, a República do Haiti com 48.371 
solicitações feitas; em segundo lugar aparece o Senegal com o número de 7.206; 
em seguida está a Síria com 3.460; e após, encontra-se Bangladesh somando 
3.287 petições. Esses são os países com maior número registrados no Brasil, 
apesar de haver muitos outros Estados na lista de solicitações realizadas.  

A faixa etária com maior incidência de solicitações registradas é de 18 a 
29 anos, liderando com um percentual de 48,7% e de maioria do sexo 
masculino. Já a contabilização dos refugiados reconhecidos, segundo o 
CONARE, é de 7,262 em 2014, aumentando em 2015 para 8,493 e chegando a 
8,863 em 2016. Os países com maior número de refugiados reconhecidos no 
Brasil são primeiramente da Síria, Angola, Colômbia, República Democrática 
do Congo e Palestina. 

No que se refere ao número de autorizações concedidas para 
permanência no país, foram computadas 28.199, em 2015, para indivíduos do 
sexo masculino, contra apenas 1.050 no ano de 2016. O número cai quanto às 
autorizações de permanência para o sexo feminino, contando com um total de 
8.013 em 2015, e só 106 no ano de 2016. (OBMIGRA; 2017).  

Os países que mais tiveram nacionais com a permissão da permanência 
no Brasil foram, a República do Haiti com 34.773 autorizações, Bangladesh 
com 706 e Senegal com 345, isso apenas em 2015. Já em 2016, o quadro muda 
um pouco de configuração, colocando Gana em primeiro lugar com um total 
de 397 autorizações, Senegal em segundo com 226 e Bangladesh em terceiro 
com 123 nacionais que obtiveram sua residência. (OBMIGRA; 2017). 

No âmbito de Florianópolis, segundo os dados publicados pelo 
Observatório das Migrações Internacionais (2017, p.10) a partir das emissões 
de Carteira de Trabalho para os migrantes, nos anos de 2015 e 2016, registrou-
se um número de 1.823 novas contratações com carteira assinada e 1.285 no 
ano posterior. No primeiro trimestre de 2017 há um total de 333 imigrantes 
contemplados com um trabalho formal. Esses dados acima expostos são, como 
já mencionados, de órgãos competentes do Governo Federal. 

No âmbito de atuação do NAIR, na Pastoral do Migrante em 
Florianópolis, o números de atendimentos variaram durante os anos de 2015, 
2016 e 2017. No início de 2015, a média de atendimentos diários era de 40 
pessoas.  A partir de maio de 2015, o número dobrou, o que significa que houve 
meses em que foram atendidas entre 80 a 100 pessoas/dia. Essas proporções 
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pessoas.  A partir de maio de 2015, o número dobrou, o que significa que houve
meses em que foram atendidas entre 80 a 100 pessoas/dia. Essas proporções
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alcançaram uma queda de 50% a partir do segundo semestre de 2016 e se 
mantêm estabilizadas até o momento com os usuais 40 atendimentos/dia. 

Até 2015, o maior contingente de pessoas que procuravam os serviços 
da Pastoral era de argentinos e, na sequência, estavam os Haitianos, e os 
Uruguaios. A partir de 2016 há uma alteração marcante no perfil dos atendidos, 
contando com um vertiginoso aumento de procura por parte de haitianos.  

Os cidadãos beneficiários do Acordo Mercosul ainda representam uma 
importante parcela, mas o quadro geral de nacionalidades, atualmente, é deveras 
diversificado, uma vez que as anotações cadastrais do NAIR/Pastoral apontam 
para a prestação de serviços para trinta e cinco nacionalidades. Sendo que as 
mais frequentes são haitianos, argentinos, uruguaios, equatorianos, chilenos, 
paraguaios, colombianos, bolivianos, peruanos, congoleses, nigerianos, 
senegaleses e angolanos. Além desses, também há a presença de dominicanos, 
cubanos, turcos, sírios, togoleses, entre outros.  

Nos anos de 2015 e 2016, as principais demandas eram de regularização 
migratória e de apoio social. No segundo semestre de 2016 e no ano de 2017 às 
principais solicitações se somam os encaminhamentos relacionados à inserção 
no mercado de trabalho, mas há um leque variado de pretensões como as 
demandas trabalhistas, subtração de crianças e adolescentes, retificação de 
nome, etc. 

Para se ter uma ideia, entre os meses de março, abril e maio de 2017, 
constatou-se um total de 416 novos imigrantes cadastrados pelos extensionistas 
do Núcleo. Neste sentido, é necessário observar que cada imigrante recebe 
cerca de cinco atendimentos relacionados a uma mesma demanda. 

Dos novos cadastrados no período, 52% por cento se referiam à 
pretensão de incorporação no mercado de trabalho, como a confecção de 
currículos e a busca por empregos, o que demonstra a grande preocupação de 
quase a maioria dos imigrantes, ter seu emprego formal para sua subsistência 
no país. 

O segundo serviço mais procurado na Pastoral do Migrante no período 
mencionado foi o registro na Polícia Federal para os trâmites de residência, 
seguida da demanda por serviços sócio-assistenciais. Esses serviços sócio-
assistenciais básicos, como a doação de roupas e comida para os imigrantes e 
refugiados em situação de vulnerabilidade sempre foi realizado pela Pastoral, 
contando com a solidariedade e apoio de outras pastorais, de escolas, das 
Universidades, de agentes da sociedade civil, entre outros. 
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alcançaram uma queda de 50% a partir do segundo semestre de 2016 e se
mantêm estabilizadas até o momento com os usuais 40 atendimentos/dia.

Até 2015, o maior contingente de pessoas que procuravam os serviços
da Pastoral era de argentinos e, na sequência, estavam os Haitianos, e os
Uruguaios. A partir de 2016 há uma alteração marcante no perfil dos atendidos, 
contando com um vertiginoso aumento de procura por parte de haitianos.

Os cidadãos beneficiários do Acordo Mercosul ainda representam uma
importante parcela, mas o quadro geral de nacionalidades, atualmente, é deveras 
diversificado, uma vez que as anotações cadastrais do NAIR/Pastoral apontam
para a prestação de serviços para trinta e cinco nacionalidades. Sendo que as
mais frequentes são haitianos, argentinos, uruguaios, equatorianos, chilenos,
paraguaios, colombianos, bolivianos, peruanos, congoleses, nigerianos,
senegaleses e angolanos. Além desses, também há a presença de dominicanos,
cubanos, turcos, sírios, togoleses, entre outros.

Nos anos de 2015 e 2016, as principais demandas eram de regularização 
migratória e de apoio social. No segundo semestre de 2016 e no ano de 2017 às
principais solicitações se somam os encaminhamentos relacionados à inserção
no mercado de trabalho, mas há um leque variado de pretensões como as
demandas trabalhistas, subtração de crianças e adolescentes, retificação de
nome, etc.

Para se ter uma ideia, entre os meses de março, abril e maio de 2017,
constatou-se um total de 416 novos imigrantes cadastrados pelos extensionistas
do Núcleo. Neste sentido, é necessário observar que cada imigrante recebe
cerca de cinco atendimentos relacionados a uma mesma demanda.

Dos novos cadastrados no período, 52% por cento se referiam à
pretensão de incorporação no mercado de trabalho, como a confecção de
currículos e a busca por empregos, o que demonstra a grande preocupação de
quase a maioria dos imigrantes, ter seu emprego formal para sua subsistência
no país.

O segundo serviço mais procurado na Pastoral do Migrante no período
mencionado foi o registro na Polícia Federal para os trâmites de residência,
seguida da demanda por serviços sócio-assistenciais. Esses serviços sócio-
assistenciais básicos, como a doação de roupas e comida para os imigrantes e
refugiados em situação de vulnerabilidade sempre foi realizado pela Pastoral,
contando com a solidariedade e apoio de outras pastorais, de escolas, das
Universidades, de agentes da sociedade civil, entre outros.
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A quarta maior demanda é a de renovação dos passaportes haitianos. Tal 
renovação se dá através do envio pela Embaixada do Haiti dos documentos e 
formulários que necessitam o preenchimento e, para tal, os extensionistas 
realizam todo o trâmite de preenchimento e conferência dos documentos antes 
dos haitianos encaminharem tudo à Embaixada do seu país. Após o envio dos 
documentos, o cidadão haitiano aguarda no prazo estabelecido pela Embaixada 
de até noventa dias para a chegada do seu documento na sede da Pastoral. 

Nesse sentido, foram registrados pela Defensoria Pública da União 
diversos casos no ano de 2017 em que este prazo não foi respeitado, uma vez 
que há ocasiões em que a espera chegou a cinco meses. 

Outras ações procuradas e atendidas pelo NAIR nesse período foram: os 
registros na Polícia Federal para mudanças de endereço ou regularização de 
visto; preenchimento dos formulários para solicitação de refúgio; orientação na 
renovação do protocolo da Polícia Federal; a consulta aos processos e aos 
documentos diversos; orientações em todos os tipos de residência permanente 
e temporária no país; orientação para reunião familiar; pedidos de certidão 
consular; casos de deportação e expulsão; encaminhamentos jurídicos para a 
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e Defensoria Pública da União; 
encaminhamento psicoterápico; processos de naturalização; ajuda financeira 
para o pagamento de taxas perante a Polícia Federal e, também, para o 
transporte; matrículas na rede estadual de ensino, aulas de português e, 
orientação para casamento no Brasil. 

Além dessas, foram registrados em menores proporções ações como o 
auxílio com bolsas de estudo, renovação da validade das Guias de Recolhimento 
da União, segunda via de passaporte para nacional da República Democrática 
do Congo e impressão de documentos diversos. 

Ou seja, o exposto demonstra não apenas a amplitude dos serviços que 
são prestados pelo NAIR/Pastoral, mas as demandas que possibilitam traçar o 
perfil dos migrantes e as mudanças nos ciclos migratórios em Florianópolis. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisando a conjuntura nos últimos anos da imigração no Brasil e, em 
especial, na Grande Florianópolis, nota-se a importância do atendimento 
realizado por todas as instituições de acolhimento e das que militam em prol da 
elaboração de políticas públicas nesse âmbito. 
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renovação se dá através do envio pela Embaixada do Haiti dos documentos e
formulários que necessitam o preenchimento e, para tal, os extensionistas
realizam todo o trâmite de preenchimento e conferência dos documentos antes
dos haitianos encaminharem tudo à Embaixada do seu país. Após o envio dos
documentos, o cidadão haitiano aguarda no prazo estabelecido pela Embaixada
de até noventa dias para a chegada do seu documento na sede da Pastoral.

Nesse sentido, foram registrados pela Defensoria Pública da União
diversos casos no ano de 2017 em que este prazo não foi respeitado, uma vez
que há ocasiões em que a espera chegou a cinco meses.

Outras ações procuradas e atendidas pelo NAIR nesse período foram: os
registros na Polícia Federal para mudanças de endereço ou regularização de
visto; preenchimento dos formulários para solicitação de refúgio; orientação na
renovação do protocolo da Polícia Federal; a consulta aos processos e aos
documentos diversos; orientações em todos os tipos de residência permanente
e temporária no país; orientação para reunião familiar; pedidos de certidão 
consular; casos de deportação e expulsão; encaminhamentos jurídicos para a
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e Defensoria Pública da União;
encaminhamento psicoterápico; processos de naturalização; ajuda financeira
para o pagamento de taxas perante a Polícia Federal e, também, para o
transporte; matrículas na rede estadual de ensino, aulas de português e,
orientação para casamento no Brasil.

Além dessas, foram registrados em menores proporções ações como o
auxílio com bolsas de estudo, renovação da validade das Guias de Recolhimento
da União, segunda via de passaporte para nacional da República Democrática
do Congo e impressão de documentos diversos.

Ou seja, o exposto demonstra não apenas a amplitude dos serviços que
são prestados pelo NAIR/Pastoral, mas as demandas que possibilitam traçar o
perfil dos migrantes e as mudanças nos ciclos migratórios em Florianópolis.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando a conjuntura nos últimos anos da imigração no Brasil e, em
especial, na Grande Florianópolis, nota-se a importância do atendimento
realizado por todas as instituições de acolhimento e das que militam em prol da
elaboração de políticas públicas nesse âmbito.
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O aumento expressivo do número de imigrantes e refugiados na capital 
catarinense pode ser visto, por exemplo, através da quantidade de admissões 
em trabalho formal nos últimos anos e pelas nacionalidades que procuram os 
serviços da Pastoral. Nesse âmbito, o atendimento realizado pelos 
extensionistas do NAIR na Pastoral do Migrante faz a diferença, tendo em vista 
que o mercado de trabalho é a principal demanda que esta entidade recebe na 
atualidade.  

A importância das ações executadas pelos extensionistas, pela Pastoral e 
demais entidades de acolhimento tem se mostrado essencial em um momento 
histórico no qual as migrações  encontram-se no centro da agenda internacional 
e são muitos os desafios que as sociedades precisam enfrentar nesta seara.  

 No âmbito da UFSC, o projeto de Extensão vem se consolidando desde 
o momento de sua criação em 2015 até o período atual e vem se mostrando
como ferramenta essencial para consolidação de uma Universidade sem muros.

Desde 2015 o NAIR começou a exercer atividades de suma importância 
relacionadas ao atendimento e empregou esforços relevantes em contingentes 
emergenciais, como a solicitação do Estado para captar tradutores que 
auxiliassem o governo estadual a receber os vários ônibus de imigrantes 
haitianos que chegavam na cidade vindos do Acre em maio de 2015. Na 
sequência, houve uma participação ativa no GAIRF e no GTI nas demandas 
para a instituição do CRAI-SC.  

Além do Convênio com a Pastoral, a parceria com a Defensoria Pública 
da União estendeu mais ainda o apoio aos imigrantes e refugiados, uma vez 
encaminhados a este órgão recebem o auxílio jurídico que necessitam nas mais 
diversas áreas, como as solicitações de isenção das altas taxas exigidas pela 
Polícia Federal, a defesa em processos de expulsão e deportação, na obtenção 
do saque de FGTS e seguro desemprego, entre outras demandas. 

Entretanto, ainda existem muitos desafios para se fazer frente no que se 
refere à integração dos novos imigrantes na cidade de Florianópolis. A 
implementação de políticas públicas é fundamental para garantir o acesso a 
direitos básicos como educação e saúde e para integração efetiva na sociedade 
brasileira. Além disso, é necessário enfrentar os desrespeitos às leis trabalhistas, 
a exploração no ambiente de trabalho e o consequente cerceamento aos demais 
direitos econômicos e sociais. Além disso, o combate à xenofobia e ao racismo 
é uma tarefa difícil e urgente em um país que ainda vive os resquícios do drama 
da escravidão.  

Nesse sentido, o Eirene, através do Projeto de Extensão NAIR, tem 
procurado através da aliança com setores públicos e da sociedade civil, 
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desempenhar o verdadeiro papel da Universidade que é o de fomentar práticas 
educativas orientadas para a efetivação do multiculturalismo e da tolerância e 
para a implementação dos Direitos Humanos. 
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1 INTRODUÇÃO 

iante do atual cenário migratório, podemos analisar que o refúgio 
em um de seus vários significados é uma situação temporária, em 
que as pessoas são acolhidas por outros países até que elas 

possam voltar para o seu país de origem. Os últimos tempos têm nos mostrado 
que o refúgio não tem sido temporário, a situação de crise está aumentando 
cada vez mais, de forma que as pessoas não têm condições de voltar para o país 
em que viviam. É uma limitação estrutural. Não cabe ao país dizer quando será 
o momento em que uma pessoa refugiada deverá retornar ao seu país de origem,
essa é uma opção do refugiado.

Uma das problemáticas enfrentadas, tem sido em relação a acolhida 
destas pessoas quando chegam em outro país, seja por motivos de burocracia, 
pelo idioma, pela dificuldade em encontrar empregos, pela complexidade no 
reconhecimento de diplomas e até mesmo pelo tratamento que estas pessoas 
recebem quando chegam em um país com uma cultura diferente. É importante 
que o Estado analise essas questões e ofereça Políticas Públicas adequadas e 
eficazes para essas pessoas. A discussão com relação à Políticas Públicas de 
acolhimento e integração para refugiados, é marcada por diversas questões e 
pela atualidade do tema.  

O presente trabalho visa apresentar a necessidade da criação de Políticas 
Públicas de acolhimento e integração para refugiados, que atendam os anseios 
destas pessoas. Busca mostrar a função das Organizações Não Governamentais 
(ONGs) e entidades, que trabalham com os refugiados e migrantes em Curitiba, 
além de apresentar as políticas realizadas por estas organizações e a sua 
efetividade.  

A presente pesquisa será realizada no município de Curitiba, a abordagem 
será qualitativa, buscando o aprofundamento dos dados e visando resultados 
mais próximos da realidade, para compreender as necessidades em relação às 
políticas públicas de acolhimento e integração. Será uma pesquisa descritiva que 
se dará por meio de estudo de caso, consistindo em uma investigação 
aprofundada do tema escolhido, aspectos específicos e suas decorrências. Terá 
uma abordagem qualitativa, visando o aprofundamento das questões 
apresentadas, tentando desta forma, facilitar a compreensão e interpretação das 
dificuldades que refugiados e migrantes possuem quando chegam ao município 
de Curitiba.  

O estudo de caso se dará por meio de pesquisas com relação as políticas 
públicas oferecidas pelo Estado do Paraná e pelo Município de Curitiba para 
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que as pessoas são acolhidas por outros países até que elas
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Públicas de acolhimento e integração para refugiados, que atendam os anseios
destas pessoas. Busca mostrar a função das Organizações Não Governamentais
(ONGs) e entidades, que trabalham com os refugiados e migrantes em Curitiba,
além de apresentar as políticas realizadas por estas organizações e a sua
efetividade.

A presente pesquisa será realizada no município de Curitiba, a abordagem
será qualitativa, buscando o aprofundamento dos dados e visando resultados
mais próximos da realidade, para compreender as necessidades em relação às
políticas públicas de acolhimento e integração. Será uma pesquisa descritiva que
se dará por meio de estudo de caso, consistindo em uma investigação
aprofundada do tema escolhido, aspectos específicos e suas decorrências. Terá
uma abordagem qualitativa, visando o aprofundamento das questões
apresentadas, tentando desta forma, facilitar a compreensão e interpretação das
dificuldades que refugiados e migrantes possuem quando chegam ao município
de Curitiba. 

O estudo de caso se dará por meio de pesquisas com relação as políticas
públicas oferecidas pelo Estado do Paraná e pelo Município de Curitiba para
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refugiados e migrantes. Posteriormente serão analisados os projetos realizados 
por ONGs e entidades, para averiguarmos as ações que estes grupos 
promovem, quem participa, quais as ações, quais as áreas e como se dá o 
acolhimento e integração. Além de verificar o que deve ser feito para tornar as 
políticas públicas suficientes e eficazes. 

2 MIGRAÇÃO E REFÚGIO – QUESTÕES PRINCIPAIS 

O Brasil se tornou um dos destinos dos refugiados nos últimos anos, que 
vêm em busca de trabalho, estudo, saúde e, principalmente, em busca de um 
recomeço. Há muitos aspectos a serem analisados, no que tange ao instituto do 
refúgio, contudo, é necessário compreender a necessidade das políticas públicas 
para os refugiados.  

Os refugiados possuem diversas dificuldades quando chegam em solo 
brasileiro. São obstáculos referentes às questões econômicas, sociais e culturais, 
visto que algumas destas pessoas não possuem muitas vezes condições 
financeiras de se manterem no país e, precisam de auxílio financeiro para 
poderem morar, serem reinseridas no mercado de trabalho, terem seus 
documentos emitidos e diplomas revalidados e, principalmente, para poderem 
compreender o idioma e a forma como serão inseridas novamente a sociedade. 

O Estado deve promover ações para os migrantes, refugiados e apátridas, 
visto que assinou e ratificou diversas normativas internacionais que buscam a 
proteção, o acolhimento e integração destas pessoas na sociedade. Além de se 
comprometer com os mecanismos dispostos em leis nacionais, como o 
Estatuto dos Refugiados, Lei n.o 9.474/97. A Administração Pública é 
responsável pela realização de serviços do Estado e, para atingir o resultado das 
atividades, ações e programas propostos para alcançar o bem comum da 
sociedade, se utilizam de Políticas Públicas. (SECHI, 2014). 

2.1 Refúgio 

O instituto do refúgio surgiu e teve evolução ao longo do século XX. O 
Direito dos Refugiados surge por um novo fenômeno, começa a acontecer uma 
grande perseguição de pessoas por um motivo comum. A Convenção Relativa 
ao Estatuto dos Refugiados de 1951, desencadeou o primeiro conceito sobre 
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além de apresentar as políticas realizadas por estas organizações e a sua
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A presente pesquisa será realizada no município de Curitiba, a abordagem
será qualitativa, buscando o aprofundamento dos dados e visando resultados
mais próximos da realidade, para compreender as necessidades em relação às
políticas públicas de acolhimento e integração. Será uma pesquisa descritiva que
se dará por meio de estudo de caso, consistindo em uma investigação
aprofundada do tema escolhido, aspectos específicos e suas decorrências. Terá
uma abordagem qualitativa, visando o aprofundamento das questões
apresentadas, tentando desta forma, facilitar a compreensão e interpretação das
dificuldades que refugiados e migrantes possuem quando chegam ao município
de Curitiba. 

O estudo de caso se dará por meio de pesquisas com relação as políticas
públicas oferecidas pelo Estado do Paraná e pelo Município de Curitiba para
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refugiados e migrantes. Posteriormente serão analisados os projetos realizados
por ONGs e entidades, para averiguarmos as ações que estes grupos 
promovem, quem participa, quais as ações, quais as áreas e como se dá o
acolhimento e integração. Além de verificar o que deve ser feito para tornar as
políticas públicas suficientes e eficazes.

2 MIGRAÇÃO E REFÚGIO – QUESTÕES PRINCIPAIS

O Brasil se tornou um dos destinos dos refugiados nos últimos anos, que
vêm em busca de trabalho, estudo, saúde e, principalmente, em busca de um
recomeço. Há muitos aspectos a serem analisados, no que tange ao instituto do
refúgio, contudo, é necessário compreender a necessidade das políticas públicas
para os refugiados.

Os refugiados possuem diversas dificuldades quando chegam em solo
brasileiro. São obstáculos referentes às questões econômicas, sociais e culturais,
visto que algumas destas pessoas não possuem muitas vezes condições
financeiras de se manterem no país e, precisam de auxílio financeiro para
poderem morar, serem reinseridas no mercado de trabalho, terem seus 
documentos emitidos e diplomas revalidados e, principalmente, para poderem
compreender o idioma e a forma como serão inseridas novamente a sociedade.

O Estado deve promover ações para os migrantes, refugiados e apátridas,
visto que assinou e ratificou diversas normativas internacionais que buscam a
proteção, o acolhimento e integração destas pessoas na sociedade. Além de se
comprometer com os mecanismos dispostos em leis nacionais, como o
Estatuto dos Refugiados, Lei n.o 9.474/97. A Administração Pública é
responsável pela realização de serviços do Estado e, para atingir o resultado das
atividades, ações e programas propostos para alcançar o bem comum da
sociedade, se utilizam de Políticas Públicas. (SECHI, 2014).

2.1 Refúgio

O instituto do refúgio surgiu e teve evolução ao longo do século XX. O 
Direito dos Refugiados surge por um novo fenômeno, começa a acontecer uma
grande perseguição de pessoas por um motivo comum. A Convenção Relativa
ao Estatuto dos Refugiados de 1951, desencadeou o primeiro conceito sobre
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refugiados, que são considerados, por fundado temor de perseguição, por 
motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social ou 
opinião política.” (ACNUR, 2016a). 

A Primeira Convenção Internacional sobre Refugiados, de 1933, trouxe 
o princípio do “non-refoulement”, considerado a base do Direito Internacional dos
Refugiados, pois significa que o indivíduo solicitante de refúgio que estava
sendo perseguido não poderá ser devolvido para o país onde a perseguição
ocorreu ou ser mandado contra a sua vontade para um país onde posso ser
perseguido ou onde sua vida seja ameaçada. (JUBILUT, 2007). O país que o
recebe, deve acolher e integrá-lo na sociedade, dando-lhe uma nova
oportunidade, um novo recomeço. (JUBILUT, 2007). Neste sentido, José
Francisco Sieber Luz Filho, discorre que na ausência deste princípio, a proteção
internacional é ineficaz, que a sua efetividade é uma condição que sem a qual,
não efetiva direitos, sendo de suma importância para o Direito Internacional
dos Refugiados. (FILHO, 2001).

Os países que assinaram a Convenção, poderiam optar por aceitar 
refugiados somente da Europa, ou do mundo inteiro. Essa limitação geográfica 
e temporal, ocasionou em diversos conflitos e, para evitar maiores dificuldades, 
foi adotado o Protocolo de 1967, que acabou com as limitações geográficas e 
temporais, podendo ser considerado refugiado qualquer pessoa e, em qualquer 
tempo. 

No Brasil, a Lei n.o 9.474/97, que rege o Estatuto dos Refugiados no 
Brasil, é considerada inovadora e exemplar, principalmente por ter adotado uma 
visão voltada aos Direitos Humanos, pois visa uma proteção internacional da 
pessoa humana, abrangendo o Direito Humanitário, os Direitos Humanos e o 
Direito Internacional dos Refugiados. Essas três vertentes possuem como 
núcleo em comum, a dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da 
pessoa humana, atua como unificador dos direitos fundamentais, 
principalmente do direito à vida, liberdade, igualdade, entre outros e, 
fundamenta do Estado Democrático de Direito. Há de se proteger a dignidade 
de toda e qualquer pessoa. (FALCÃO, 2013). 

2.2 Migração 

Recentemente, foi aprovada a nova Lei de Migração, Lei n.o 13.445/2017 
(BRASIL, 2017), colocando a legislação migratória em acordo com a 
Constituição Federal de 1988. Anteriormente, era aplicado o Estatuto do 
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Estrangeiro, advindo da ditadura militar, tendo boa parte considerada como 
inconstitucional, logo, não recepcionada pela Constituição, o que acarretou na 
incapacidade e ineficiência com relação à realidade dos estrangeiros que estavam 
em solo brasileiro.  

A nova lei de migração estabelece direitos e deveres para migrantes e 
turistas que cheguem ao Brasil, promovendo o combate à xenofobia e a não-
discriminação na política migratória brasileira, além de desburocratizar e facilitar 
o acolhimento e integração dos migrantes na sociedade, é uma forma
humanitária e humana de auxiliar os migrantes que chegam no Brasil.

Para fins conceituais, migração é a entrada e/ou saída de indivíduos que 
buscam melhores condições de vida. A Lei de Migração, estabelece em seu 
artigo 1º, §1º, as diferenciações entre cada tipo de migrante, conceituando-os. 

Desta forma, é possível diferenciar o refugiado do migrante, analisando 
suas necessidades, com o fim de auxiliar no acolhimento e integração destas 
pessoas no país, analisando os motivos de vinda, de pertencimento e o que deve 
ser feito para que o acolhimento seja eficaz e integrador. 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS 

A Administração Pública é a responsável pela realização de serviços do 
Estado, para atingir o resultado das atividades, ações e programas propostos 
para alcançar o bem comum da sociedade. A política pública é o tratamento ou 
a forma de resolver um problema entendido como coletivamente relevante. 
(SECHI, 2014). Portanto política pública é aquela que emana do ente público. 
Pode ser definida da seguinte forma: “Políticas Públicas são um conjunto de 
ações e decisões do governo, voltadas para a solução (ou não) de problemas da 
sociedade.” (LOPES, 2008). 

O Estado tem a responsabilidade de organizar, fomentar e implementar 
as políticas públicas, que são as necessidades da sociedade. Um dos fins das 
políticas públicas é a concretização dos Direitos Humanos, garantindo a 
efetivação dos direitos que são individuais e coletivos (SILVA; GEDIEL; 
TRAUCZYNSKI, 2014). 

Políticas públicas direcionadas para a questão de migração, devem ser 
bem planejadas e elaboradas, pois deve-se pensar na condição do indivíduo que 
está chegando. É necessário observar as questões culturais, para que não sofram 
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refugiados, que são considerados, por fundado temor de perseguição, por
motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social ou
opinião política.” (ACNUR, 2016a).

A Primeira Convenção Internacional sobre Refugiados, de 1933, trouxe
o princípio do “non-refoulement”, considerado a base do Direito Internacional dos
Refugiados, pois significa que o indivíduo solicitante de refúgio que estava
sendo perseguido não poderá ser devolvido para o país onde a perseguição
ocorreu ou ser mandado contra a sua vontade para um país onde posso ser
perseguido ou onde sua vida seja ameaçada. (JUBILUT, 2007). O país que o
recebe, deve acolher e integrá-lo na sociedade, dando-lhe uma nova
oportunidade, um novo recomeço. (JUBILUT, 2007). Neste sentido, José
Francisco Sieber Luz Filho, discorre que na ausência deste princípio, a proteção
internacional é ineficaz, que a sua efetividade é uma condição que sem a qual,
não efetiva direitos, sendo de suma importância para o Direito Internacional 
dos Refugiados. (FILHO, 2001).

Os países que assinaram a Convenção, poderiam optar por aceitar
refugiados somente da Europa, ou do mundo inteiro. Essa limitação geográfica
e temporal, ocasionou em diversos conflitos e, para evitar maiores dificuldades,
foi adotado o Protocolo de 1967, que acabou com as limitações geográficas e
temporais, podendo ser considerado refugiado qualquer pessoa e, em qualquer
tempo.

No Brasil, a Lei n.o 9.474/97, que rege o Estatuto dos Refugiados no
Brasil, é considerada inovadora e exemplar, principalmente por ter adotado uma
visão voltada aos Direitos Humanos, pois visa uma proteção internacional da
pessoa humana, abrangendo o Direito Humanitário, os Direitos Humanos e o
Direito Internacional dos Refugiados. Essas três vertentes possuem como
núcleo em comum, a dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da
pessoa humana, atua como unificador dos direitos fundamentais,
principalmente do direito à vida, liberdade, igualdade, entre outros e,
fundamenta do Estado Democrático de Direito. Há de se proteger a dignidade
de toda e qualquer pessoa. (FALCÃO, 2013).

2.2 Migração

Recentemente, foi aprovada a nova Lei de Migração, Lei n.o 13.445/2017
(BRASIL, 2017), colocando a legislação migratória em acordo com a
Constituição Federal de 1988. Anteriormente, era aplicado o Estatuto do
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Estrangeiro, advindo da ditadura militar, tendo boa parte considerada como
inconstitucional, logo, não recepcionada pela Constituição, o que acarretou na 
incapacidade e ineficiência com relação à realidade dos estrangeiros que estavam
em solo brasileiro.

A nova lei de migração estabelece direitos e deveres para migrantes e
turistas que cheguem ao Brasil, promovendo o combate à xenofobia e a não-
discriminação na política migratória brasileira, além de desburocratizar e facilitar
o acolhimento e integração dos migrantes na sociedade, é uma forma
humanitária e humana de auxiliar os migrantes que chegam no Brasil.

Para fins conceituais, migração é a entrada e/ou saída de indivíduos que
buscam melhores condições de vida. A Lei de Migração, estabelece em seu
artigo 1º, §1º, as diferenciações entre cada tipo de migrante, conceituando-os.

Desta forma, é possível diferenciar o refugiado do migrante, analisando
suas necessidades, com o fim de auxiliar no acolhimento e integração destas
pessoas no país, analisando os motivos de vinda, de pertencimento e o que deve
ser feito para que o acolhimento seja eficaz e integrador.

3 POLÍTICAS PÚBLICAS

A Administração Pública é a responsável pela realização de serviços do
Estado, para atingir o resultado das atividades, ações e programas propostos
para alcançar o bem comum da sociedade. A política pública é o tratamento ou
a forma de resolver um problema entendido como coletivamente relevante.
(SECHI, 2014). Portanto política pública é aquela que emana do ente público.
Pode ser definida da seguinte forma: “Políticas Públicas são um conjunto de
ações e decisões do governo, voltadas para a solução (ou não) de problemas da
sociedade.” (LOPES, 2008).

O Estado tem a responsabilidade de organizar, fomentar e implementar 
as políticas públicas, que são as necessidades da sociedade. Um dos fins das 
políticas públicas é a concretização dos Direitos Humanos, garantindo a
efetivação dos direitos que são individuais e coletivos (SILVA; GEDIEL; 
TRAUCZYNSKI, 2014).

Políticas públicas direcionadas para a questão de migração, devem ser
bem planejadas e elaboradas, pois deve-se pensar na condição do indivíduo que
está chegando. É necessário observar as questões culturais, para que não sofram
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preconceitos, a questão econômica, para que não passem necessidades e 
consigam se manter no país. A questão social é um fato importante a ser 
analisado no momento de formulação de políticas públicas, pois muitos dos 
indivíduos que vem para o Brasil, estão fugindo e buscando uma vida melhor, 
com oportunidades. Esperam ter acesso à educação, à saúde, assistência social 
e moradia. Neste sentido, Onuma e Misoczky, apontam a necessidade da 
criação de políticas públicas voltadas à acolhida de refugiados, incluindo o 
acesso aos serviços de proteção social públicos e a proteção de seus direitos. 
(ONUMA; MISOCZKY, 2012). 

3.1 Politicas públicas oferecidas pelo estado do Paraná 

Com o crescente número de solicitações de refúgio, muito estados 
brasileiros viram a necessidade de criarem Comitês Estaduais para Migrantes e 
Refugiados. Em 2012, foi instituído o Comitê Estadual para os Refugiados e 
Migrantes no Estado do Paraná (CERM), por meio do Decreto nº 4.289 de 05 
de abril de 2012. De acordo com o artigo 2º deste decreto, o CERM tem como 
objetivo a orientação dos agentes públicos sobre direitos e deveres dos 
solicitantes de refúgio e refugiados, bem como a promoção de ações e 
promoção a defesa dos refugiados no Paraná, por meio de políticas públicas. 
(PARANÁ, 2012). 

Além disso, o CERM é responsável por elaborar, implementar e 
monitorar o Plano Estadual de Políticas de Atenção a Refugiados e Migrantes, 
que tem como objetivo a facilitação do acesso às políticas públicas, pelos 
estrangeiros, refugiados e migrantes. A construção do Plano Estadual de 
Políticas de Atenção a Refugiados e Migrantes, foi desenvolvido após a 1ª 
Conferência Estadual sobre Migrações e Refúgio em que houveram diversos 
debates sobres os temas e a apresentação de propostas, para auxiliar o Estado 
no desenvolvimento de Políticas Públicas.  

Os objetivos específicos deste Plano, são a promoção e a efetivação dos 
direitos e garantias fundamentais destes cidadãos; o fomento a cooperação de 
órgãos e entidades do Poder Público, promovendo o respeito entre os povos e, 
o monitoramento e avaliação das ações propostas pelo Estado, pela sociedade
civil. Os Comitês Estaduais são de extrema importância, pois possibilitam o
diálogo entre o Estado, a sociedade civil e os migrantes, refugiados e apátridas.

Além do CERM, o Estado do Paraná instituiu por meio da Lei Estadual 
n.o 18.465, de 24 de abril de 2015, o Conselho dos Direitos dos Refugiados,
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preconceitos, a questão econômica, para que não passem necessidades e
consigam se manter no país. A questão social é um fato importante a ser
analisado no momento de formulação de políticas públicas, pois muitos dos
indivíduos que vem para o Brasil, estão fugindo e buscando uma vida melhor,
com oportunidades. Esperam ter acesso à educação, à saúde, assistência social 
e moradia. Neste sentido, Onuma e Misoczky, apontam a necessidade da
criação de políticas públicas voltadas à acolhida de refugiados, incluindo o
acesso aos serviços de proteção social públicos e a proteção de seus direitos.
(ONUMA; MISOCZKY, 2012).

3.1 Politicas públicas oferecidas pelo estado do Paraná

Com o crescente número de solicitações de refúgio, muito estados
brasileiros viram a necessidade de criarem Comitês Estaduais para Migrantes e
Refugiados. Em 2012, foi instituído o Comitê Estadual para os Refugiados e
Migrantes no Estado do Paraná (CERM), por meio do Decreto nº 4.289 de 05
de abril de 2012. De acordo com o artigo 2º deste decreto, o CERM tem como
objetivo a orientação dos agentes públicos sobre direitos e deveres dos
solicitantes de refúgio e refugiados, bem como a promoção de ações e
promoção a defesa dos refugiados no Paraná, por meio de políticas públicas.
(PARANÁ, 2012).

Além disso, o CERM é responsável por elaborar, implementar e
monitorar o Plano Estadual de Políticas de Atenção a Refugiados e Migrantes,
que tem como objetivo a facilitação do acesso às políticas públicas, pelos
estrangeiros, refugiados e migrantes. A construção do Plano Estadual de
Políticas de Atenção a Refugiados e Migrantes, foi desenvolvido após a 1ª
Conferência Estadual sobre Migrações e Refúgio em que houveram diversos
debates sobres os temas e a apresentação de propostas, para auxiliar o Estado
no desenvolvimento de Políticas Públicas.

Os objetivos específicos deste Plano, são a promoção e a efetivação dos
direitos e garantias fundamentais destes cidadãos; o fomento a cooperação de
órgãos e entidades do Poder Público, promovendo o respeito entre os povos e,
o monitoramento e avaliação das ações propostas pelo Estado, pela sociedade
civil. Os Comitês Estaduais são de extrema importância, pois possibilitam o
diálogo entre o Estado, a sociedade civil e os migrantes, refugiados e apátridas.

Além do CERM, o Estado do Paraná instituiu por meio da Lei Estadual
n.o 18.465, de 24 de abril de 2015, o Conselho dos Direitos dos Refugiados,
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Migrantes e Apátridas (CERMA). É o primeiro conselho criado no Brasil e está 
vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 
(SEJU). Este conselho tem caráter consultivo, deliberativo, integrado e é 
representado pelo Estado, representantes públicos e pela sociedade civil. 
(PARANÁ, 2016). Com o fim de:  

Viabilizar e auxiliar na implementação e fiscalização das políticas 
públicas voltadas aos direitos dos refugiados e migrantes, em todas as 
esferas da Administração Pública do Estado do Paraná, visando à 
garantia da promoção e proteção dos direitos dos refugiados, 
migrantes e apátridas. (PARANÁ, 2015). 

Cabe salientar que as ações e políticas públicas estabelecidas, se 
efetivadas, podem contribuir para o acolhimento, integração e empoderamento 
de migrantes, refugiados e apátridas. Contudo, o funcionamento do CERM, 
CERMA e o Plano Estadual de Políticas de Atenção a Refugiados e Migrantes, 
depende de alguns fatores, como vontade política dos governantes e, 
principalmente, que os membros tanto do Comitê, quanto da sociedade civil 
solicitem, proponham e lutem por políticas públicas. 

3.2 Políticas Públicas no município de Curitiba 

No âmbito municipal, a discussão referente a migrantes e refugiados é 
recente. Em fevereiro de 2016, foi realizada a 1ª Conferência Municipal de 
Direitos Humanos de Curitiba, a qual abordou temas gerais de Direitos 
Humanos e, incluindo migrações e refúgio. Nesta conferência, as propostas 
referentes aos migrantes e refugiados foi a de:  

Garantir, promover, propagar ações culturais permanentes para a 
população em situação de rua, LGBTI, refugiados, imigrantes, 
pessoas com deficiências. Garantindo o acesso à cultura dos direitos 
Humanos, com destaque a Lei n.o 10639, Lei n.o 11645 (ensino de 
história do Paraná). (CURITIBA, 2016). 

Essas propostas foram levadas para a Conferência Estadual de Direitos 
Humanos do Estado do Paraná e para a Conferência Nacional de Direitos 
Humanos, para que tanto o município, governo estadual e o governo federal 
pudessem analisar as questões referentes aos temas de Direitos Humanos e, 
aquelas pertinentes aos migrantes e refugiados, com o intuito de gerar ações e 
políticas públicas.  
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preconceitos, a questão econômica, para que não passem necessidades e
consigam se manter no país. A questão social é um fato importante a ser
analisado no momento de formulação de políticas públicas, pois muitos dos
indivíduos que vem para o Brasil, estão fugindo e buscando uma vida melhor,
com oportunidades. Esperam ter acesso à educação, à saúde, assistência social 
e moradia. Neste sentido, Onuma e Misoczky, apontam a necessidade da
criação de políticas públicas voltadas à acolhida de refugiados, incluindo o
acesso aos serviços de proteção social públicos e a proteção de seus direitos.
(ONUMA; MISOCZKY, 2012).

3.1 Politicas públicas oferecidas pelo estado do Paraná

Com o crescente número de solicitações de refúgio, muito estados
brasileiros viram a necessidade de criarem Comitês Estaduais para Migrantes e
Refugiados. Em 2012, foi instituído o Comitê Estadual para os Refugiados e
Migrantes no Estado do Paraná (CERM), por meio do Decreto nº 4.289 de 05
de abril de 2012. De acordo com o artigo 2º deste decreto, o CERM tem como
objetivo a orientação dos agentes públicos sobre direitos e deveres dos
solicitantes de refúgio e refugiados, bem como a promoção de ações e
promoção a defesa dos refugiados no Paraná, por meio de políticas públicas.
(PARANÁ, 2012).

Além disso, o CERM é responsável por elaborar, implementar e
monitorar o Plano Estadual de Políticas de Atenção a Refugiados e Migrantes,
que tem como objetivo a facilitação do acesso às políticas públicas, pelos
estrangeiros, refugiados e migrantes. A construção do Plano Estadual de
Políticas de Atenção a Refugiados e Migrantes, foi desenvolvido após a 1ª
Conferência Estadual sobre Migrações e Refúgio em que houveram diversos
debates sobres os temas e a apresentação de propostas, para auxiliar o Estado
no desenvolvimento de Políticas Públicas.

Os objetivos específicos deste Plano, são a promoção e a efetivação dos
direitos e garantias fundamentais destes cidadãos; o fomento a cooperação de
órgãos e entidades do Poder Público, promovendo o respeito entre os povos e,
o monitoramento e avaliação das ações propostas pelo Estado, pela sociedade
civil. Os Comitês Estaduais são de extrema importância, pois possibilitam o
diálogo entre o Estado, a sociedade civil e os migrantes, refugiados e apátridas.

Além do CERM, o Estado do Paraná instituiu por meio da Lei Estadual
n.o 18.465, de 24 de abril de 2015, o Conselho dos Direitos dos Refugiados,
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Migrantes e Apátridas (CERMA). É o primeiro conselho criado no Brasil e está
vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos
(SEJU). Este conselho tem caráter consultivo, deliberativo, integrado e é
representado pelo Estado, representantes públicos e pela sociedade civil.
(PARANÁ, 2016). Com o fim de:

Viabilizar e auxiliar na implementação e fiscalização das políticas
públicas voltadas aos direitos dos refugiados e migrantes, em todas as
esferas da Administração Pública do Estado do Paraná, visando à
garantia da promoção e proteção dos direitos dos refugiados,
migrantes e apátridas. (PARANÁ, 2015).

Cabe salientar que as ações e políticas públicas estabelecidas, se
efetivadas, podem contribuir para o acolhimento, integração e empoderamento
de migrantes, refugiados e apátridas. Contudo, o funcionamento do CERM,
CERMA e o Plano Estadual de Políticas de Atenção a Refugiados e Migrantes,
depende de alguns fatores, como vontade política dos governantes e,
principalmente, que os membros tanto do Comitê, quanto da sociedade civil
solicitem, proponham e lutem por políticas públicas.

3.2 Políticas Públicas no município de Curitiba

No âmbito municipal, a discussão referente a migrantes e refugiados é 
recente. Em fevereiro de 2016, foi realizada a 1ª Conferência Municipal de
Direitos Humanos de Curitiba, a qual abordou temas gerais de Direitos
Humanos e, incluindo migrações e refúgio. Nesta conferência, as propostas
referentes aos migrantes e refugiados foi a de:

Garantir, promover, propagar ações culturais permanentes para a
população em situação de rua, LGBTI, refugiados, imigrantes, 
pessoas com deficiências. Garantindo o acesso à cultura dos direitos
Humanos, com destaque a Lei n.o 10639, Lei n.o 11645 (ensino de
história do Paraná). (CURITIBA, 2016).

Essas propostas foram levadas para a Conferência Estadual de Direitos
Humanos do Estado do Paraná e para a Conferência Nacional de Direitos
Humanos, para que tanto o município, governo estadual e o governo federal
pudessem analisar as questões referentes aos temas de Direitos Humanos e,
aquelas pertinentes aos migrantes e refugiados, com o intuito de gerar ações e
políticas públicas.
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A Conferência Municipal de Direitos Humanos trouxe para o âmbito 
municipal questões e problemáticas muito importantes, ou seja, a sociedade civil 
teve a oportunidade de realizar indagações e propor ações, que poderão virar 
políticas públicas, junto ao poder público. Espera-se que as propostas 
estabelecidas no Relatório Final da 1ª Conferência Municipal de Direitos 
Humanos de Curitiba, saiam “do papel” e, tornem-se efetivas, podendo inspirar 
outras cidades brasileiras a criarem e implantarem políticas públicas de 
acolhimento e integração para refugiados e migrantes. 

O trabalho desenvolvido pelo município de Curitiba, visa a capacitação 
os servidores, a facilitação do cadastro em programas municipais sociais, ao 
ensino de português para estrangeiros e até a elaboração de manuais, que 
reúnam todos os serviços municipais, orientações de como proceder, endereços 
importantes e denúncias de violações de Direitos Humanos. 

Desta forma, verifica-se que diversas questões concernentes aos 
refugiados estão sendo elaboradas e discutidas pelo município de Curitiba. 
Apesar dessas questões, ainda há muito a ser elaborado em termos de Políticas 
Públicas de acolhimento e integração para refugiados, o que falta é a vontade 
política e o apoio da sociedade civil. 

3.3 As políticas públicas oferecidas pelo estado do Paraná e pelo 
município de Curitiba, são suficientes ou insuficientes? 

Em todas as esferas públicas, a demanda de refugiados está cada vez 
maior e, ainda não há políticas públicas de acolhimento e integração eficazes 
para refugiados e migrantes no país, destacando o Estado do Paraná e o 
Município de Curitiba. Somente quando a sociedade civil e os entes públicos 
trabalharem juntos, em prol da causa, é que surgirão resultados e, as políticas 
públicas de acolhimento e integração sairão da teoria e poderão ser efetivas, 
eficazes e suficientes.  

Cabe destacar que o tema refugiados é relativamente novo no âmbito 
brasileiro. Nos últimos dois anos, houve o aumento significativo de solicitações 
de refúgio no Brasil, desta forma, é possível inferir que tal demanda possibilita 
iniciar e construir atividades e ações voltadas aos refugiados.  

Muitas entidades foram criadas neste tempo para auxiliar os refugiados, 
com informações, auxílios, integração e acolhimento na sociedade, mostrando 
a essencialidade do trabalho de tais entidades. Infelizmente, o Poder Público 
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A Conferência Municipal de Direitos Humanos trouxe para o âmbito
municipal questões e problemáticas muito importantes, ou seja, a sociedade civil
teve a oportunidade de realizar indagações e propor ações, que poderão virar
políticas públicas, junto ao poder público. Espera-se que as propostas
estabelecidas no Relatório Final da 1ª Conferência Municipal de Direitos 
Humanos de Curitiba, saiam “do papel” e, tornem-se efetivas, podendo inspirar
outras cidades brasileiras a criarem e implantarem políticas públicas de
acolhimento e integração para refugiados e migrantes.

O trabalho desenvolvido pelo município de Curitiba, visa a capacitação
os servidores, a facilitação do cadastro em programas municipais sociais, ao
ensino de português para estrangeiros e até a elaboração de manuais, que
reúnam todos os serviços municipais, orientações de como proceder, endereços 
importantes e denúncias de violações de Direitos Humanos.

Desta forma, verifica-se que diversas questões concernentes aos
refugiados estão sendo elaboradas e discutidas pelo município de Curitiba.
Apesar dessas questões, ainda há muito a ser elaborado em termos de Políticas
Públicas de acolhimento e integração para refugiados, o que falta é a vontade
política e o apoio da sociedade civil.

3.3 As políticas públicas oferecidas pelo estado do Paraná e pelo
município de Curitiba, são suficientes ou insuficientes?

Em todas as esferas públicas, a demanda de refugiados está cada vez
maior e, ainda não há políticas públicas de acolhimento e integração eficazes
para refugiados e migrantes no país, destacando o Estado do Paraná e o
Município de Curitiba. Somente quando a sociedade civil e os entes públicos
trabalharem juntos, em prol da causa, é que surgirão resultados e, as políticas
públicas de acolhimento e integração sairão da teoria e poderão ser efetivas, 
eficazes e suficientes.

Cabe destacar que o tema refugiados é relativamente novo no âmbito
brasileiro. Nos últimos dois anos, houve o aumento significativo de solicitações
de refúgio no Brasil, desta forma, é possível inferir que tal demanda possibilita
iniciar e construir atividades e ações voltadas aos refugiados.

Muitas entidades foram criadas neste tempo para auxiliar os refugiados,
com informações, auxílios, integração e acolhimento na sociedade, mostrando
a essencialidade do trabalho de tais entidades. Infelizmente, o Poder Público
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precisa ser motivado para começar a planejar e construir Políticas Públicas. 
Além disso, é necessário cumprir os critérios para a criação de Políticas Públicas, 
que se dá por meio da aceitabilidade da sociedade, exequibilidade (passíveis de 
execução: custo/recursos/condições), viabilidade (economicidade), 
sensibilidade (aspirações populares) e a dimensão (tempo/espaço/volume). 
Após este percurso burocrático e moroso, é que o Poder Público poderá iniciar 
a executar os projetos de Políticas Públicas.  

Diante disso, é importante compreender que por mais que no momento 
atual as políticas oferecidas pelo Estado e pelo Município não sejam suficientes, 
projetos estão sendo planejados, para que futuramente possam ser 
desenvolvidos e executados, melhorando o acolhimento e integração dos 
refugiados. 

Em abril de 2016, ocorreu uma Audiência Pública na Assembleia 
Legislativa do Paraná, que debateu a situação dos refugiados, migrantes e 
apátridas nesse Estado. O objetivo principal era buscar soluções para os 
migrantes, refugiados e apátridas no Paraná, ouvindo as três partes envolvidas: 
o Poder Público, composto pelo Estado do Paraná e pelo município de
Curitiba, pelas entidades e organizações não governamentais (ONGs) e pelos
refugiados e migrantes. (ALEP, 2016). Esse foi um dos primeiros momentos
em que as partes envolvidas foram ouvidas, um grande passo para que as
questões relacionadas a refugiados e migrantes comecem a ser pensadas.
Contudo, há de se ressaltar que se precisa ir para além desses momentos,
devendo de fato construir as Políticas Públicas.

Apesar dos diversos planejamentos para o desenvolvimento e aplicação 
de Políticas Públicas, tanto por parte do Estado do Paraná, quanto por parte do 
município de Curitiba, não há estrutura suficiente para alcançar os objetivos, 
visto que além da criação das Políticas Públicas, é necessário que o Poder 
Público disponibilize servidores que possam dar seguimento ao projeto, além 
da escassez de recursos e da carência de colaboração para o atendimento das 
questões relacionadas. Diversas normativas foram elaboradas, tanto pelo 
estado, quanto pelo município, entretanto, até o momento, as ações não saíram 
do papel.  

A parte prática que poderia auxiliar no desenvolvimento de Políticas 
Públicas, ainda não foram passiveis de realização. A estrutura normativa existe, 
todavia não há efetividade concreta. 
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A Conferência Municipal de Direitos Humanos trouxe para o âmbito
municipal questões e problemáticas muito importantes, ou seja, a sociedade civil
teve a oportunidade de realizar indagações e propor ações, que poderão virar
políticas públicas, junto ao poder público. Espera-se que as propostas
estabelecidas no Relatório Final da 1ª Conferência Municipal de Direitos 
Humanos de Curitiba, saiam “do papel” e, tornem-se efetivas, podendo inspirar
outras cidades brasileiras a criarem e implantarem políticas públicas de
acolhimento e integração para refugiados e migrantes.

O trabalho desenvolvido pelo município de Curitiba, visa a capacitação
os servidores, a facilitação do cadastro em programas municipais sociais, ao
ensino de português para estrangeiros e até a elaboração de manuais, que
reúnam todos os serviços municipais, orientações de como proceder, endereços 
importantes e denúncias de violações de Direitos Humanos.

Desta forma, verifica-se que diversas questões concernentes aos
refugiados estão sendo elaboradas e discutidas pelo município de Curitiba.
Apesar dessas questões, ainda há muito a ser elaborado em termos de Políticas
Públicas de acolhimento e integração para refugiados, o que falta é a vontade
política e o apoio da sociedade civil.

3.3 As políticas públicas oferecidas pelo estado do Paraná e pelo
município de Curitiba, são suficientes ou insuficientes?

Em todas as esferas públicas, a demanda de refugiados está cada vez
maior e, ainda não há políticas públicas de acolhimento e integração eficazes
para refugiados e migrantes no país, destacando o Estado do Paraná e o
Município de Curitiba. Somente quando a sociedade civil e os entes públicos
trabalharem juntos, em prol da causa, é que surgirão resultados e, as políticas
públicas de acolhimento e integração sairão da teoria e poderão ser efetivas, 
eficazes e suficientes.

Cabe destacar que o tema refugiados é relativamente novo no âmbito
brasileiro. Nos últimos dois anos, houve o aumento significativo de solicitações
de refúgio no Brasil, desta forma, é possível inferir que tal demanda possibilita
iniciar e construir atividades e ações voltadas aos refugiados.

Muitas entidades foram criadas neste tempo para auxiliar os refugiados,
com informações, auxílios, integração e acolhimento na sociedade, mostrando
a essencialidade do trabalho de tais entidades. Infelizmente, o Poder Público
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precisa ser motivado para começar a planejar e construir Políticas Públicas.
Além disso, é necessário cumprir os critérios para a criação de Políticas Públicas,
que se dá por meio da aceitabilidade da sociedade, exequibilidade (passíveis de
execução: custo/recursos/condições), viabilidade (economicidade),
sensibilidade (aspirações populares) e a dimensão (tempo/espaço/volume).
Após este percurso burocrático e moroso, é que o Poder Público poderá iniciar
a executar os projetos de Políticas Públicas.

Diante disso, é importante compreender que por mais que no momento
atual as políticas oferecidas pelo Estado e pelo Município não sejam suficientes,
projetos estão sendo planejados, para que futuramente possam ser 
desenvolvidos e executados, melhorando o acolhimento e integração dos
refugiados.

Em abril de 2016, ocorreu uma Audiência Pública na Assembleia
Legislativa do Paraná, que debateu a situação dos refugiados, migrantes e
apátridas nesse Estado. O objetivo principal era buscar soluções para os
migrantes, refugiados e apátridas no Paraná, ouvindo as três partes envolvidas:
o Poder Público, composto pelo Estado do Paraná e pelo município de
Curitiba, pelas entidades e organizações não governamentais (ONGs) e pelos
refugiados e migrantes. (ALEP, 2016). Esse foi um dos primeiros momentos
em que as partes envolvidas foram ouvidas, um grande passo para que as
questões relacionadas a refugiados e migrantes comecem a ser pensadas. 
Contudo, há de se ressaltar que se precisa ir para além desses momentos,
devendo de fato construir as Políticas Públicas.

Apesar dos diversos planejamentos para o desenvolvimento e aplicação
de Políticas Públicas, tanto por parte do Estado do Paraná, quanto por parte do
município de Curitiba, não há estrutura suficiente para alcançar os objetivos,
visto que além da criação das Políticas Públicas, é necessário que o Poder
Público disponibilize servidores que possam dar seguimento ao projeto, além
da escassez de recursos e da carência de colaboração para o atendimento das
questões relacionadas. Diversas normativas foram elaboradas, tanto pelo
estado, quanto pelo município, entretanto, até o momento, as ações não saíram
do papel.

A parte prática que poderia auxiliar no desenvolvimento de Políticas
Públicas, ainda não foram passiveis de realização. A estrutura normativa existe,
todavia não há efetividade concreta.
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4 ONGS E ENTIDADES E SUAS ATIVIDADES EM CURITIBA 

O exposto acima motiva que os membros da sociedade civil, se viram 
com o dever e obrigação de fazerem algo por estas pessoas, que chegam ao 
nosso país, ao Estado do Paraná e ao Município de Curitiba, sem saber o que 
fazer. Estas pessoas não sabem como solicitar documentos, a qual órgão do 
governo devem recorrer para obter informações, como funciona o 
procedimento de solicitação de refúgio e, principalmente, como farão para 
sobreviverem neste novo ambiente, o qual desconhecem a cultura e o idioma e, 
por estes motivos, possuem dificuldade no acesso às informações.  

Além da falta de informação, os refugiados possuem muitos obstáculos 
para poderem se estabelecer no país, pois muitas vezes possuem dificuldades 
econômicas e sociais, como o acesso a saúde, educação, trabalho e emprego, 
moradia e a forma como irão se sustentar. No caso dos sírios, especificamente, 
há diversas dificuldades, como a demora para o reconhecimento e validação de 
diplomas, ou seja, os refugiados sírios não conseguem exercer a profissão que 
possuem; a impossibilidade de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH), diplomas de cursos de graduação, acesso à saúde e educação pública; 
dificuldade com a liberação de crédito para aquisição da casa própria; criação 
de conta bancária e entre outros, por não possuírem o Registro Nacional de 
Estrangeiros (RNE). (ACNUR, 2016b). 

A burocracia brasileira dificulta a adaptação dos refugiados no Brasil, ao 
exigir de forma absurda, quantidade de documentos como comprovante de 
residência ou histórico escolar, fotocópias e autenticações, sendo que um 
refugiado muitas vezes não possui, dependendo de como ocorreu a sua fuga. 
Assim, algumas das exigências impostas, são praticamente impossíveis de serem 
realizadas.  

Diante destas circunstâncias e da demora do poder público em criar e 
estabelecer políticas públicas, muitas ONGs e entidades, resolveram assumir 
esta obrigação do Estado, trabalhando diretamente com os refugiados, 
auxiliando no acesso à informação, questões econômicas, culturais e sociais, no 
ensino do idioma, na reintegração e no empoderamento dos refugiados. 

Na continuação, será feito um breve descritivo da atuação das principais 
ONGs que prestam serviços diretamente aos migrantes e refugiados no estado 
do Paraná, sendo que tais serviços mostram os gargalhos da administração 
pública no atendimento e integração dos migrantes e refugiados. 
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4 ONGS E ENTIDADES E SUAS ATIVIDADES EM CURITIBA

O exposto acima motiva que os membros da sociedade civil, se viram
com o dever e obrigação de fazerem algo por estas pessoas, que chegam ao
nosso país, ao Estado do Paraná e ao Município de Curitiba, sem saber o que
fazer. Estas pessoas não sabem como solicitar documentos, a qual órgão do
governo devem recorrer para obter informações, como funciona o
procedimento de solicitação de refúgio e, principalmente, como farão para
sobreviverem neste novo ambiente, o qual desconhecem a cultura e o idioma e,
por estes motivos, possuem dificuldade no acesso às informações.

Além da falta de informação, os refugiados possuem muitos obstáculos
para poderem se estabelecer no país, pois muitas vezes possuem dificuldades
econômicas e sociais, como o acesso a saúde, educação, trabalho e emprego,
moradia e a forma como irão se sustentar. No caso dos sírios, especificamente,
há diversas dificuldades, como a demora para o reconhecimento e validação de
diplomas, ou seja, os refugiados sírios não conseguem exercer a profissão que
possuem; a impossibilidade de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), diplomas de cursos de graduação, acesso à saúde e educação pública;
dificuldade com a liberação de crédito para aquisição da casa própria; criação
de conta bancária e entre outros, por não possuírem o Registro Nacional de
Estrangeiros (RNE). (ACNUR, 2016b).

A burocracia brasileira dificulta a adaptação dos refugiados no Brasil, ao 
exigir de forma absurda, quantidade de documentos como comprovante de
residência ou histórico escolar, fotocópias e autenticações, sendo que um
refugiado muitas vezes não possui, dependendo de como ocorreu a sua fuga.
Assim, algumas das exigências impostas, são praticamente impossíveis de serem
realizadas.

Diante destas circunstâncias e da demora do poder público em criar e
estabelecer políticas públicas, muitas ONGs e entidades, resolveram assumir
esta obrigação do Estado, trabalhando diretamente com os refugiados,
auxiliando no acesso à informação, questões econômicas, culturais e sociais, no
ensino do idioma, na reintegração e no empoderamento dos refugiados.

Na continuação, será feito um breve descritivo da atuação das principais
ONGs que prestam serviços diretamente aos migrantes e refugiados no estado
do Paraná, sendo que tais serviços mostram os gargalhos da administração
pública no atendimento e integração dos migrantes e refugiados.
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3.4 CÁRITAS 

A Cáritas é uma entidade que trabalha em prol da proteção e defesa dos 
Direitos Humanos e do desenvolvimento sustentável solidário. Atua 
diretamente em busca da construção de uma sociedade mais justa, plural e igual, 
defendendo interesses das minorias em defesa da vida. É a principal referência 
para solicitantes de refúgio que chegam ao país.  

Atua juntamente com o ACNUR e o CONARE, apoiando, orientando e 
auxiliando os solicitantes de refúgio e refugiados. Para um bom trabalho, esta 
entidade visa formar, integrar e fomentar os princípios dos refugiados, direito e 
garantias fundamentais da pessoa humana, de forma que possibilite a 
concretização da proteção e segurança dos refugiados. 

A organização atua em defesa e promoção de Direitos Humanos, na 
segurança alimentar e na construção de projetos sociais e sustentáveis. Atua em 
defesa da vida, para uma sociedade justa e igualitária através de orientações 
jurídicas, psicológicas e sociais, contando com uma equipe formada por 
assistentes sociais, advogados, psicólogos e diversos voluntários 

Em Curitiba, a Cáritas atua como entidade que recebe os refugiados e os 
auxilia desde a sua chegada até a concessão do refúgio, por meio de assistência 
jurídica, econômica e de acolhimento. A Cáritas é uma das poucas entidades 
que prestam serviços aos refugiados no Brasil, atuando em conjunto com o 
ACNUR e o CONARE. É a principal referência dos refugiados que chegam no 
país. 

Além disso, a Cáritas trabalha como Centro de Acolhida para Refugiados, 
auxiliando no processo de solicitação de refúgio até a declaração de concessão 
de refúgio. Atua como mandatária do ACNUR no Brasil, auxiliando no 
preenchimento da solicitação de refúgio. 

Atualmente, a Cáritas que está situada em Curitiba, possui acordos com 
o Estado do Paraná, para a facilitação do acesso dos refugiados à saúde e
documentos importantes, como a carteira de identidade e o Registro Nacional
do Estrangeiro (RNE).

Entretanto, há muitas dificuldades com relação a obtenção do RNE, que 
acaba dificultando a emissão de certificados e diplomas, a abertura de contas 
bancárias. Outro obstáculo é a locação de imóveis, pois os refugiados não 
possuem fiadores, entre outras questões exigidas. Infelizmente, as Políticas 
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4 ONGS E ENTIDADES E SUAS ATIVIDADES EM CURITIBA

O exposto acima motiva que os membros da sociedade civil, se viram
com o dever e obrigação de fazerem algo por estas pessoas, que chegam ao
nosso país, ao Estado do Paraná e ao Município de Curitiba, sem saber o que
fazer. Estas pessoas não sabem como solicitar documentos, a qual órgão do
governo devem recorrer para obter informações, como funciona o
procedimento de solicitação de refúgio e, principalmente, como farão para
sobreviverem neste novo ambiente, o qual desconhecem a cultura e o idioma e,
por estes motivos, possuem dificuldade no acesso às informações.

Além da falta de informação, os refugiados possuem muitos obstáculos
para poderem se estabelecer no país, pois muitas vezes possuem dificuldades
econômicas e sociais, como o acesso a saúde, educação, trabalho e emprego,
moradia e a forma como irão se sustentar. No caso dos sírios, especificamente,
há diversas dificuldades, como a demora para o reconhecimento e validação de
diplomas, ou seja, os refugiados sírios não conseguem exercer a profissão que
possuem; a impossibilidade de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), diplomas de cursos de graduação, acesso à saúde e educação pública;
dificuldade com a liberação de crédito para aquisição da casa própria; criação
de conta bancária e entre outros, por não possuírem o Registro Nacional de
Estrangeiros (RNE). (ACNUR, 2016b).

A burocracia brasileira dificulta a adaptação dos refugiados no Brasil, ao 
exigir de forma absurda, quantidade de documentos como comprovante de
residência ou histórico escolar, fotocópias e autenticações, sendo que um
refugiado muitas vezes não possui, dependendo de como ocorreu a sua fuga.
Assim, algumas das exigências impostas, são praticamente impossíveis de serem
realizadas.

Diante destas circunstâncias e da demora do poder público em criar e
estabelecer políticas públicas, muitas ONGs e entidades, resolveram assumir
esta obrigação do Estado, trabalhando diretamente com os refugiados,
auxiliando no acesso à informação, questões econômicas, culturais e sociais, no
ensino do idioma, na reintegração e no empoderamento dos refugiados.

Na continuação, será feito um breve descritivo da atuação das principais
ONGs que prestam serviços diretamente aos migrantes e refugiados no estado
do Paraná, sendo que tais serviços mostram os gargalhos da administração
pública no atendimento e integração dos migrantes e refugiados.
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3.4 CÁRITAS

A Cáritas é uma entidade que trabalha em prol da proteção e defesa dos
Direitos Humanos e do desenvolvimento sustentável solidário. Atua
diretamente em busca da construção de uma sociedade mais justa, plural e igual,
defendendo interesses das minorias em defesa da vida. É a principal referência
para solicitantes de refúgio que chegam ao país.

Atua juntamente com o ACNUR e o CONARE, apoiando, orientando e
auxiliando os solicitantes de refúgio e refugiados. Para um bom trabalho, esta
entidade visa formar, integrar e fomentar os princípios dos refugiados, direito e
garantias fundamentais da pessoa humana, de forma que possibilite a
concretização da proteção e segurança dos refugiados.

A organização atua em defesa e promoção de Direitos Humanos, na
segurança alimentar e na construção de projetos sociais e sustentáveis. Atua em
defesa da vida, para uma sociedade justa e igualitária através de orientações
jurídicas, psicológicas e sociais, contando com uma equipe formada por
assistentes sociais, advogados, psicólogos e diversos voluntários

Em Curitiba, a Cáritas atua como entidade que recebe os refugiados e os
auxilia desde a sua chegada até a concessão do refúgio, por meio de assistência
jurídica, econômica e de acolhimento. A Cáritas é uma das poucas entidades 
que prestam serviços aos refugiados no Brasil, atuando em conjunto com o
ACNUR e o CONARE. É a principal referência dos refugiados que chegam no
país.

Além disso, a Cáritas trabalha como Centro de Acolhida para Refugiados,
auxiliando no processo de solicitação de refúgio até a declaração de concessão
de refúgio. Atua como mandatária do ACNUR no Brasil, auxiliando no
preenchimento da solicitação de refúgio.

Atualmente, a Cáritas que está situada em Curitiba, possui acordos com
o Estado do Paraná, para a facilitação do acesso dos refugiados à saúde e
documentos importantes, como a carteira de identidade e o Registro Nacional
do Estrangeiro (RNE).

Entretanto, há muitas dificuldades com relação a obtenção do RNE, que 
acaba dificultando a emissão de certificados e diplomas, a abertura de contas
bancárias. Outro obstáculo é a locação de imóveis, pois os refugiados não
possuem fiadores, entre outras questões exigidas. Infelizmente, as Políticas
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Públicas existentes não são suficientes para a demanda atual de refugiados em 
Curitiba. 

Apesar destas questões, que acabam por atrasar e dificultar a acolhida e 
integração dos refugiados, a Cáritas presta atendimento e na medida do possível, 
tenta auxiliar, sanar e preencher as lacunas presentes com relação as questões 
básicas para a sobrevivência do ser humano, no atual momento. 

Além de atuar nessas questões, a Cáritas atua como parceira de diversos 
movimentos sociais, buscando incentivar grupos e pessoas com relação as 
causas que trabalham, e, por isso merece destaque, pois mobiliza a sociedade 
para integrar refugiados na sociedade civil. 

3.5 Programa de Extensão Política Migratória e Universidade 
Brasileira – UFPR 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) possui um Programa de 
Extensão Política Migratória e Universidade Brasileira, composto por diversos 
Projetos de Extensão, que tem como objetivo promover ações de extensão com 
migrantes e refugiados. Este programa é composto por seis grandes projetos, 
que tratam sobre o ensino da língua portuguesa, capacitação em informática, 
psicanálise e política na rede de atendimento para migrantes e a pesquisa, 
realizada no Projeto de Extensão Refúgio, Migrações e Hospitalidade. Além 
destes projetos, o Programa de Extensão Política Migratória e Universidade 
Brasileira presta assessoria jurídica aos migrantes e refugiados em Curitiba e na 
Região Metropolitana. Concentra-se em trabalhar os fluxos migratórios e 
permanência de migrantes e refugiados no Brasil.  

São ofertadas aulas de português brasileiro, cursos de informática e 
história do Direito e atendimento psicológico. Para maior participação e 
interação, são utilizadas metodologias participativas.  

O Programa tem alcançado diversos resultados concretos, sendo quase 
mil alunos migrantes com aulas de português e demandas jurídicas. As ações 
propostas pelo Projeto visam à proteção internacional dos migrantes e 
refugiados, além de promover e estimular o desenvolvimento da pesquisa, de 
maneira que permita o acompanhamento da importância do tema e de suas 
alterações no mundo. (UFPR, 2016a). O Programa teve um papel fundamental 
para a expedição da Resolução n.o 13/14-CEPE, que define normas sobre 
acesso de migrantes regularmente admitidos no Brasil. (UFPR, 2014). 
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Públicas existentes não são suficientes para a demanda atual de refugiados em
Curitiba.

Apesar destas questões, que acabam por atrasar e dificultar a acolhida e
integração dos refugiados, a Cáritas presta atendimento e na medida do possível,
tenta auxiliar, sanar e preencher as lacunas presentes com relação as questões 
básicas para a sobrevivência do ser humano, no atual momento.

Além de atuar nessas questões, a Cáritas atua como parceira de diversos
movimentos sociais, buscando incentivar grupos e pessoas com relação as
causas que trabalham, e, por isso merece destaque, pois mobiliza a sociedade
para integrar refugiados na sociedade civil.

3.5 Programa de Extensão Política Migratória e Universidade 
Brasileira – UFPR

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) possui um Programa de
Extensão Política Migratória e Universidade Brasileira, composto por diversos
Projetos de Extensão, que tem como objetivo promover ações de extensão com
migrantes e refugiados. Este programa é composto por seis grandes projetos, 
que tratam sobre o ensino da língua portuguesa, capacitação em informática,
psicanálise e política na rede de atendimento para migrantes e a pesquisa,
realizada no Projeto de Extensão Refúgio, Migrações e Hospitalidade. Além
destes projetos, o Programa de Extensão Política Migratória e Universidade
Brasileira presta assessoria jurídica aos migrantes e refugiados em Curitiba e na
Região Metropolitana. Concentra-se em trabalhar os fluxos migratórios e
permanência de migrantes e refugiados no Brasil.

São ofertadas aulas de português brasileiro, cursos de informática e
história do Direito e atendimento psicológico. Para maior participação e
interação, são utilizadas metodologias participativas.

O Programa tem alcançado diversos resultados concretos, sendo quase
mil alunos migrantes com aulas de português e demandas jurídicas. As ações
propostas pelo Projeto visam à proteção internacional dos migrantes e
refugiados, além de promover e estimular o desenvolvimento da pesquisa, de
maneira que permita o acompanhamento da importância do tema e de suas
alterações no mundo. (UFPR, 2016a). O Programa teve um papel fundamental
para a expedição da Resolução n.o 13/14-CEPE, que define normas sobre
acesso de migrantes regularmente admitidos no Brasil. (UFPR, 2014).
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Além dos objetivos relatados, o Projeto visa promover o estudo das 
migrações contemporâneas em âmbito nacional e internacional; realizar o 
estudo das legislações referentes à temática; produção de artigos; a participação 
nas discussões de formulação de políticas públicas para migrantes e refugiados; 
e o diálogo com os refugiados e migrantes, para compreender a realidade de 
cada um dos grupos, buscando identificar demandas. O Projeto conquistou 
grandes avanços para os refugiados e migrantes, principalmente no que 
concerne a revalidação de diplomas, uma situação muito delicada, burocrática e 
demorada. A Resolução n.o 02/16 – CEPE estabelece normas para a revalidação 
de diplomas e graduação expedidos por instituições estrangeiras. (UFPR, 
2016b). 

Com o passar do tempo, o programa estabeleceu parceria com o 
ACNUR e com o Ministério Público do Trabalho do Paraná (MPT/PR), além 
de outros órgãos da sociedade que realizam atividades em prol de refugiados e 
migrantes.  

O Projeto Hospitalidades em parceria com o ACNUR, lançaram o livro: 
“Refúgio e Hospitalidade”, com a ajuda dos participantes, estudantes e 
professores que atuam no projeto. Este livro possui extrema importância, pois 
tem o desejo de atingir a sociedade civil, para tornar possível a situação dos 
refugiados e migrantes no Brasil e, auxiliar no desenvolvimento de políticas 
públicas de acolhimento e integração. 

É importante lembrar que a falta de conscientização e capacitação dos 
funcionários públicos, que são os primeiros a lidarem com essas pessoas, 
quando buscam o serviço público de saúde, educação, entre outros, acaba 
aumentando as dificuldades e burocracia enfrentadas pelos refugiados quando 
chegam ao país. 

As Políticas Públicas não são suficientes, pois quando há alguma 
dificuldade quanto ao idioma, por exemplo, os refugiados acabam sendo 
deixados de lado e não são atendidos pelo serviço público. 

Os projetos que estão sendo desenvolvidos pelo Programa de Extensão 
Política Migratória e Universidade Brasileira têm alcançado seus objetivos ao 
longo dos anos, isso porque cada um dos projetos existentes recebe os 
migrantes e refugiados, auxiliando-os da melhor maneira para que possam ser 
acolhidos e integrados, sejam com os cursos de língua portuguesa, atendimento 
psicológico, consultoria jurídica, capacitação em informática. 
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Públicas existentes não são suficientes para a demanda atual de refugiados em
Curitiba.

Apesar destas questões, que acabam por atrasar e dificultar a acolhida e
integração dos refugiados, a Cáritas presta atendimento e na medida do possível,
tenta auxiliar, sanar e preencher as lacunas presentes com relação as questões 
básicas para a sobrevivência do ser humano, no atual momento.

Além de atuar nessas questões, a Cáritas atua como parceira de diversos
movimentos sociais, buscando incentivar grupos e pessoas com relação as
causas que trabalham, e, por isso merece destaque, pois mobiliza a sociedade
para integrar refugiados na sociedade civil.

3.5 Programa de Extensão Política Migratória e Universidade 
Brasileira – UFPR

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) possui um Programa de
Extensão Política Migratória e Universidade Brasileira, composto por diversos
Projetos de Extensão, que tem como objetivo promover ações de extensão com
migrantes e refugiados. Este programa é composto por seis grandes projetos, 
que tratam sobre o ensino da língua portuguesa, capacitação em informática,
psicanálise e política na rede de atendimento para migrantes e a pesquisa,
realizada no Projeto de Extensão Refúgio, Migrações e Hospitalidade. Além
destes projetos, o Programa de Extensão Política Migratória e Universidade
Brasileira presta assessoria jurídica aos migrantes e refugiados em Curitiba e na
Região Metropolitana. Concentra-se em trabalhar os fluxos migratórios e
permanência de migrantes e refugiados no Brasil.

São ofertadas aulas de português brasileiro, cursos de informática e
história do Direito e atendimento psicológico. Para maior participação e
interação, são utilizadas metodologias participativas.

O Programa tem alcançado diversos resultados concretos, sendo quase
mil alunos migrantes com aulas de português e demandas jurídicas. As ações
propostas pelo Projeto visam à proteção internacional dos migrantes e
refugiados, além de promover e estimular o desenvolvimento da pesquisa, de
maneira que permita o acompanhamento da importância do tema e de suas
alterações no mundo. (UFPR, 2016a). O Programa teve um papel fundamental
para a expedição da Resolução n.o 13/14-CEPE, que define normas sobre
acesso de migrantes regularmente admitidos no Brasil. (UFPR, 2014).
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Além dos objetivos relatados, o Projeto visa promover o estudo das
migrações contemporâneas em âmbito nacional e internacional; realizar o
estudo das legislações referentes à temática; produção de artigos; a participação
nas discussões de formulação de políticas públicas para migrantes e refugiados;
e o diálogo com os refugiados e migrantes, para compreender a realidade de
cada um dos grupos, buscando identificar demandas. O Projeto conquistou
grandes avanços para os refugiados e migrantes, principalmente no que
concerne a revalidação de diplomas, uma situação muito delicada, burocrática e
demorada. A Resolução n.o 02/16 – CEPE estabelece normas para a revalidação
de diplomas e graduação expedidos por instituições estrangeiras. (UFPR,
2016b).

Com o passar do tempo, o programa estabeleceu parceria com o 
ACNUR e com o Ministério Público do Trabalho do Paraná (MPT/PR), além
de outros órgãos da sociedade que realizam atividades em prol de refugiados e
migrantes.

O Projeto Hospitalidades em parceria com o ACNUR, lançaram o livro:
“Refúgio e Hospitalidade”, com a ajuda dos participantes, estudantes e
professores que atuam no projeto. Este livro possui extrema importância, pois
tem o desejo de atingir a sociedade civil, para tornar possível a situação dos
refugiados e migrantes no Brasil e, auxiliar no desenvolvimento de políticas
públicas de acolhimento e integração.

É importante lembrar que a falta de conscientização e capacitação dos
funcionários públicos, que são os primeiros a lidarem com essas pessoas,
quando buscam o serviço público de saúde, educação, entre outros, acaba
aumentando as dificuldades e burocracia enfrentadas pelos refugiados quando
chegam ao país.

As Políticas Públicas não são suficientes, pois quando há alguma
dificuldade quanto ao idioma, por exemplo, os refugiados acabam sendo
deixados de lado e não são atendidos pelo serviço público.

Os projetos que estão sendo desenvolvidos pelo Programa de Extensão 
Política Migratória e Universidade Brasileira têm alcançado seus objetivos ao
longo dos anos, isso porque cada um dos projetos existentes recebe os
migrantes e refugiados, auxiliando-os da melhor maneira para que possam ser
acolhidos e integrados, sejam com os cursos de língua portuguesa, atendimento
psicológico, consultoria jurídica, capacitação em informática.

DANIELLE ANNONI ( COORD). 569 

3.6 ADUS 

O ADUS, Instituto de Reintegração do Refugiado – Brasil, foi fundado 
em 2010, por pesquisadores do tema do refúgio. Tem por missão: “Atuar em 
parceria com solicitantes de refúgio, refugiados e pessoas em situação análoga 
ao refúgio para sua reintegração à sociedade buscando sua valorização e 
inserção social, econômica e cultural”. (ADUS, 2016a). Além de “superar os 
obstáculos para a reintegração dos refugiados de forma que eles tenham 
autonomia e as ferramentas necessárias para que possam buscar sua própria 
inserção na sociedade”. (AUDS, 2016a). Realizam diversas ações em prol da 
conscientização da sociedade, visando a diminuição do preconceito em relação 
aos refugiados.  

O ADUS funciona por meio de trabalho voluntário, oferecendo aulas de 
português, auxiliando na inserção no mercado de trabalho, promovendo 
atividades culturais, cursos de qualificação e promovendo a conscientização da 
população para a situação dos refugiados no Brasil e no mundo. O objetivo 
principal é fazer com que os refugiados consigam se adaptar ao país, 
reintegrando de forma social, econômica e cultural.  

Os programas realizados pelo ADUS são de reintegração, orientação de 
trajeto e advocacy. A reintegração visa trabalhar com questões relacionadas ao 
ambiente social, promovendo ações sociais, culturais e econômicas para 
refugiados que são desenvolvidos em cinco projetos. O Projeto Cultura, que 
visa viabilizar a troca de experiências entre as culturas e, criar projetos artísticos 
e que mostrem as habilidades dos refugiados. (ADUS, 2016b). O Projeto 
Reconstruindo Histórias tem como objetivo estratégico, evitar o isolamento das 
crianças refugiadas, acompanhando o seu desenvolvimento social e, 
promovendo a participação da sociedade civil na integração destas crianças. 
(ADUS, 2016c). O Projeto Ensino de Português, almeja a promoção de 
condições necessárias para que os refugiados possam falar, ler e escrever em 
português, quebrando barreiras com relação ao idioma. (ADUS, 2016d). E, o 
Projeto Trabalho e Renda que auxilia na inserção dos refugiados no mercado 
de trabalho, tornando-os autossuficientes e capazes, qualificando-os e 
preparando-os para o mercado de trabalho. (ADUS, 2016e). 

A Orientação de Trajeto visa promover a inserção dos refugiados na 
sociedade, oferecendo orientações, por meio de dois projetos, o Projeto 
Facilitador, que busca reduzir os obstáculos na reinserção do refugiado na 
sociedade, sinalizando os obstáculos e progressos, capacitando voluntários para 
oferecer apoio e ampliando a disponibilidade de acompanhamento e 
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3.6 ADUS

O ADUS, Instituto de Reintegração do Refugiado – Brasil, foi fundado
em 2010, por pesquisadores do tema do refúgio. Tem por missão: “Atuar em
parceria com solicitantes de refúgio, refugiados e pessoas em situação análoga
ao refúgio para sua reintegração à sociedade buscando sua valorização e
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obstáculos para a reintegração dos refugiados de forma que eles tenham
autonomia e as ferramentas necessárias para que possam buscar sua própria
inserção na sociedade”. (AUDS, 2016a). Realizam diversas ações em prol da
conscientização da sociedade, visando a diminuição do preconceito em relação
aos refugiados.

O ADUS funciona por meio de trabalho voluntário, oferecendo aulas de
português, auxiliando na inserção no mercado de trabalho, promovendo
atividades culturais, cursos de qualificação e promovendo a conscientização da 
população para a situação dos refugiados no Brasil e no mundo. O objetivo
principal é fazer com que os refugiados consigam se adaptar ao país,
reintegrando de forma social, econômica e cultural.

Os programas realizados pelo ADUS são de reintegração, orientação de
trajeto e advocacy. A reintegração visa trabalhar com questões relacionadas ao
ambiente social, promovendo ações sociais, culturais e econômicas para
refugiados que são desenvolvidos em cinco projetos. O Projeto Cultura, que
visa viabilizar a troca de experiências entre as culturas e, criar projetos artísticos
e que mostrem as habilidades dos refugiados. (ADUS, 2016b). O Projeto
Reconstruindo Histórias tem como objetivo estratégico, evitar o isolamento das
crianças refugiadas, acompanhando o seu desenvolvimento social e,
promovendo a participação da sociedade civil na integração destas crianças.
(ADUS, 2016c). O Projeto Ensino de Português, almeja a promoção de
condições necessárias para que os refugiados possam falar, ler e escrever em
português, quebrando barreiras com relação ao idioma. (ADUS, 2016d). E, o
Projeto Trabalho e Renda que auxilia na inserção dos refugiados no mercado
de trabalho, tornando-os autossuficientes e capazes, qualificando-os e
preparando-os para o mercado de trabalho. (ADUS, 2016e).

A Orientação de Trajeto visa promover a inserção dos refugiados na
sociedade, oferecendo orientações, por meio de dois projetos, o Projeto
Facilitador, que busca reduzir os obstáculos na reinserção do refugiado na
sociedade, sinalizando os obstáculos e progressos, capacitando voluntários para
oferecer apoio e ampliando a disponibilidade de acompanhamento e
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comunicação entre os refugiados e a instituição. (ADUS, 2016f). E, o Projeto 
InformAdus busca compreender as necessidades e dificuldades dos refugiados 
na sociedade, auxiliá-los por meios de grupos de ajuda, reunir as informações 
necessárias e úteis para o cotidiano e, envolver a sociedade civil de forma efetiva 
na causa. (ADUS, 2016g).  

Além desses projetos, o ADUS conta com o ‘Programa Advocacy’, que 
visa enfrentar obstáculos políticos, sociais e jurídicos com relação aos 
refugiados, através do Projeto Conscientização. Este tem por objetivo a 
promoção da conscientização da sociedade civil sobre o refúgio, melhorando a 
inserção social, disseminando campanhas sociais, como forma de diminuir o 
preconceito e discriminação sofridos.(ADUS, 2016h). Por fim, o ‘Projeto 
Pesquisa e Conteúdo’ busca entender a situação dos refugiados no Brasil e no 
mundo, promovendo pesquisas e debates, contando com a participação dos 
refugiados e da sociedade civil. (ADUS, 2016i). 

Estes projetos realizados pelo ADUS auxiliam os refugiados com relação 
a inserção social e no mercado de trabalho, com projetos que promovem a 
diminuição do preconceito e discriminação por intermédio de campanhas e 
encontros que visam a integração destas pessoas, reduzindo obstáculos, e, 
facilitando o acolhimento dos refugiados no país.  

3.7 Projeto Linyon 

O Projeto Linyon é um negócio social que busca empoderar o imigrante 
e refugiado, de forma a auxiliá-los na independência econômica e garantir a 
integração na sociedade. Além de desenvolver o protagonismo de migrantes e 
refugiados, por meio de suas formações e talentos, para oferecer à sociedade 
que os acolheu o que melhor sabem fazer, se tornando agente de transformação, 
com o intuito de motivas outros migrantes e refugiados.  

Atualmente o Projeto Linyon atua em Curitiba e, trabalha com 
capacitações, educação e o empoderamento dos migrantes e refugiados que 
chegam no país, por meio dos seguintes projetos. O ‘Projeto Cidadão do 
Mundo’, que é um “programa de capacitação, integração e empoderamento 
feminino para imigrantes e refugiados”. (INSTITUTO LEGADO, 2018). 
Possui como objetivos a capacitação pessoal, profissional e técnica, produção 
de materiais de papelaria e oficinas de criatividade e empreendedorismo.  
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3.6 ADUS

O ADUS, Instituto de Reintegração do Refugiado – Brasil, foi fundado
em 2010, por pesquisadores do tema do refúgio. Tem por missão: “Atuar em
parceria com solicitantes de refúgio, refugiados e pessoas em situação análoga
ao refúgio para sua reintegração à sociedade buscando sua valorização e
inserção social, econômica e cultural”. (ADUS, 2016a). Além de “superar os
obstáculos para a reintegração dos refugiados de forma que eles tenham
autonomia e as ferramentas necessárias para que possam buscar sua própria
inserção na sociedade”. (AUDS, 2016a). Realizam diversas ações em prol da
conscientização da sociedade, visando a diminuição do preconceito em relação
aos refugiados.

O ADUS funciona por meio de trabalho voluntário, oferecendo aulas de
português, auxiliando na inserção no mercado de trabalho, promovendo
atividades culturais, cursos de qualificação e promovendo a conscientização da 
população para a situação dos refugiados no Brasil e no mundo. O objetivo
principal é fazer com que os refugiados consigam se adaptar ao país,
reintegrando de forma social, econômica e cultural.

Os programas realizados pelo ADUS são de reintegração, orientação de
trajeto e advocacy. A reintegração visa trabalhar com questões relacionadas ao
ambiente social, promovendo ações sociais, culturais e econômicas para
refugiados que são desenvolvidos em cinco projetos. O Projeto Cultura, que
visa viabilizar a troca de experiências entre as culturas e, criar projetos artísticos
e que mostrem as habilidades dos refugiados. (ADUS, 2016b). O Projeto
Reconstruindo Histórias tem como objetivo estratégico, evitar o isolamento das
crianças refugiadas, acompanhando o seu desenvolvimento social e,
promovendo a participação da sociedade civil na integração destas crianças.
(ADUS, 2016c). O Projeto Ensino de Português, almeja a promoção de
condições necessárias para que os refugiados possam falar, ler e escrever em
português, quebrando barreiras com relação ao idioma. (ADUS, 2016d). E, o
Projeto Trabalho e Renda que auxilia na inserção dos refugiados no mercado
de trabalho, tornando-os autossuficientes e capazes, qualificando-os e
preparando-os para o mercado de trabalho. (ADUS, 2016e).

A Orientação de Trajeto visa promover a inserção dos refugiados na
sociedade, oferecendo orientações, por meio de dois projetos, o Projeto
Facilitador, que busca reduzir os obstáculos na reinserção do refugiado na
sociedade, sinalizando os obstáculos e progressos, capacitando voluntários para
oferecer apoio e ampliando a disponibilidade de acompanhamento e
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comunicação entre os refugiados e a instituição. (ADUS, 2016f). E, o Projeto
InformAdus busca compreender as necessidades e dificuldades dos refugiados
na sociedade, auxiliá-los por meios de grupos de ajuda, reunir as informações
necessárias e úteis para o cotidiano e, envolver a sociedade civil de forma efetiva
na causa. (ADUS, 2016g).

Além desses projetos, o ADUS conta com o ‘Programa Advocacy’, que
visa enfrentar obstáculos políticos, sociais e jurídicos com relação aos
refugiados, através do Projeto Conscientização. Este tem por objetivo a
promoção da conscientização da sociedade civil sobre o refúgio, melhorando a
inserção social, disseminando campanhas sociais, como forma de diminuir o
preconceito e discriminação sofridos.(ADUS, 2016h). Por fim, o ‘Projeto
Pesquisa e Conteúdo’ busca entender a situação dos refugiados no Brasil e no
mundo, promovendo pesquisas e debates, contando com a participação dos 
refugiados e da sociedade civil. (ADUS, 2016i).

Estes projetos realizados pelo ADUS auxiliam os refugiados com relação
a inserção social e no mercado de trabalho, com projetos que promovem a
diminuição do preconceito e discriminação por intermédio de campanhas e
encontros que visam a integração destas pessoas, reduzindo obstáculos, e,
facilitando o acolhimento dos refugiados no país.

3.7 Projeto Linyon

O Projeto Linyon é um negócio social que busca empoderar o imigrante
e refugiado, de forma a auxiliá-los na independência econômica e garantir a
integração na sociedade. Além de desenvolver o protagonismo de migrantes e
refugiados, por meio de suas formações e talentos, para oferecer à sociedade
que os acolheu o que melhor sabem fazer, se tornando agente de transformação, 
com o intuito de motivas outros migrantes e refugiados.

Atualmente o Projeto Linyon atua em Curitiba e, trabalha com 
capacitações, educação e o empoderamento dos migrantes e refugiados que
chegam no país, por meio dos seguintes projetos. O ‘Projeto Cidadão do
Mundo’, que é um “programa de capacitação, integração e empoderamento
feminino para imigrantes e refugiados”. (INSTITUTO LEGADO, 2018).
Possui como objetivos a capacitação pessoal, profissional e técnica, produção
de materiais de papelaria e oficinas de criatividade e empreendedorismo.
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Outro projeto desenvolvido, é a Escola de Integração, na qual são 
prestadas assistências de assessoria profissional, compreensão de leis 
trabalhistas e tributárias, as peculiaridades sobre mercado e dicas para a inserção 
neste âmbito. Esses fatores auxiliam os imigrantes e refugiados no momento de 
adaptação à novas culturas, costumes e para quem deseja abrir o seu próprio 
negócio. (LINYON, 2018a).  

Há também o projeto Recrutamento, que atua como elo entre o 
refugiado ou migrante e o empregador, como forma de aproveitar o 
conhecimento destas pessoas e reinseri-las no mercado de trabalho, trazendo 
novas visões de mundo e perspectivas (LYNION, 2018b).  

O Projeto Linyon atua como um grande articulador na formulação e 
melhoria de políticas públicas para auxiliar os migrantes e refugiados no Brasil, 
que no momento podem ser consideradas como ineficientes. Através destes 
projetos, que visam a capacitação do desenvolvimento social, pessoal e 
profissional de migrantes e refugiados, voltadas não só ao mercado de trabalho, 
auxiliando na inserção em um novo ambiente cultural. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O instituto do refúgio é um instrumento muito importante em âmbito 
internacional e nacional. Atualmente, muitas pessoas estão sendo obrigadas a 
deixarem tudo o que possuem por causa de guerras, desastres naturais, situação 
política ou econômica, arriscando suas vidas, em busca de um lugar melhor para 
viver, em busca de oportunidades. A viagem que estas pessoas fazem, para 
terem oportunidade de continuar a viver, é árdua e repleta de riscos.  Quando 
estas pessoas chegam em outro país, elas têm o desejo de serem acolhidas e de 
poderem começar novamente a estudar, trabalhar, ter acesso à saúde, água e 
alimentos. 

Para que estas pessoas se sintam bem e realmente queiram ficar no país 
escolhido, devem se sentir acolhidas e integradas à sociedade. Esta questão é 
muito importante, pois é nesse momento em que as Políticas Públicas de 
acolhimento e integração devem se mostrar eficazes, suficientes, atendendo as 
necessidades dos migrantes e refugiados. 

Destaca-se que para existirem Políticas Públicas, é necessária 
manifestação de vontade da sociedade civil e motivação política, o qual 
demanda tempo para que todo o procedimento da criação e implantação de 
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neste âmbito. Esses fatores auxiliam os imigrantes e refugiados no momento de
adaptação à novas culturas, costumes e para quem deseja abrir o seu próprio 
negócio. (LINYON, 2018a). 

Há também o projeto Recrutamento, que atua como elo entre o
refugiado ou migrante e o empregador, como forma de aproveitar o
conhecimento destas pessoas e reinseri-las no mercado de trabalho, trazendo
novas visões de mundo e perspectivas (LYNION, 2018b).

O Projeto Linyon atua como um grande articulador na formulação e
melhoria de políticas públicas para auxiliar os migrantes e refugiados no Brasil,
que no momento podem ser consideradas como ineficientes. Através destes
projetos, que visam a capacitação do desenvolvimento social, pessoal e
profissional de migrantes e refugiados, voltadas não só ao mercado de trabalho,
auxiliando na inserção em um novo ambiente cultural.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O instituto do refúgio é um instrumento muito importante em âmbito
internacional e nacional. Atualmente, muitas pessoas estão sendo obrigadas a
deixarem tudo o que possuem por causa de guerras, desastres naturais, situação
política ou econômica, arriscando suas vidas, em busca de um lugar melhor para
viver, em busca de oportunidades. A viagem que estas pessoas fazem, para
terem oportunidade de continuar a viver, é árdua e repleta de riscos.  Quando
estas pessoas chegam em outro país, elas têm o desejo de serem acolhidas e de
poderem começar novamente a estudar, trabalhar, ter acesso à saúde, água e
alimentos. 

Para que estas pessoas se sintam bem e realmente queiram ficar no país
escolhido, devem se sentir acolhidas e integradas à sociedade. Esta questão é
muito importante, pois é nesse momento em que as Políticas Públicas de
acolhimento e integração devem se mostrar eficazes, suficientes, atendendo as
necessidades dos migrantes e refugiados.

Destaca-se que para existirem Políticas Públicas, é necessária
manifestação de vontade da sociedade civil e motivação política, o qual
demanda tempo para que todo o procedimento da criação e implantação de
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Políticas Públicas se concretizem. As ONGs e entidades, acabam 
desempenhando o papel do Estado, de auxiliar os refugiados desde o momento 
da solicitação de refúgio, até a concessão. Tais auxílios a essas pessoas se dão 
através de cursos de idiomas, capacitação, auxílio social, jurídico e psicológico, 
ações de integração, desenvolvimento, abrindo espaço para que eles possam se 
tornar autossuficientes, acolhidos e integrados à sociedade. 

Desta forma, o Poder Público, as ONGs e entidades devem trabalhar 
juntos para refletir, elaborar, criar e executar Políticas Públicas que acolham e 
integrem os refugiados de todas as nacionalidades, sem qualquer distinção, ao 
seio da sociedade brasileira. Cabe ressaltar que, os motivos de refúgio e as 
necessidades de cada grupo de refugiados, são diferentes, devendo ser realizada 
uma análise das demandas específicas de cada grupo para que as Políticas 
Públicas possam ser eficazes. 

Há muito trabalho a ser feito, pois além da falta de Políticas Públicas por 
parte do Poder Público, ainda há uma deficiência no que tange ao primeiro 
contato do solicitante de refúgio com os servidores públicos, pois uma grande 
maioria desconhece a legislação sobre refugiados. 

É importante ter ciência que além da instauração das Políticas Públicas 
de acolhimento de integração, é necessário que o Poder Público capacite seus 
servidores para que possam atender de forma adequada e completa, todos 
aqueles que forem buscar os serviços disponíveis, sem equívocos. Que as 
questões burocráticas sejam atenuadas, possibilitando o acesso à documentos 
importantes, como diplomas estrangeiros, diplomas nacionais e contas 
bancárias. 

A criação de Políticas Públicas de acolhimento e integração para os 
refugiados é um meio que o Poder Público tem para agregar cultura, 
conhecimento e aprendizagem, uma vez que os migrantes e refugiados trazem 
consigo uma bagagem muito ampla de conhecimento e de experiências. Além 
de atuar nas questões concernentes à burocracia, pois a demora na revalidação 
de diplomas, na disponibilização do RNE, que dificulta a emissão de diplomas, 
na abertura de contas bancárias, entre outros, aumentando a delonga para que 
os migrantes e refugiados possam atuar efetivamente na sociedade. 

Pode-se verificar a visão das partes que são importantes para a criação e 
implementação de Políticas Públicas em Curitiba que são o Poder Público, as 
ONGs, as entidades e os refugiados. Diante do exposto, verificou-se a lacuna 
com relação as ações para refugiados, que deverão ser sanadas ao longo do 
tempo. 
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Outro projeto desenvolvido, é a Escola de Integração, na qual são
prestadas assistências de assessoria profissional, compreensão de leis
trabalhistas e tributárias, as peculiaridades sobre mercado e dicas para a inserção
neste âmbito. Esses fatores auxiliam os imigrantes e refugiados no momento de
adaptação à novas culturas, costumes e para quem deseja abrir o seu próprio 
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que no momento podem ser consideradas como ineficientes. Através destes
projetos, que visam a capacitação do desenvolvimento social, pessoal e
profissional de migrantes e refugiados, voltadas não só ao mercado de trabalho,
auxiliando na inserção em um novo ambiente cultural.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O instituto do refúgio é um instrumento muito importante em âmbito
internacional e nacional. Atualmente, muitas pessoas estão sendo obrigadas a
deixarem tudo o que possuem por causa de guerras, desastres naturais, situação
política ou econômica, arriscando suas vidas, em busca de um lugar melhor para
viver, em busca de oportunidades. A viagem que estas pessoas fazem, para
terem oportunidade de continuar a viver, é árdua e repleta de riscos.  Quando
estas pessoas chegam em outro país, elas têm o desejo de serem acolhidas e de
poderem começar novamente a estudar, trabalhar, ter acesso à saúde, água e
alimentos.

Para que estas pessoas se sintam bem e realmente queiram ficar no país
escolhido, devem se sentir acolhidas e integradas à sociedade. Esta questão é
muito importante, pois é nesse momento em que as Políticas Públicas de
acolhimento e integração devem se mostrar eficazes, suficientes, atendendo as
necessidades dos migrantes e refugiados.

Destaca-se que para existirem Políticas Públicas, é necessária
manifestação de vontade da sociedade civil e motivação política, o qual
demanda tempo para que todo o procedimento da criação e implantação de
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Políticas Públicas se concretizem. As ONGs e entidades, acabam
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questões burocráticas sejam atenuadas, possibilitando o acesso à documentos
importantes, como diplomas estrangeiros, diplomas nacionais e contas
bancárias.

A criação de Políticas Públicas de acolhimento e integração para os
refugiados é um meio que o Poder Público tem para agregar cultura,
conhecimento e aprendizagem, uma vez que os migrantes e refugiados trazem
consigo uma bagagem muito ampla de conhecimento e de experiências. Além
de atuar nas questões concernentes à burocracia, pois a demora na revalidação
de diplomas, na disponibilização do RNE, que dificulta a emissão de diplomas,
na abertura de contas bancárias, entre outros, aumentando a delonga para que
os migrantes e refugiados possam atuar efetivamente na sociedade.

Pode-se verificar a visão das partes que são importantes para a criação e
implementação de Políticas Públicas em Curitiba que são o Poder Público, as
ONGs, as entidades e os refugiados. Diante do exposto, verificou-se a lacuna
com relação as ações para refugiados, que deverão ser sanadas ao longo do
tempo.
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É possível compreender que há uma deficiência do Poder Público com 
relação às políticas públicas para refugiados e migrantes, no Brasil. Diante desta 
situação, diversas instituições atuam de forma a realizar as atividades que 
deveriam ser exercidas pelo Estado. Questões básicas como o acesso ao idioma 
e informação, são deficientes e, muitas vezes levam ao desconhecimento, 
fazendo com que migrantes e refugiados não se sintam acolhidos e não 
consigam integrar-se à sociedade.  

Muitos mais deve ser feito para que possamos acolher adequadamente 
os refugiados, contudo, é necessária a união da sociedade civil e de vontade 
política, para que as ações possam ser concretizadas, a fim de ajudar os 
refugiados a serem integrados à sociedade. 

A união das partes envolvidas poderá tornar possível o cumprimento do 
objetivo principal que é elaborar Políticas Públicas de acolhimento e integração 
eficientes e eficazes para migrantes e refugiados que vivem em Curitiba e, um 
modelo de Políticas Públicas a ser seguido pelos outros estados brasileiros. 
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A ASSISTÊNCIA CONCEDIDA PARA REFUGIADOS NO 
BRASIL342 

Debora Flaminia Draghi Manoel343 
Marco Aurélio Serau Júnior344 

1 INTRODUÇÃO 

 presente artigo pretende apresentar o tema dos refugiados no 
Brasil a partir do olhar de centros de acolhimento, ONG’s e 
negócios sociais que tratam e cuidam do assunto. Assim, através 

de entrevistas feitas em 5 diferentes entidades na cidade de Curitiba, (sendo que 
nenhuma delas está ligada ao Governo), será possível ter uma percepção acerca 
desse desafio que se encontra em várias cidades brasileiras. As entrevistas foram 
feitas na Pastoral do Migrante, no Instituto de Reintegração do Refugiado 
(ADUS), no Linyon Global Workers, na Cáritas e no Planeta é um Só, para que 
se possa entender os maiores desafios, problemas e atividades, tanto para as 
organizações, quanto para os refugiados. Embora Curitiba conte com outras 
organizações que cuidem do assunto, essa pesquisa limitou-se a entrevistar 
cinco delas, devido ao limite de extensão do presente artigo. Desse modo, por 
meio de métodos qualitativos, o artigo tem como intenção pronunciar as 
respostas dadas e fazer uma análise sobre o assunto.  

É importante perceber como as dificuldades se assimilam quando o 
assunto é acolher e fornecer os primeiros cuidados aos imigrantes e refugiados 
que chegam em Curitiba. Embora cada organização procure focar em um 
processo específico, há muitas condições em comum. Por exemplo, é difícil 
para que todas mantenham-se financeiramente,  para que lidem com a opinião 
pública contrária às atividades realizadas e para que mantenham a adesão de 
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voluntários e muitas vezes dos próprios refugiados nos projetos. Além disso, 
percebe-se também que essas instituições contam com vários voluntários para 
dar continuidade aos seus projetos, já que não possuem um orçamento que 
permita a contratação de mais pessoas. As nacionalidades que mais procuram 
auxílio se assemelham em todas as organizações, embora muitos imigrantes que 
não se enquadram no pedido de refúgio também estão entre os que mais pedem 
auxílio, como haitianos. Ao chegar em um país estranho, com cultura e idioma 
diferentes, é natural que os refugiados passem por problemas similares. A falta 
de moradia é um deles, algo que ainda precisa ser solucionado para poder 
amparar os estrangeiros em situação de maior vulnerabilidade. Além de racismo 
e xenofobia, os refugiados ainda precisam encarar os desafios de um mercado 
de trabalho difícil, onde nem todos estão dispostos a contratar pessoas de outras 
nacionalidades. Apesar disso, o Brasil cada vez mais tem recebido pessoas de 
outras nações.  

De acordo com dados do ACNUR (2016), o Brasil recebeu 28.670 
solicitações de refúgio no ano de 2015, tendo um aumento significativo desde 
o ano de 2010, quando o número de solicitações foi de apenas 966, mostrando
um crescimento de 127% no número total de refugiados reconhecidos entre os
anos de 2010 e 2016. Assim, percebe-se que o Brasil tem crescido como destino
para imigrantes vulneráveis. Segundo dados do Ministério da Justiça e
CONARE, os refugiados reconhecidos no Brasil aumentaram em 12%. Até o
final de 2016, o Brasil contava com 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. As
nacionalidades que tiveram refúgio concedido em maior número em 2016 no
Brasil foram Síria(326), República Democrática do Congo (189), Paquistão (98),
Palestina (57) e Angola (26). (CONARE, 2017). Com a crise política na
Venezuela, houve um aumento de 307% nas solicitações por parte de seus
nacionais se comparado ao ano de 2015. (ACNUR, 2016).

Embora aceitar os requerentes de asilo seja um passo enorme se 
comparado a outros países que não estão abertos a pessoas de uma religião e 
cultura diferentes, ainda não é suficiente. Os requerentes de asilo precisam de 
mais do que apenas um lugar seguro para morar, mas diante de tantos países 
fechados, as decisões se restringem. Dito isso, Van Hear (2014, p. 115).  
argumenta que "diante de circunstâncias desafiadoras, há escolhas com 
restrições para migrar ou permanecer no mesmo lugar”. No caso da Síria, por 
exemplo, o Brasil criou um Visto Humanitário, não restringindo suas fronteiras 
para os cidadãos desses país, como tantos outros fizeram.  
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De acordo com dados do ACNUR (2016), o Brasil recebeu 28.670
solicitações de refúgio no ano de 2015, tendo um aumento significativo desde
o ano de 2010, quando o número de solicitações foi de apenas 966, mostrando
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nacionalidades que tiveram refúgio concedido em maior número em 2016 no
Brasil foram Síria(326), República Democrática do Congo (189), Paquistão (98),
Palestina (57) e Angola (26). (CONARE, 2017). Com a crise política na
Venezuela, houve um aumento de 307% nas solicitações por parte de seus
nacionais se comparado ao ano de 2015. (ACNUR, 2016).

Embora aceitar os requerentes de asilo seja um passo enorme se
comparado a outros países que não estão abertos a pessoas de uma religião e
cultura diferentes, ainda não é suficiente. Os requerentes de asilo precisam de
mais do que apenas um lugar seguro para morar, mas diante de tantos países
fechados, as decisões se restringem. Dito isso, Van Hear (2014, p. 115).
argumenta que "diante de circunstâncias desafiadoras, há escolhas com
restrições para migrar ou permanecer no mesmo lugar”. No caso da Síria, por
exemplo, o Brasil criou um Visto Humanitário, não restringindo suas fronteiras
para os cidadãos desses país, como tantos outros fizeram.
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2 MECANISMOS ESPECIAIS PARA NACIONALIDADE 
ESPECÍFICAS 

Percebe-se, desde 2010, a entrada de milhares de imigrantes do Haiti , 
que após o terremoto em seu país, vieram ao Brasil em busca de uma vida 
melhor.  Enquanto a Europa e Estados Unidos, principalmente, fecharam suas 
fronteiras para manter os refugiados longe, o Brasil abriu as portas para os mais 
vulneráveis. O que antes era um país emissor, se transformou em um país 
receptor. O Brasil é conhecido por ter uma população muito diversificada, 
proveniente de todo o mundo. Neste momento específico, acolheu duas 
nacionalidades em peso maior: haitianos após o Terremoto em 2010 e desde 
setembro de 2013, sírios. (ACNUR, 2016). São cerca de 9.000 refugiados 
reconhecidos pelo Governo nacional e quase 30.000 solicitantes de refúgio. 
(CONARE, 2016). No caso do Haiti, mais de 48 mil solicitaram refúgio desde 
2010. (CONARE, 2016). Embora os haitianos não estejam inclusos no 
mecanismo de proteção internacional no Tratado de Genebra de 1951, o 
governo Brasileiro criou um mecanismo nacional para essa população 
específica, sem dar o status de refugiados. “O Brasil não impede a entrada dos 
haitianos em seu território, mas nega o status de refugiado que eles tanto 
solicitam. Os haitianos recebem vistos de permanência provisória por motivos 
humanitários no Brasil.” (LEITE; CALEIRO, 2014, p. 17). 

Desse modo, os haitianos são protegidos pela mesma lei nacional que 
garante direitos básicos a todos os refugiados e recebem “uma autorização de 
residência provisória no país e que tenham o direito a uma carteira de trabalho 
provisória emitida regularmente.” (LEITE; CALEIRO, 2014, p. 10) . Assim, os 
haitianos não são considerados refugiados, mas tem um visto especial 
considerando sua situação urgente, que garante a proteção deles mesmo com a 
falta de mecanismos de proteção de tratados e convenções internacionais. 
Acerca disso, Leite e Caleiro (2014, p. 17-18) elucidam:  

Com essa concessa ̃o do visto humanita ́rio, os haitianos detêm 
basicamente os mesmos direitos dos brasileiros, como direito à 
saud́e, à educaça ̃o e autorizaça ̃o para trabalhar. De acordo com a 
Resoluça ̃o, na ̃o apenas quem solicitar o visto sera ́ beneficiado, mas 
também con̂juges e parentes, pois a unidade familiar, conforme 
visto, é princípio-dever aplicado pelo Brasil aos imigrantes. 

Nesse contexto, o Brasil se tornou o principal destino desses haitianos 
deslocados pelo impacto catastrófico do terremoto, juntamente com outros 
destinos como Guiana Francesa, Equador, Colômbia e Venezuela. As parcerias 
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humanitários no Brasil.” (LEITE; CALEIRO, 2014, p. 17).

Desse modo, os haitianos são protegidos pela mesma lei nacional que
garante direitos básicos a todos os refugiados e recebem “uma autorização de
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entre o governo brasileiro, com o apoio de empresas nacionais e ONGs e do 
governo haitiano, estimularam a migração das vítimas para o Brasil.  

Já para os sírios, a disposição do governo brasileiro tem sido diferente: o 
Brasil abriu suas fronteiras para essa população específica através do Programa 
de Visto Humanitário, desde 2013 (ACNUR, 2016), permitindo que esses 
encontrassem um lugar seguro durante a guerra. Em 2015, o  Brasil decidiu 
prorrogar esta decisão por mais dois anos.  

3  LEI BRASILEIRA E DIREITO INTERNACIONAL 

Os refugiados que têm o direito de asilo concedido no Brasil podem ficar 
temporariamente (por 4 anos), e depois disso podem pedir uma permanência 
se assim o desejarem. Além disso, de acordo com a Lei Brasileira e o Direito 
Internacional, os refugiados não podem ser devolvidos aos países onde suas 
vidas estão em risco, sendo aplicado o princípio de non refoulement. (UNHCR, 
2012). 

De acordo com a Declaração de Cartagena de 1984, concebida para os 
refugiados da América Central e com o propósito de ser mais adaptada em 
relação aos migrantes em busca de proteção na América do Sul, os refugiados 
são  

pessoas que fugiram do país porque sua vida, segurança ou liberdade 
foram ameaçadas por violência generalizada, agressão estrangeira, 
conflitos internos, violação maciça de direitos humanos ou outras 
circunstâncias que tenham perturbado seriamente a ordem pública. 
(OAS, 1984, p. 3).  

O Brasil assinou a Convenção dos Refugiados de 1951 e o Protocolo Adicional 
de 1967. De acordo com a Convenção de 1951, os refugiados eram 
considerados pessoas afetadas por conflitos anteriores a 1951. O Protocolo 
Adicional foi implementado posteriormente para corrigi-lo e incluir eventos que 
tem levado pessoas a migrar depois de 1951, como o pós processo de 
descolonização no continente africano. (PACIFICO; MENDONÇA, 2010). 

Segundo a Cartilha para Solicitantes de Asilo no Brasil (UNHCR, 2015), 
os requerentes de asilo não podem ser enviados de volta ao país onde é perigoso 
para suas vidas e é dever do governo brasileiro certificar-se de que todos os 
estrangeiros podem pedir asilo , mesmo que tenham entrado no Território 
Nacional de forma irregular. Enquanto aguardam que o processo seja 
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2 MECANISMOS ESPECIAIS PARA NACIONALIDADE
ESPECÍFICAS

Percebe-se, desde 2010, a entrada de milhares de imigrantes do Haiti ,
que após o terremoto em seu país, vieram ao Brasil em busca de uma vida
melhor. Enquanto a Europa e Estados Unidos, principalmente, fecharam suas
fronteiras para manter os refugiados longe, o Brasil abriu as portas para os mais
vulneráveis. O que antes era um país emissor, se transformou em um país
receptor. O Brasil é conhecido por ter uma população muito diversificada,
proveniente de todo o mundo. Neste momento específico, acolheu duas
nacionalidades em peso maior: haitianos após o Terremoto em 2010 e desde
setembro de 2013, sírios. (ACNUR, 2016). São cerca de 9.000 refugiados
reconhecidos pelo Governo nacional e quase 30.000 solicitantes de refúgio.
(CONARE, 2016). No caso do Haiti, mais de 48 mil solicitaram refúgio desde
2010. (CONARE, 2016). Embora os haitianos não estejam inclusos no
mecanismo de proteção internacional no Tratado de Genebra de 1951, o
governo Brasileiro criou um mecanismo nacional para essa população
específica, sem dar o status de refugiados. “O Brasil não impede a entrada dos
haitianos em seu território, mas nega o status de refugiado que eles tanto
solicitam. Os haitianos recebem vistos de permanência provisória por motivos
humanitários no Brasil.” (LEITE; CALEIRO, 2014, p. 17).

Desse modo, os haitianos são protegidos pela mesma lei nacional que
garante direitos básicos a todos os refugiados e recebem “uma autorização de
residência provisória no país e que tenham o direito a uma carteira de trabalho
provisória emitida regularmente.” (LEITE; CALEIRO, 2014, p. 10) . Assim, os
haitianos não são considerados refugiados, mas tem um visto especial
considerando sua situação urgente, que garante a proteção deles mesmo com a
falta de mecanismos de proteção de tratados e convenções internacionais.
Acerca disso, Leite e Caleiro elucidam:

Com essa concessa ̃o do visto humanita ́rio, os haitianos detêm
basicamente os mesmos direitos dos brasileiros, como direito à
saúde, à educaça ̃o e autorizaça ̃o para trabalhar. De acordo com a
Resoluça ̃o, na ̃o apenas quem solicitar o visto sera ́ beneficiado, mas
tambe ́m cônjuges e parentes, pois a unidade familiar, conforme
visto, e ́ princípio-dever aplicado pelo Brasil aos imigrantes. (Idem,
2014, p. 17-18)

Nesse contexto, o Brasil se tornou o principal destino desses haitianos
deslocados pelo impacto catastrófico do terremoto, juntamente com outros
destinos como Guiana Francesa, Equador, Colômbia e Venezuela. As parcerias
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entre o governo brasileiro, com o apoio de empresas nacionais e ONGs e do
governo haitiano, estimularam a migração das vítimas para o Brasil.

Já para os sírios, a disposição do governo brasileiro tem sido diferente: o
Brasil abriu suas fronteiras para essa população específica através do Programa
de Visto Humanitário, desde 2013 (ACNUR, 2016), permitindo que esses
encontrassem um lugar seguro durante a guerra. Em 2015, o Brasil decidiu
prorrogar esta decisão por mais dois anos.

3 LEI BRASILEIRA E DIREITO INTERNACIONAL

Os refugiados que têm o direito de asilo concedido no Brasil podem ficar
temporariamente (por 4 anos), e depois disso podem pedir uma permanência
se assim o desejarem. Além disso, de acordo com a Lei Brasileira e o Direito
Internacional, os refugiados não podem ser devolvidos aos países onde suas
vidas estão em risco, sendo aplicado o princípio de non refoulement. (UNHCR,
2012).

De acordo com a Declaração de Cartagena de 1984, concebida para os
refugiados da América Central e com o propósito de ser mais adaptada em
relação aos migrantes em busca de proteção na América do Sul, os refugiados
são

pessoas que fugiram do país porque sua vida, segurança ou liberdade
foram ameaçadas por violência generalizada, agressão estrangeira,
conflitos internos, violação maciça de direitos humanos ou outras
circunstâncias que tenham perturbado seriamente a ordem pública.
(OAS, 1984, p. 3).

O Brasil assinou a Convenção dos Refugiados de 1951 e o Protocolo Adicional
de 1967. De acordo com a Convenção de 1951, os refugiados eram
considerados pessoas afetadas por conflitos anteriores a 1951. O Protocolo
Adicional foi implementado posteriormente para corrigi-lo e incluir eventos que
tem levado pessoas a migrar depois de 1951, como o pós processo de
descolonização no continente africano. (PACIFICO; MENDONÇA, 2010).

Segundo a Cartilha para Solicitantes de Asilo no Brasil (UNHCR, 2015),
os requerentes de asilo não podem ser enviados de volta ao país onde é perigoso
para suas vidas e é dever do governo brasileiro certificar-se de que todos os
estrangeiros podem pedir asilo , mesmo que tenham entrado no Território
Nacional de forma irregular. Enquanto aguardam que o processo seja
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processado e visto pelas autoridades, eles têm o direito de receber uma 
identidade e um documento provisórios que lhes permita participar do mercado 
de trabalho, concedendo-lhes o direito de trabalhar legalmente e ter o mesmo 
Direito como outro brasileiro.  

No Brasil, devido à urgência da situação e ao aumento de refugiados que 
pedem asilo, o processo leva meses. Como mencionado por Mau et al. (2015, 
p. 1193), “um aumento no número não necessariamente significa uma perda de
capacidade de controle”. É verdade, como é demonstrado no Brasil, onde
milhares estão chegando, e esperam que os seus pedidos de asilo sejam
processados. Concedido ou não, o governo brasileiro ainda tem controle sobre
a maioria que chega a portos e aeroportos no território, reforçando o que Czaika
et al. (2013, p. 489-490) dizem:   “as nações têm o potencial de mudar o modo
como a migração acontece e modelá-la de acordo com seus desejos”. Isso
poderia ser aplicado ao Brasil, que através de seu Programa de Visto
Humanitário, abriu as fronteiras para a população oriunda da Síria e criou um
mecanismo de proteção para os haitianos.

4 MEDIDAS DE INTEGRAÇÃO 

No entanto, é extremamente difícil trabalhar com a formação que os 
refugiados trazem de seus países, pois há uma burocracia extensa no que diz 
respeito a revalidação de diplomas, além de um custo alto e uma espera de 
meses para que o processo seja concluído. Desse modo, e com todos esses 
entraves, um conhecimento e experiência que poderiam ser aproveitados pelo 
Brasil através de profissionais altamente qualificados, é desperdiçado por uma 
questão burocrática que prejudica os dois lados: o dos imigrantes, que precisam 
encontrar um outro meio de vida para sobreviver, e do Brasil, que perde ao não 
valorizar imigrantes estrangeiros, geralmente bilingues ou poliglotas, dispostos 
a atuar em suas respectivas áreas. Assim, é possível perceber que ainda há 
lacunas de integração: o país abriu suas portas para que refugiados pudessem 
recomeçar suas vidas, ter os mesmos direitos que os brasileiros, mas em certos 
aspectos há uma falta de estrutura que dificulta a integração completa no Brasil, 
atrasando o processo que interfere em uma vida melhor e que os refugiados 
poderiam conseguir se coisas simples estivessem disponíveis, como aulas de 
português, revalidação de diploma, moradia, emprego sem exploração ou até 
mesmo informações básicas sobre seus direitos e deveres. 

Mesmo assim, o Brasil tem melhorado suas políticas de integração, ainda 
que muita parte da ajuda venha da sociedade civil, principalmente nas áreas 
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processado e visto pelas autoridades, eles têm o direito de receber uma
identidade e um documento provisórios que lhes permita participar do mercado
de trabalho, concedendo-lhes o direito de trabalhar legalmente e ter o mesmo
Direito como outro brasileiro.

No Brasil, devido à urgência da situação e ao aumento de refugiados que
pedem asilo, o processo leva meses. Como mencionado por Mau et al. (2015,
p. 1193), “um aumento no número não necessariamente significa uma perda de
capacidade de controle”. É verdade, como é demonstrado no Brasil, onde
milhares estão chegando, e esperam que os seus pedidos de asilo sejam
processados. Concedido ou não, o governo brasileiro ainda tem controle sobre
a maioria que chega a portos e aeroportos no território, reforçando o que Czaika
et al. (2013, p. 489-490) dizem: “as nações têm o potencial de mudar o modo
como a migração acontece e modelá-la de acordo com seus desejos”. Isso
poderia ser aplicado ao Brasil, que através de seu Programa de Visto
Humanitário, abriu as fronteiras para a população oriunda da Síria e criou um
mecanismo de proteção para os haitianos.

4 MEDIDAS DE INTEGRAÇÃO

No entanto, é extremamente difícil trabalhar com a formação que os
refugiados trazem de seus países, pois há uma burocracia extensa no que diz
respeito a revalidação de diplomas, além de um custo alto e uma espera de
meses para que o processo seja concluído. Desse modo, e com todos esses
entraves, um conhecimento e experiência que poderiam ser aproveitados pelo
Brasil através de profissionais altamente qualificados, é desperdiçado por uma
questão burocrática que prejudica os dois lados: o dos imigrantes, que precisam
encontrar um outro meio de vida para sobreviver, e do Brasil, que perde ao não
valorizar imigrantes estrangeiros, geralmente bilingues ou poliglotas, dispostos
a atuar em suas respectivas áreas. Assim, é possível perceber que ainda há
lacunas de integração: o país abriu suas portas para que refugiados pudessem
recomeçar suas vidas, ter os mesmos direitos que os brasileiros, mas em certos
aspectos há uma falta de estrutura que dificulta a integração completa no Brasil,
atrasando o processo que interfere em uma vida melhor e que os refugiados
poderiam conseguir se coisas simples estivessem disponíveis, como aulas de
português, revalidação de diploma, moradia, emprego sem exploração ou até
mesmo informações básicas sobre seus direitos e deveres.

Mesmo assim, o Brasil tem melhorado suas políticas de integração, ainda
que muita parte da ajuda venha da sociedade civil, principalmente nas áreas
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jurídica e social. Enquanto que em outras partes do mundo a travessia aconteça 
através de contrabandistas humanos, para os refugiados no Brasil, as 
dificuldades vão além do processo de viagem. Dessa forma, embora o Brasil 
seja relativamente aberto se comparado a outros países com políticas mais 
rígidas,  ainda assim as políticas públicas precisam ser melhoradas, para que os 
refugiados possam dar continuidade em suas vidas.  Mesmo que cada 
refugiado tenha uma autorização de trabalho, o direito de ir a um hospital 
público e de matricular seus filhos em instituições de ensino, ainda há outros 
elementos necessários e não fornecidos. Tais discrepâncias ilustram a falta de 
estrutura que levam a uma lacuna no processo de integração e dificultam ainda 
mais a assimilação na sociedade e cultura brasileiras. Em metrópoles como São 
Paulo é possível ver uma maior mobilização da sociedade civil para ajudar os 
migrantes e dar-lhes uma chance de restabelecer, mas em cidades de menor 
porte ainda há muito a ser feito. As medidas de integração devem ser ainda mais 
urgentes pois o Brasil tem recebido cada vez mais estrangeiros, fortalecendo a 
ideia de que o país tem atuado mais como receptor do que emissor de pessoas. 
Com tal característica,  Castles et al.  (2014, p. 222) elucidam:   

os requerentes de asilo são as pessoas que procuram proteção fora 
do território nacional e aguardam a concessão ou não do estatuto 
de refugiado. 345 

Muitos países, operando como agentes reguladores, acabam interferindo 
e desenvolvendo políticas para conter o número de imigrantes, restringindo 
assim a movimentação de estrangeiros e limitando o capital social dos mesmos. 
Assim, o Estado acaba facilitando a ação de contrabandistas humanos e 
provedores de documentos falsos. Entretanto, vê-se que o Brasil tem tomado 
o caminho contrário, sendo receptivo e acolhedor com os imigrantes mais
vulneráveis que veem o país com um novo local para recomeçarem suas vidas
ou oferecerem uma qualidade de vida melhor para os que ficaram para trás,
através de remessas. Grande parte da acolhida se dá através de instituições
ligadas a alguma religião, Organizações Não Governamentais e negócios sociais
ou informais que procuram minimizar as dificuldades enfrentadas pelos
refugiados. A seguir, as entrevistas feitas em 5 instituições em Curitiba.

345 No original: “Asylum seekers are people who have crossed an international border in search of protection, 
but whose claims for refugee status have not yet been decided”.  

DANIELLE ANNONI ( COORD).



571

processado e visto pelas autoridades, eles têm o direito de receber uma
identidade e um documento provisórios que lhes permita participar do mercado
de trabalho, concedendo-lhes o direito de trabalhar legalmente e ter o mesmo
Direito como outro brasileiro.

No Brasil, devido à urgência da situação e ao aumento de refugiados que
pedem asilo, o processo leva meses. Como mencionado por Mau et al. (2015,
p. 1193), “um aumento no número não necessariamente significa uma perda de
capacidade de controle”. É verdade, como é demonstrado no Brasil, onde
milhares estão chegando, e esperam que os seus pedidos de asilo sejam
processados. Concedido ou não, o governo brasileiro ainda tem controle sobre
a maioria que chega a portos e aeroportos no território, reforçando o que Czaika
et al. (2013, p. 489-490) dizem: “as nações têm o potencial de mudar o modo
como a migração acontece e modelá-la de acordo com seus desejos”. Isso
poderia ser aplicado ao Brasil, que através de seu Programa de Visto
Humanitário, abriu as fronteiras para a população oriunda da Síria e criou um
mecanismo de proteção para os haitianos.

4 MEDIDAS DE INTEGRAÇÃO

No entanto, é extremamente difícil trabalhar com a formação que os
refugiados trazem de seus países, pois há uma burocracia extensa no que diz
respeito a revalidação de diplomas, além de um custo alto e uma espera de
meses para que o processo seja concluído. Desse modo, e com todos esses
entraves, um conhecimento e experiência que poderiam ser aproveitados pelo
Brasil através de profissionais altamente qualificados, é desperdiçado por uma
questão burocrática que prejudica os dois lados: o dos imigrantes, que precisam
encontrar um outro meio de vida para sobreviver, e do Brasil, que perde ao não
valorizar imigrantes estrangeiros, geralmente bilingues ou poliglotas, dispostos
a atuar em suas respectivas áreas. Assim, é possível perceber que ainda há
lacunas de integração: o país abriu suas portas para que refugiados pudessem
recomeçar suas vidas, ter os mesmos direitos que os brasileiros, mas em certos
aspectos há uma falta de estrutura que dificulta a integração completa no Brasil,
atrasando o processo que interfere em uma vida melhor e que os refugiados
poderiam conseguir se coisas simples estivessem disponíveis, como aulas de
português, revalidação de diploma, moradia, emprego sem exploração ou até
mesmo informações básicas sobre seus direitos e deveres.

Mesmo assim, o Brasil tem melhorado suas políticas de integração, ainda
que muita parte da ajuda venha da sociedade civil, principalmente nas áreas
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jurídica e social. Enquanto que em outras partes do mundo a travessia aconteça
através de contrabandistas humanos, para os refugiados no Brasil, as
dificuldades vão além do processo de viagem. Dessa forma, embora o Brasil
seja relativamente aberto se comparado a outros países com políticas mais
rígidas, ainda assim as políticas públicas precisam ser melhoradas, para que os
refugiados possam dar continuidade em suas vidas. Mesmo que cada
refugiado tenha uma autorização de trabalho, o direito de ir a um hospital
público e de matricular seus filhos em instituições de ensino, ainda há outros
elementos necessários e não fornecidos. Tais discrepâncias ilustram a falta de
estrutura que levam a uma lacuna no processo de integração e dificultam ainda
mais a assimilação na sociedade e cultura brasileiras. Em metrópoles como São
Paulo é possível ver uma maior mobilização da sociedade civil para ajudar os
migrantes e dar-lhes uma chance de restabelecer, mas em cidades de menor
porte ainda há muito a ser feito. As medidas de integração devem ser ainda mais
urgentes pois o Brasil tem recebido cada vez mais estrangeiros, fortalecendo a
ideia de que o país tem atuado mais como receptor do que emissor de pessoas.
Com tal característica, Castles et al. elucidam:

os requerentes de asilo são as pessoas que procuram proteção fora
do território nacional e aguardam a concessão ou não do estatuto de
refugiado. (2014, p. 222). 345

Muitos países, operando como agentes reguladores, acabam interferindo
e desenvolvendo políticas para conter o número de imigrantes, restringindo
assim a movimentação de estrangeiros e limitando o capital social dos mesmos.
Assim, o Estado acaba facilitando a ação de contrabandistas humanos e
provedores de documentos falsos. Entretanto, vê-se que o Brasil tem tomado
o caminho contrário, sendo receptivo e acolhedor com os imigrantes mais
vulneráveis que veem o país com um novo local para recomeçarem suas vidas
ou oferecerem uma qualidade de vida melhor para os que ficaram para trás,
através de remessas. Grande parte da acolhida se dá através de instituições
ligadas a alguma religião, Organizações Não Governamentais e negócios sociais
ou informais que procuram minimizar as dificuldades enfrentadas pelos
refugiados. A seguir, as entrevistas feitas em 5 instituições em Curitiba.

345 No original: “Asylum seekers are people who have crossed an international border in search of protection,
but whose claims for refugee status have not yet been decided”.
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5 ENTREVISTAS 

Ao entrevistar as organizações presentes em Curitiba, pode-se entender 
melhor os maiores desafios, problemas e atividades, tanto para as instituições, 
quanto para os imigrantes. Nos últimos anos, o Brasil tem obtido avanços nas 
iniciativas de integração de migrantes. Grande parte desse ganho ainda vem da 
sociedade civil, principalmente nas áreas jurídica e social, enquanto em relação 
ao poder público os exemplos são mais escassos. Curitiba vem oferecendo, 
através de diferentes instituições, um auxílio que abrange todo o processo 
migratório – desde documentação e aulas de português, até o enfoque no 
mercado de trabalho e integração. 

5.1  Instituto de Reintegração do Refugiado (ADUS) 

O Instituto de Reintegração do Refugiado, o ADUS, realiza, 
principalmente, atividades na área de cultura e facilitação social. No entanto, 
uma das maiores dificuldades é manter o engajamento, comprometimento e 
compreensão dos voluntários em relação ao trabalho realizado. Além disso, o 
ADUS pretende realizar capacitações e conseguir profissionais na área de saúde 
para que atendam esses refugiados em situações emergenciais gratuitamente.  

Com respeito a opinião pública, é complicado, pois há um discurso 
racista e xenófobo , havendo a necessidade de conscientizar as pessoas para que 
tenham um entendimento maior acerca do assunto. Desse modo,  o ADUS atua 
fortemente na criação de campanhas de conscientização.  

Em relação ao quadro de colaboradores, todos são voluntários , e hoje, 
oficialmente, há cerca de 30 pessoas, sendo que extremamente atuantes, em 
torno de 20. A divisão interna de tarefas acontece nas diferentes áreas, como 
comunicação, TI, captação de recursos, administração e projetos, sendo que os 
voluntários podem mudar de área no decorrer no trabalho, pois tem 
conhecimento de toda a estrutura antes de começarem a trabalhar. Os 
refugiados fazem parte do corpo de voluntários e dois deles participam 
ativamente na administração, como na gestão de projetos. Os imigrantes que 
precisam de assistência ( e no caso do ADUS, os que mais procuram são sírios, 
venezuelanos e haitianos), assim como em todas as outras organizações, 
descobrem o ADUS através de outros imigrantes e grupos em redes sociais, 
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5 ENTREVISTAS 

Ao entrevistar as organizações presentes em Curitiba, pode-se entender
melhor os maiores desafios, problemas e atividades, tanto para as instituições,
quanto para os imigrantes. Nos últimos anos, o Brasil tem obtido avanços nas
iniciativas de integração de migrantes. Grande parte desse ganho ainda vem da
sociedade civil, principalmente nas áreas jurídica e social, enquanto em relação
ao poder público os exemplos são mais escassos. Curitiba vem oferecendo,
através de diferentes instituições, um auxílio que abrange todo o processo
migratório – desde documentação e aulas de português, até o enfoque no
mercado de trabalho e integração.

5.1 Instituto de Reintegração do Refugiado (ADUS)

O Instituto de Reintegração do Refugiado, o ADUS, realiza,
principalmente, atividades na área de cultura e facilitação social. No entanto,
uma das maiores dificuldades é manter o engajamento, comprometimento e
compreensão dos voluntários em relação ao trabalho realizado. Além disso, o
ADUS pretende realizar capacitações e conseguir profissionais na área de saúde
para que atendam esses refugiados em situações emergenciais gratuitamente.

Com respeito a opinião pública, é complicado, pois há um discurso
racista e xenófobo , havendo a necessidade de conscientizar as pessoas para que
tenham um entendimento maior acerca do assunto. Desse modo, o ADUS atua
fortemente na criação de campanhas de conscientização.

Em relação ao quadro de colaboradores, todos são voluntários , e hoje,
oficialmente, há cerca de 30 pessoas, sendo que extremamente atuantes, em
torno de 20. A divisão interna de tarefas acontece nas diferentes áreas, como
comunicação, TI, captação de recursos, administração e projetos, sendo que os
voluntários podem mudar de área no decorrer no trabalho, pois tem
conhecimento de toda a estrutura antes de começarem a trabalhar. Os
refugiados fazem parte do corpo de voluntários e dois deles participam
ativamente na administração, como na gestão de projetos. Os imigrantes que
precisam de assistência ( e no caso do ADUS, os que mais procuram são sírios,
venezuelanos e haitianos), assim como em todas as outras organizações,
descobrem o ADUS através de outros imigrantes e grupos em redes sociais,
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pois algumas plataformas para comunicação e organização  são utilizadas como  
ferramentas, incluindo assim a tecnologia como parte da Instituição. 

Para se manter financeiramente, o Instituto de Reintegração do 
Refugiado organiza bazares. Por meio de doação de roupas de lojas, o Instituto 
vende roupas em eventos que realiza e consegue manter as necessidades básicas. 
Porém, o ADUS pretende focar em captação de recursos, para que a situação 
não se torne insustentável em algum momento.  

O Instituto não possui nenhum trabalho voltado para a população 
LGBTI,  diversidade de gênero ou idade, mas pretende focar mais na situação 
da mulher, ao fazer rodas de conversa, pois muitas delas estão apresentando 
problemas de saúde mental. Ademais, planeja-se também trabalhar a questão da 
violência, coordenado por uma psicóloga.  

A principal demanda dos refugiados é emprego, mas há também pessoas 
que procuram moradia, já que muitos são explorados, e casos mais vulneráveis, 
quando também há busca por alimentos. Oficialmente, o Instituto não procura 
empregos, pois caso contrário não haveria como atender todos os pedidos. 

5.2  Pastoral do Migrante 

Na Pastoral do Migrante, instituição da Igreja Católica, há uma grande 
procura em relação a documentação, direcionamento para cursos 
profissionalizantes, creches, escolas, revalidação de diplomas, encaminhamento 
para o mercado de trabalho e até mesmo o mais básico, alimentação. 
Simultaneamente, a Pastoral procura trabalhar a emancipação de refugiados e 
migrantes na sociedade, para que eles não dependam do assistencialismo por 
um longo período e tornem-se protagonistas na sociedade.  No entanto, para 
desenvolver essas atividades, a maior dificuldade é a comunicação, pois muitos 
imigrantes não falam português e é necessário que um intérprete auxilie no 
diálogo. Além disso, quando a comunicação não é fluente, é difícil que o 
imigrante seja encaminhado ao mercado de trabalho, visto que os empregadores 
buscam um bom nível de português. No entanto, a Pastoral oferece um 
atendimento de intérprete em casos de problemas hospitalares ou audiência 
pública. Outro problema relatado é uma casa de acolhida, pois muitos chegam 
na cidade de Curitiba e não tem onde ficar. Sendo assim, os refugiados são 
encaminhados para a Casa do Regresso,  onde é feito um registro, e de lá  são 
enviados para um abrigo voltado para moradores de rua, sendo somente um 
local para dormir, e não para permanecer nos primeiros dias na cidade.   
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5 ENTREVISTAS 

Ao entrevistar as organizações presentes em Curitiba, pode-se entender
melhor os maiores desafios, problemas e atividades, tanto para as instituições,
quanto para os imigrantes. Nos últimos anos, o Brasil tem obtido avanços nas
iniciativas de integração de migrantes. Grande parte desse ganho ainda vem da
sociedade civil, principalmente nas áreas jurídica e social, enquanto em relação
ao poder público os exemplos são mais escassos. Curitiba vem oferecendo,
através de diferentes instituições, um auxílio que abrange todo o processo
migratório – desde documentação e aulas de português, até o enfoque no
mercado de trabalho e integração.

5.1 Instituto de Reintegração do Refugiado (ADUS)

O Instituto de Reintegração do Refugiado, o ADUS, realiza,
principalmente, atividades na área de cultura e facilitação social. No entanto,
uma das maiores dificuldades é manter o engajamento, comprometimento e
compreensão dos voluntários em relação ao trabalho realizado. Além disso, o
ADUS pretende realizar capacitações e conseguir profissionais na área de saúde
para que atendam esses refugiados em situações emergenciais gratuitamente.

Com respeito a opinião pública, é complicado, pois há um discurso
racista e xenófobo , havendo a necessidade de conscientizar as pessoas para que
tenham um entendimento maior acerca do assunto. Desse modo, o ADUS atua
fortemente na criação de campanhas de conscientização.

Em relação ao quadro de colaboradores, todos são voluntários , e hoje,
oficialmente, há cerca de 30 pessoas, sendo que extremamente atuantes, em
torno de 20. A divisão interna de tarefas acontece nas diferentes áreas, como
comunicação, TI, captação de recursos, administração e projetos, sendo que os
voluntários podem mudar de área no decorrer no trabalho, pois tem
conhecimento de toda a estrutura antes de começarem a trabalhar. Os
refugiados fazem parte do corpo de voluntários e dois deles participam
ativamente na administração, como na gestão de projetos. Os imigrantes que
precisam de assistência ( e no caso do ADUS, os que mais procuram são sírios,
venezuelanos e haitianos), assim como em todas as outras organizações,
descobrem o ADUS através de outros imigrantes e grupos em redes sociais,
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pois algumas plataformas para comunicação e organização são utilizadas como
ferramentas, incluindo assim a tecnologia como parte da Instituição.

Para se manter financeiramente, o Instituto de Reintegração do
Refugiado organiza bazares. Por meio de doação de roupas de lojas, o Instituto
vende roupas em eventos que realiza e consegue manter as necessidades básicas.
Porém, o ADUS pretende focar em captação de recursos, para que a situação
não se torne insustentável em algum momento.

O Instituto não possui nenhum trabalho voltado para a população
LGBTI, diversidade de gênero ou idade, mas pretende focar mais na situação
da mulher, ao fazer rodas de conversa, pois muitas delas estão apresentando
problemas de saúde mental. Ademais, planeja-se também trabalhar a questão da
violência, coordenado por uma psicóloga.

A principal demanda dos refugiados é emprego, mas há também pessoas
que procuram moradia, já que muitos são explorados, e casos mais vulneráveis,
quando também há busca por alimentos. Oficialmente, o Instituto não procura
empregos, pois caso contrário não haveria como atender todos os pedidos.

5.2 Pastoral do Migrante

Na Pastoral do Migrante, instituição da Igreja Católica, há uma grande
procura em relação a documentação, direcionamento para cursos
profissionalizantes, creches, escolas, revalidação de diplomas, encaminhamento
para o mercado de trabalho e até mesmo o mais básico, alimentação.
Simultaneamente, a Pastoral procura trabalhar a emancipação de refugiados e
migrantes na sociedade, para que eles não dependam do assistencialismo por
um longo período e tornem-se protagonistas na sociedade. No entanto, para
desenvolver essas atividades, a maior dificuldade é a comunicação, pois muitos
imigrantes não falam português e é necessário que um intérprete auxilie no
diálogo. Além disso, quando a comunicação não é fluente, é difícil que o
imigrante seja encaminhado ao mercado de trabalho, visto que os empregadores
buscam um bom nível de português. No entanto, a Pastoral oferece um
atendimento de intérprete em casos de problemas hospitalares ou audiência
pública. Outro problema relatado é uma casa de acolhida, pois muitos chegam
na cidade de Curitiba e não tem onde ficar. Sendo assim, os refugiados são
encaminhados para a Casa do Regresso, onde é feito um registro, e de lá são
enviados para um abrigo voltado para moradores de rua, sendo somente um
local para dormir, e não para permanecer nos primeiros dias na cidade.
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Sobre a opinião pública, ainda há muito preconceito em relação a 
inserção de refugiados no mercado de trabalho, pois o racismo, preconceito e 
discriminação ainda encontram-se presentes na sociedade brasileira. Por outro 
lado, há muitos brasileiros sensibilizados com essa situação, ocorrendo assim 
doações de roupas, cobertores, agasalhos, alimentos e  fraldas. A ajuda se 
estende também através de parceiros como SESC e SENAC  que dão cursos 
aos imigrantes.  

Há apenas 2 (duas) pessoas remuneradas que trabalham na Pastoral, 
sendo uma assistente social e um padre e cerca de 28 voluntários, sendo que 
existe divisão interna de tarefas, como serviço social, coordenação, contatos, 
parcerias com outras nacionalidades e promoção de eventos. 

Assim que os refugiados chegam no aeroporto ou rodoviária de Curitiba, 
são encaminhados diretamente para a Pastoral, sendo que a frequência é sempre 
muito alta, principalmente no começo da semana.  Pelo fato da Pastoral ser um 
ambiente de “primeira acolhida”, acabou tornando-se o primeiro ponto de 
parada dos imigrantes e refugiados que chegam na cidade.  

Financeiramente, a Pastoral do Migrante mantém-se através de eventos, 
e doações, sendo que os pagamentos para os funcionários vem da Arquidiocese. 

No que tange a trabalhos voltados para a questão de gênero, não há 
nenhum, pois são todos tratados de forma igual. A Pastoral faz algumas 
parcerias relacionados a projetos contra a violência à mulher e também de 
conscientização para evitar racismo e xenofobia. Há também uma cartilha 
específica sendo feita para crianças, para que não passem por bullying e haja 
uma conscientização melhor nas escolas. Embora não haja participação direta 
dos refugiados nas atividades, existe uma parcerias com a Cáritas, que realiza 
acompanhamento integral e faz também a sensibilização política, pois precisa 
haver uma mobilização da sociedade para conhecer melhor os imigrantes. 

Atualmente, a Pastoral está implantando um banco de dados para facilitar 
o acesso às informações, para classificar melhor as necessidades e facilitar o
atendimento, para que por exemplo, uma pessoa que tenha sido atendida no
Norte do Brasil e tenha sido feito seu cadastro por lá, já tenha todas as
informações preenchidas ao ser atendida no sul do país. Em Curitiba, essa rede
ainda não foi implementada, apesar do banco de dados já existir em várias
línguas. O acesso à essas informações facilita a vida dos imigrantes que vão para
outro país, e também na verificação de falsificação de documentos.

Embora a Pastoral realize serviços de primeira acolhida, ainda assim falta 
um abrigo específico para imigrantes que tem Curitiba como primeiro ponto de 
parada e precisam de um local para permanecer nos primeiros dias. Além disso, 
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Sobre a opinião pública, ainda há muito preconceito em relação a
inserção de refugiados no mercado de trabalho, pois o racismo, preconceito e
discriminação ainda encontram-se presentes na sociedade brasileira. Por outro
lado, há muitos brasileiros sensibilizados com essa situação, ocorrendo assim
doações de roupas, cobertores, agasalhos, alimentos e fraldas. A ajuda se
estende também através de parceiros como SESC e SENAC que dão cursos
aos imigrantes.

Há apenas 2 (duas) pessoas remuneradas que trabalham na Pastoral,
sendo uma assistente social e um padre e cerca de 28 voluntários, sendo que
existe divisão interna de tarefas, como serviço social, coordenação, contatos,
parcerias com outras nacionalidades e promoção de eventos.

Assim que os refugiados chegam no aeroporto ou rodoviária de Curitiba,
são encaminhados diretamente para a Pastoral, sendo que a frequência é sempre
muito alta, principalmente no começo da semana. Pelo fato da Pastoral ser um
ambiente de “primeira acolhida”, acabou tornando-se o primeiro ponto de
parada dos imigrantes e refugiados que chegam na cidade.

Financeiramente, a Pastoral do Migrante mantém-se através de eventos,
e doações, sendo que os pagamentos para os funcionários vem da Arquidiocese.

No que tange a trabalhos voltados para a questão de gênero, não há
nenhum, pois são todos tratados de forma igual. A Pastoral faz algumas
parcerias relacionados a projetos contra a violência à mulher e também de
conscientização para evitar racismo e xenofobia. Há também uma cartilha
específica sendo feita para crianças, para que não passem por bullying e haja
uma conscientização melhor nas escolas. Embora não haja participação direta
dos refugiados nas atividades, existe uma parcerias com a Cáritas, que realiza
acompanhamento integral e faz também a sensibilização política, pois precisa
haver uma mobilização da sociedade para conhecer melhor os imigrantes.

Atualmente, a Pastoral está implantando um banco de dados para facilitar
o acesso às informações, para classificar melhor as necessidades e facilitar o
atendimento, para que por exemplo, uma pessoa que tenha sido atendida no
Norte do Brasil e tenha sido feito seu cadastro por lá, já tenha todas as
informações preenchidas ao ser atendida no sul do país. Em Curitiba, essa rede
ainda não foi implementada, apesar do banco de dados já existir em várias
línguas. O acesso à essas informações facilita a vida dos imigrantes que vão para
outro país, e também na verificação de falsificação de documentos.

Embora a Pastoral realize serviços de primeira acolhida, ainda assim falta
um abrigo específico para imigrantes que tem Curitiba como primeiro ponto de
parada e precisam de um local para permanecer nos primeiros dias. Além disso,
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há também a falta de voluntários que se comprometam mais, e de outras 
oportunidades, como maior oferta de cursos profissionalizantes por exemplo. 

A burocracia na revalidação de diplomas, busca por emprego, moradia, 
escolas que pedem documentos de difícil acesso, trabalhos mal pagos e 
exploração, tanto de pessoas altamente qualificadas ou não, são reclamações 
recorrentes por parte dos imigrantes, sendo que muitos deles já apresentaram 
transtornos mentais por conta dos problemas mencionados anteriormente.  

A Pastoral acompanha as migrações mais antigas, como do Paraguai, 
Argentina e outros países da América do Sul. Atualmente, por conta da crise 
humanitária,  política e social, há muitos venezuelanos chegando no sul do 
Brasil, além de cubanos e africanos, oriundos de países como Senegal e 
Colômbia, e também do Haiti, que apesar de não serem refugiados, ainda assim 
representam o maior número de atendimentos realizados na Instituição.  

5.3  CÁRITAS 

A Cáritas regional trabalha com toda sua articulação dentro do Estado 
do Paraná e seus projetos são desenvolvidos em áreas específicas, e ao mesmo 
tempo, incluem os imigrantes e refugiados em rodas de conversas, para que eles 
possam perceber o próprio protagonismo dentro do espaço em que estão 
inseridos e a atuação deles seja valorizada. Entretanto, como maiores 
dificuldades encontradas, pode-se mencionar a sustentabilidade nas questões 
econômicas e a de recursos humanos, pois é difícil envolver os voluntários.  

No atendimento aos migrantes, os desafios são vários, visto que não 
existem abrigos na cidade de Curitiba e nem voltados para o público feminino, 
especificamente. Após a chegada do imigrante, outra dificuldade é o processo 
de integração, principalmente na questão laboral, devido a crise econômica. 
Como se não bastasse, o preconceito e falta de informação por parte da 
sociedade brasileira agravam a situação, pois esses acreditam que serviços 
públicos e direitos básicos, como saúde e aposentadoria, são destinados 
somente aos nacionais. Havendo uma opinião pública contrária, lidar com o 
tema é algo bem desafiador, dado que direitos humanos é algo delicado a ser 
tratado.  

Apesar disso, há dois projetos ocorrendo no momento: um em parceria 
com o ACNUR, sendo um acompanhamento voltado para refugiados e 
solicitantes de refúgio na questão da integração e documentação e outro projeto 
financiado pela União Européia para trabalhar com empreendimento de 
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Sobre a opinião pública, ainda há muito preconceito em relação a
inserção de refugiados no mercado de trabalho, pois o racismo, preconceito e
discriminação ainda encontram-se presentes na sociedade brasileira. Por outro
lado, há muitos brasileiros sensibilizados com essa situação, ocorrendo assim
doações de roupas, cobertores, agasalhos, alimentos e fraldas. A ajuda se
estende também através de parceiros como SESC e SENAC que dão cursos
aos imigrantes.

Há apenas 2 (duas) pessoas remuneradas que trabalham na Pastoral,
sendo uma assistente social e um padre e cerca de 28 voluntários, sendo que
existe divisão interna de tarefas, como serviço social, coordenação, contatos,
parcerias com outras nacionalidades e promoção de eventos.

Assim que os refugiados chegam no aeroporto ou rodoviária de Curitiba,
são encaminhados diretamente para a Pastoral, sendo que a frequência é sempre
muito alta, principalmente no começo da semana. Pelo fato da Pastoral ser um
ambiente de “primeira acolhida”, acabou tornando-se o primeiro ponto de
parada dos imigrantes e refugiados que chegam na cidade.

Financeiramente, a Pastoral do Migrante mantém-se através de eventos,
e doações, sendo que os pagamentos para os funcionários vem da Arquidiocese.

No que tange a trabalhos voltados para a questão de gênero, não há
nenhum, pois são todos tratados de forma igual. A Pastoral faz algumas
parcerias relacionados a projetos contra a violência à mulher e também de
conscientização para evitar racismo e xenofobia. Há também uma cartilha
específica sendo feita para crianças, para que não passem por bullying e haja
uma conscientização melhor nas escolas. Embora não haja participação direta
dos refugiados nas atividades, existe uma parcerias com a Cáritas, que realiza
acompanhamento integral e faz também a sensibilização política, pois precisa
haver uma mobilização da sociedade para conhecer melhor os imigrantes.

Atualmente, a Pastoral está implantando um banco de dados para facilitar
o acesso às informações, para classificar melhor as necessidades e facilitar o
atendimento, para que por exemplo, uma pessoa que tenha sido atendida no
Norte do Brasil e tenha sido feito seu cadastro por lá, já tenha todas as
informações preenchidas ao ser atendida no sul do país. Em Curitiba, essa rede
ainda não foi implementada, apesar do banco de dados já existir em várias
línguas. O acesso à essas informações facilita a vida dos imigrantes que vão para
outro país, e também na verificação de falsificação de documentos.

Embora a Pastoral realize serviços de primeira acolhida, ainda assim falta
um abrigo específico para imigrantes que tem Curitiba como primeiro ponto de
parada e precisam de um local para permanecer nos primeiros dias. Além disso,
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há também a falta de voluntários que se comprometam mais, e de outras
oportunidades, como maior oferta de cursos profissionalizantes por exemplo.

A burocracia na revalidação de diplomas, busca por emprego, moradia,
escolas que pedem documentos de difícil acesso, trabalhos mal pagos e
exploração, tanto de pessoas altamente qualificadas ou não, são reclamações
recorrentes por parte dos imigrantes, sendo que muitos deles já apresentaram
transtornos mentais por conta dos problemas mencionados anteriormente.

A Pastoral acompanha as migrações mais antigas, como do Paraguai,
Argentina e outros países da América do Sul. Atualmente, por conta da crise
humanitária, política e social, há muitos venezuelanos chegando no sul do
Brasil, além de cubanos e africanos, oriundos de países como Senegal e
Colômbia, e também do Haiti, que apesar de não serem refugiados, ainda assim
representam o maior número de atendimentos realizados na Instituição.

5.3 CÁRITAS

A Cáritas regional trabalha com toda sua articulação dentro do Estado
do Paraná e seus projetos são desenvolvidos em áreas específicas, e ao mesmo
tempo, incluem os imigrantes e refugiados em rodas de conversas, para que eles
possam perceber o próprio protagonismo dentro do espaço em que estão
inseridos e a atuação deles seja valorizada. Entretanto, como maiores
dificuldades encontradas, pode-se mencionar a sustentabilidade nas questões
econômicas e a de recursos humanos, pois é difícil envolver os voluntários.

No atendimento aos migrantes, os desafios são vários, visto que não
existem abrigos na cidade de Curitiba e nem voltados para o público feminino,
especificamente. Após a chegada do imigrante, outra dificuldade é o processo
de integração, principalmente na questão laboral, devido a crise econômica.
Como se não bastasse, o preconceito e falta de informação por parte da
sociedade brasileira agravam a situação, pois esses acreditam que serviços
públicos e direitos básicos, como saúde e aposentadoria, são destinados
somente aos nacionais. Havendo uma opinião pública contrária, lidar com o
tema é algo bem desafiador, dado que direitos humanos é algo delicado a ser
tratado.

Apesar disso, há dois projetos ocorrendo no momento: um em parceria
com o ACNUR, sendo um acompanhamento voltado para refugiados e
solicitantes de refúgio na questão da integração e documentação e outro projeto
financiado pela União Européia para trabalhar com empreendimento de
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economia solidária, já que há mais de 30 anos a Cáritas desenvolve a economia 
solidária no Brasil, tendo esse conhecimento pela causa e trabalhado 
intensamente nesse projeto pelo Estado do Paraná. Há ainda um outro projeto 
chamado MAGRE (Meio Ambiente e Gestão de Riscos de Emergências), sendo 
um plano voltado para trabalhar com as questões relacionadas aos riscos para o 
meio ambiente, ao mesmo tempo em que se discute a preservação dos biomas 
e agricultura familiar. 

Para administrar os projetos, a Cáritas conta com seis pessoas, todas 
remuneradas, sendo um assistente social, um assistente jurídico, uma 
coordenadora de projetos, um secretário, uma assessora e um assistente 
administrativo, além de 4 voluntários.   

Até a metade do ano de  2017, o número de refugiados que procurou a 
Cáritas para algum serviço ou atendimento superou o do ano de 2016 inteiro, 
pois a instituição é uma referência no atendimento a migrantes e refugiados, 
havendo cerca de 400 atendimentos no primeiro semestre de 2017.  Há também 
uma rede de apoio no Paraná que trabalha com migração e refúgio. Os 
refugiados descobrem a Cáritas através do contato com outros imigrantes.  

Para se manter financeiramente, o desafio é grande. Há parcerias com o 
ACNUR e UE, sendo convênios que possibilitam um bom desempenho, visto 
que os recursos humanos geram custos mais altos no orçamento. Há também 
busca de recursos próprios através de bazares, venda de velas relacionadas a um 
projeto que tentar combater a fome, exclusão e pobreza e miséria, para ser uma 
fonte de renda extra para para manter a entidade, além de apoio de outras 
organizações. Com todas essas atividades, há um controle financeiro de toda a 
parte administrativa, pois o espaço regional é uma filial da Cáritas brasileira. 

 Embora não ocorram ações específicas ou projetos, há grandes debates 
voltados para a população LGBT, sendo que há espaços de construção e 
conversa sobre inclusão de gênero e sobre a questão das mulheres e crianças, 
pois não há como falar sobre a questão de refúgio sem mencionar a questão de 
gênero. Apesar dos refugiados não atuarem nos projetos, estão presentes nas 
rodas de conversa, sendo que as nacionalidades que mais frequentam a Cáritas 
são sírios, angolanos, congoleses, venezuelanos e cubanos, além de haitianos , 
que embora não sejam considerados refugiados, são ajudados dentro do 
possível, fortalecendo a parceria com a Pastoral do Migrante, para que haja um 
atendimento na área de documentação e encaminhamento para o mercado de 
trabalho.  
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economia solidária, já que há mais de 30 anos a Cáritas desenvolve a economia
solidária no Brasil, tendo esse conhecimento pela causa e trabalhado
intensamente nesse projeto pelo Estado do Paraná. Há ainda um outro projeto
chamado MAGRE (Meio Ambiente e Gestão de Riscos de Emergências), sendo
um plano voltado para trabalhar com as questões relacionadas aos riscos para o
meio ambiente, ao mesmo tempo em que se discute a preservação dos biomas
e agricultura familiar.

Para administrar os projetos, a Cáritas conta com seis pessoas, todas
remuneradas, sendo um assistente social, um assistente jurídico, uma
coordenadora de projetos, um secretário, uma assessora e um assistente
administrativo, além de 4 voluntários.

Até a metade do ano de 2017, o número de refugiados que procurou a
Cáritas para algum serviço ou atendimento superou o do ano de 2016 inteiro,
pois a instituição é uma referência no atendimento a migrantes e refugiados,
havendo cerca de 400 atendimentos no primeiro semestre de 2017. Há também
uma rede de apoio no Paraná que trabalha com migração e refúgio. Os
refugiados descobrem a Cáritas através do contato com outros imigrantes.

Para se manter financeiramente, o desafio é grande. Há parcerias com o
ACNUR e UE, sendo convênios que possibilitam um bom desempenho, visto
que os recursos humanos geram custos mais altos no orçamento. Há também
busca de recursos próprios através de bazares, venda de velas relacionadas a um
projeto que tentar combater a fome, exclusão e pobreza e miséria, para ser uma
fonte de renda extra para para manter a entidade, além de apoio de outras
organizações. Com todas essas atividades, há um controle financeiro de toda a
parte administrativa, pois o espaço regional é uma filial da Cáritas brasileira.

Embora não ocorram ações específicas ou projetos, há grandes debates
voltados para a população LGBT, sendo que há espaços de construção e
conversa sobre inclusão de gênero e sobre a questão das mulheres e crianças,
pois não há como falar sobre a questão de refúgio sem mencionar a questão de
gênero. Apesar dos refugiados não atuarem nos projetos, estão presentes nas
rodas de conversa, sendo que as nacionalidades que mais frequentam a Cáritas
são sírios, angolanos, congoleses, venezuelanos e cubanos, além de haitianos ,
que embora não sejam considerados refugiados, são ajudados dentro do
possível, fortalecendo a parceria com a Pastoral do Migrante, para que haja um
atendimento na área de documentação e encaminhamento para o mercado de
trabalho.
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5.4  Linyon Global Workers 

A segunda acolhida se dá através de projetos que focam na integração, 
tanto laboral como na sociedade brasileira como um todo. Um deles é o Linyon 
Global Workers, negócio social voltado para a reinserção de imigrantes e 
refugiados no mercado de trabalho, que através da inteligência cultural,  tem 
como proposta mostrar a riqueza e o potencial que a diversidade oferece, além 
do projeto Escola de Integração, que dá treinamentos e capacitações focadas 
também na inserção no mercado de trabalho. Ao realizar essas atividades, as 
maiores dificuldades encontradas são o engajamento dos imigrantes, causada 
pela dificuldade de transporte, ou o encontro de um trabalho temporário que 
gere renda. Ademais, com um rede crescente de projetos direcionados aos 
imigrantes, muitas vezes certos eventos acabam tendo uma baixa adesão, 
dificultando as atividades realizadas por diferentes instituições. Mesmo assim, a 
maior participatividade dos imigrantes ocorre nos eventos.  

A opinião pública é trabalhada através de treinamentos, e dentro deles é 
colocada a sensibilização e dinâmicas de interação, que são muito mais efetivos 
do que apenas discurso. Visto que o público é voltado para o ambiente 
corporativo, levar os refugiados para participarem das empresas acaba tendo 
resultados melhores. 

 Para se manter financeiramente, há venda de serviços, de treinamentos 
de inteligência cultural e editais, sendo que são 3 pessoas trabalhando na 
organização,  e 2 deles voluntários, havendo divisão interna de tarefas. O 
Linyon Global Workers já realizou projetos incluindo refugiados, mas no 
momento, os contatos com os imigrantes acontecem, em maioria, dentro das 
próprias capacitações. Além disso, os imigrantes (que são oriundos, 
principalmente, da Síria, Haiti, Venezuela e Angola), ficam sabendo da 
organização através de outras entidades e pessoas que passaram por lá. Embora 
alguns refugiados tenham ido em busca de ajudas relacionadas à primeira 
acolhida, o foco é a reinserção no mercado de trabalho.  

Não há nada voltado para a população LGBTI, mas persiste a dúvida se 
há uma demanda específica para esse público na cidade de Curitiba. Para 
crianças, no entanto, em 2016 e 2017 aconteceram as “oficinas de diversidade”. 
E para gênero, houve um evento sobre mulheres. Dentro das capacitações, 
ocorreu um módulo sobre educação sexual.  

As maiores necessidades que o Linyon atende dizem respeito ao mercado 
laboral. Desse modo, a organização quer e pretende inovar com o uso de 
tecnologia, já que esta é vista como fator fundamental no processo de inovação, 
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economia solidária, já que há mais de 30 anos a Cáritas desenvolve a economia
solidária no Brasil, tendo esse conhecimento pela causa e trabalhado
intensamente nesse projeto pelo Estado do Paraná. Há ainda um outro projeto
chamado MAGRE (Meio Ambiente e Gestão de Riscos de Emergências), sendo
um plano voltado para trabalhar com as questões relacionadas aos riscos para o
meio ambiente, ao mesmo tempo em que se discute a preservação dos biomas
e agricultura familiar.

Para administrar os projetos, a Cáritas conta com seis pessoas, todas
remuneradas, sendo um assistente social, um assistente jurídico, uma
coordenadora de projetos, um secretário, uma assessora e um assistente
administrativo, além de 4 voluntários.

Até a metade do ano de 2017, o número de refugiados que procurou a
Cáritas para algum serviço ou atendimento superou o do ano de 2016 inteiro,
pois a instituição é uma referência no atendimento a migrantes e refugiados,
havendo cerca de 400 atendimentos no primeiro semestre de 2017. Há também
uma rede de apoio no Paraná que trabalha com migração e refúgio. Os
refugiados descobrem a Cáritas através do contato com outros imigrantes.

Para se manter financeiramente, o desafio é grande. Há parcerias com o
ACNUR e UE, sendo convênios que possibilitam um bom desempenho, visto
que os recursos humanos geram custos mais altos no orçamento. Há também
busca de recursos próprios através de bazares, venda de velas relacionadas a um
projeto que tentar combater a fome, exclusão e pobreza e miséria, para ser uma
fonte de renda extra para para manter a entidade, além de apoio de outras
organizações. Com todas essas atividades, há um controle financeiro de toda a
parte administrativa, pois o espaço regional é uma filial da Cáritas brasileira.

Embora não ocorram ações específicas ou projetos, há grandes debates
voltados para a população LGBT, sendo que há espaços de construção e
conversa sobre inclusão de gênero e sobre a questão das mulheres e crianças,
pois não há como falar sobre a questão de refúgio sem mencionar a questão de
gênero. Apesar dos refugiados não atuarem nos projetos, estão presentes nas
rodas de conversa, sendo que as nacionalidades que mais frequentam a Cáritas
são sírios, angolanos, congoleses, venezuelanos e cubanos, além de haitianos ,
que embora não sejam considerados refugiados, são ajudados dentro do
possível, fortalecendo a parceria com a Pastoral do Migrante, para que haja um
atendimento na área de documentação e encaminhamento para o mercado de
trabalho.
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5.4 Linyon Global Workers

A segunda acolhida se dá através de projetos que focam na integração,
tanto laboral como na sociedade brasileira como um todo. Um deles é o Linyon
Global Workers, negócio social voltado para a reinserção de imigrantes e
refugiados no mercado de trabalho, que através da inteligência cultural, tem
como proposta mostrar a riqueza e o potencial que a diversidade oferece, além
do projeto Escola de Integração, que dá treinamentos e capacitações focadas
também na inserção no mercado de trabalho. Ao realizar essas atividades, as
maiores dificuldades encontradas são o engajamento dos imigrantes, causada
pela dificuldade de transporte, ou o encontro de um trabalho temporário que
gere renda. Ademais, com um rede crescente de projetos direcionados aos
imigrantes, muitas vezes certos eventos acabam tendo uma baixa adesão,
dificultando as atividades realizadas por diferentes instituições. Mesmo assim, a
maior participatividade dos imigrantes ocorre nos eventos.

A opinião pública é trabalhada através de treinamentos, e dentro deles é
colocada a sensibilização e dinâmicas de interação, que são muito mais efetivos
do que apenas discurso. Visto que o público é voltado para o ambiente
corporativo, levar os refugiados para participarem das empresas acaba tendo
resultados melhores.

Para se manter financeiramente, há venda de serviços, de treinamentos
de inteligência cultural e editais, sendo que são 3 pessoas trabalhando na
organização, e 2 deles voluntários, havendo divisão interna de tarefas. O
Linyon Global Workers já realizou projetos incluindo refugiados, mas no
momento, os contatos com os imigrantes acontecem, em maioria, dentro das
próprias capacitações. Além disso, os imigrantes (que são oriundos,
principalmente, da Síria, Haiti, Venezuela e Angola), ficam sabendo da
organização através de outras entidades e pessoas que passaram por lá. Embora
alguns refugiados tenham ido em busca de ajudas relacionadas à primeira
acolhida, o foco é a reinserção no mercado de trabalho.

Não há nada voltado para a população LGBTI, mas persiste a dúvida se
há uma demanda específica para esse público na cidade de Curitiba. Para
crianças, no entanto, em 2016 e 2017 aconteceram as “oficinas de diversidade”.
E para gênero, houve um evento sobre mulheres. Dentro das capacitações,
ocorreu um módulo sobre educação sexual.

As maiores necessidades que o Linyon atende dizem respeito ao mercado
laboral. Desse modo, a organização quer e pretende inovar com o uso de
tecnologia, já que esta é vista como fator fundamental no processo de inovação,
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sendo que há a intenção de lançar em breve um aplicativo para fazer um 
“match" entre empresas e refugiados.   

5.5  O Planeta é um Só 

Por fim, atuando em um segundo momento do processo migratório, O 
Planeta é um Só foca principalmente na integração e no convívio, oferecendo 
um espaço para mostrar que as portas estão abertas e que há um local de 
pertencimento, de sentimento de comunidade e paz, incluindo brasileiros e 
estrangeiros, para que haja uma troca de conhecimento, entendimento e 
acolhimento das diversidades. A ONG é formada por voluntários, tendo uma 
parceria com o Instituto Tibagi, onde os encontros são realizados.  

O motivo principal para o projeto ter sido iniciado foi a Guerra na Síria 
e o fato das fronteiras de outros países estarem fechadas. Desse modo, O 
Planeta é um Só decidiu abranger os sírios e todas as outras nacionalidades, 
além de brasileiros, já que o foco é a interação entre diversos povos. A intenção 
era gerar um espaço para mostrar que as portas estão abertas e que houvesse 
um espaço de pertencimento. O conceito principal é a paz, de fazer parte de 
uma comunidade. As atividades que focam no convívio acontecem duas vezes 
por mês, numa escola de cursos profissionalizantes, sendo que três cursos já 
foram abertos para que também haja a adesão de imigrantes. São cinco 
atividades realizadas, dentre elas roda de conversa e apresentação de instituições 
que podem ofertar serviços necessários para os imigrantes.  Além disso, 
há uma feira de produtos e alimentos típicos, com o objetivo de gerar uma renda 
rápida para os imigrantes, alem de mostrar a riqueza cultural advinda de 
diferentes lugares. E por fim, há uma apresentação cultural feita por algum 
imigrante, e uma dança para que haja uma união. Os encontros são quinzenais, 
para que aconteça uma adesão e proximidade. Os encontros também são uma 
maneira para os refugiados verem as diferentes atrações e lugares que Curitiba 
tem para oferecer. Foram 13 encontros realizados no ano de 2016. 

O mais difícil ao praticar essas atividades é a adesão dos voluntários, pois 
cada um tem um determinado horário, sendo difícil uma reunião com a equipe 
toda. São 7 voluntários e convidados pontuais. Alguns imigrantes já 
participaram como voluntários, como uma argentina e um haitiano. Entretanto, 
os imigrantes geralmente são muito ocupados e podem não ter tempo suficiente 
para ajudar. Por outro lado, os imigrantes podem estabelecer uma rede de 
contatos, e tem a oportunidade de se integrar mais.  
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sendo que há a intenção de lançar em breve um aplicativo para fazer um
“match" entre empresas e refugiados.

5.5 O Planeta é um Só

Por fim, atuando em um segundo momento do processo migratório, O
Planeta é um Só foca principalmente na integração e no convívio, oferecendo
um espaço para mostrar que as portas estão abertas e que há um local de
pertencimento, de sentimento de comunidade e paz, incluindo brasileiros e
estrangeiros, para que haja uma troca de conhecimento, entendimento e
acolhimento das diversidades. A ONG é formada por voluntários, tendo uma
parceria com o Instituto Tibagi, onde os encontros são realizados.

O motivo principal para o projeto ter sido iniciado foi a Guerra na Síria
e o fato das fronteiras de outros países estarem fechadas. Desse modo, O
Planeta é um Só decidiu abranger os sírios e todas as outras nacionalidades,
além de brasileiros, já que o foco é a interação entre diversos povos. A intenção
era gerar um espaço para mostrar que as portas estão abertas e que houvesse
um espaço de pertencimento. O conceito principal é a paz, de fazer parte de
uma comunidade. As atividades que focam no convívio acontecem duas vezes
por mês, numa escola de cursos profissionalizantes, sendo que três cursos já
foram abertos para que também haja a adesão de imigrantes. São cinco
atividades realizadas, dentre elas roda de conversa e apresentação de instituições
que podem ofertar serviços necessários para os imigrantes. Além disso,
há uma feira de produtos e alimentos típicos, com o objetivo de gerar uma renda
rápida para os imigrantes, alem de mostrar a riqueza cultural advinda de
diferentes lugares. E por fim, há uma apresentação cultural feita por algum
imigrante, e uma dança para que haja uma união. Os encontros são quinzenais,
para que aconteça uma adesão e proximidade. Os encontros também são uma
maneira para os refugiados verem as diferentes atrações e lugares que Curitiba
tem para oferecer. Foram 13 encontros realizados no ano de 2016.

O mais difícil ao praticar essas atividades é a adesão dos voluntários, pois
cada um tem um determinado horário, sendo difícil uma reunião com a equipe
toda. São 7 voluntários e convidados pontuais. Alguns imigrantes já
participaram como voluntários, como uma argentina e um haitiano. Entretanto,
os imigrantes geralmente são muito ocupados e podem não ter tempo suficiente
para ajudar. Por outro lado, os imigrantes podem estabelecer uma rede de
contatos, e tem a oportunidade de se integrar mais.
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Há também dois projetos adicionais: um que procura promover o bem 
estar e qualidade de vida, com atividades mais terapêuticas sendo oferecidas e 
outro para desbravar a cidade de Curitiba. Esse último inclui três atividades: o 
Planeta na praça, o Planeta na estrada e o Planeta família, sendo que o primeiro 
mostra as praças étnicas na cidade, oferecendo visitas guiadas por geógrafos e 
historiadores, para as pessoas refletirem sobre as diferentes fases das migrações. 
Já O Planeta na estrada é um projeto de viagens, para que os refugiados tenham 
uma vida que inclua passeios e lazer. E por fim, o Planeta família oferece 
atividades no parque, com jogos e brincadeiras no Parque Tingui.  

Todas as atividades são ofertadas gratuitamente, e não há ninguém que 
receba remuneração dentro da Organização. Apesar disso, há divisão interna de 
tarefas entre os voluntários, sendo que cada um tem atribuição principal, 
realizando outras tarefas caso seja necessário. Financeiramente, ocorreu um 
crowdfunding para pagar um encontro realizado, sendo que a organização não 
paga o local para o encontro, e também não possuem escritório, ja que não ha 
atendimento diário. Na parte financeira, também há os editais. 

O Planeta é um só tem tido a adesão de mais imigrantes do que pessoas 
refugiadas, sendo que a média de pessoas que atendem aos encontros tem sido 
30 pessoas, entre brasileiros e migrantes. Apesar dos encontros terem grande 
participação, em Curitiba nunca ocorreu nenhuma demanda por parte da 
população LGBTI, e não há algo específico voltado para mulheres. A 
organização disponibiliza horários específicos para atividades  adequadas para 
crianças.  

Não há nenhum aplicativo em uso, apenas redes sociais, sendo o contato 
humano a forma mais eficaz de passar adiante informações sobre os próximos 
encontros. Desse modo,  as nacionalidades que mais atendem os encontros são 
haitianos, senegaleses, congoleses, angolanos e guineenses, contribuindo assim 
com o  propósito de entender e acolher melhor as diversidades.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Visto que o tema do refúgio está se propagando, mais pessoas estão 
dispostas a ajudar e o governo está olhando mais atentamente para a situação, 
fornecendo emendas especiais, pois os refugiados também tem o direito de um 
padrão de vida decente, incluindo casa, comida, vestimentas, educação, 
cuidados médicos e segurança social. Ainda assim, percebe-se que os problemas 
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sendo que há a intenção de lançar em breve um aplicativo para fazer um
“match" entre empresas e refugiados.

5.5 O Planeta é um Só

Por fim, atuando em um segundo momento do processo migratório, O
Planeta é um Só foca principalmente na integração e no convívio, oferecendo
um espaço para mostrar que as portas estão abertas e que há um local de
pertencimento, de sentimento de comunidade e paz, incluindo brasileiros e
estrangeiros, para que haja uma troca de conhecimento, entendimento e
acolhimento das diversidades. A ONG é formada por voluntários, tendo uma
parceria com o Instituto Tibagi, onde os encontros são realizados.

O motivo principal para o projeto ter sido iniciado foi a Guerra na Síria
e o fato das fronteiras de outros países estarem fechadas. Desse modo, O
Planeta é um Só decidiu abranger os sírios e todas as outras nacionalidades,
além de brasileiros, já que o foco é a interação entre diversos povos. A intenção
era gerar um espaço para mostrar que as portas estão abertas e que houvesse
um espaço de pertencimento. O conceito principal é a paz, de fazer parte de
uma comunidade. As atividades que focam no convívio acontecem duas vezes
por mês, numa escola de cursos profissionalizantes, sendo que três cursos já
foram abertos para que também haja a adesão de imigrantes. São cinco
atividades realizadas, dentre elas roda de conversa e apresentação de instituições
que podem ofertar serviços necessários para os imigrantes. Além disso,
há uma feira de produtos e alimentos típicos, com o objetivo de gerar uma renda
rápida para os imigrantes, alem de mostrar a riqueza cultural advinda de
diferentes lugares. E por fim, há uma apresentação cultural feita por algum
imigrante, e uma dança para que haja uma união. Os encontros são quinzenais,
para que aconteça uma adesão e proximidade. Os encontros também são uma
maneira para os refugiados verem as diferentes atrações e lugares que Curitiba
tem para oferecer. Foram 13 encontros realizados no ano de 2016.

O mais difícil ao praticar essas atividades é a adesão dos voluntários, pois
cada um tem um determinado horário, sendo difícil uma reunião com a equipe
toda. São 7 voluntários e convidados pontuais. Alguns imigrantes já
participaram como voluntários, como uma argentina e um haitiano. Entretanto,
os imigrantes geralmente são muito ocupados e podem não ter tempo suficiente
para ajudar. Por outro lado, os imigrantes podem estabelecer uma rede de
contatos, e tem a oportunidade de se integrar mais.
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Há também dois projetos adicionais: um que procura promover o bem
estar e qualidade de vida, com atividades mais terapêuticas sendo oferecidas e
outro para desbravar a cidade de Curitiba. Esse último inclui três atividades: o
Planeta na praça, o Planeta na estrada e o Planeta família, sendo que o primeiro
mostra as praças étnicas na cidade, oferecendo visitas guiadas por geógrafos e
historiadores, para as pessoas refletirem sobre as diferentes fases das migrações.
Já O Planeta na estrada é um projeto de viagens, para que os refugiados tenham
uma vida que inclua passeios e lazer. E por fim, o Planeta família oferece
atividades no parque, com jogos e brincadeiras no Parque Tingui.

Todas as atividades são ofertadas gratuitamente, e não há ninguém que
receba remuneração dentro da Organização. Apesar disso, há divisão interna de
tarefas entre os voluntários, sendo que cada um tem atribuição principal,
realizando outras tarefas caso seja necessário. Financeiramente, ocorreu um
crowdfunding para pagar um encontro realizado, sendo que a organização não
paga o local para o encontro, e também não possuem escritório, ja que não ha
atendimento diário. Na parte financeira, também há os editais.

O Planeta é um só tem tido a adesão de mais imigrantes do que pessoas
refugiadas, sendo que a média de pessoas que atendem aos encontros tem sido
30 pessoas, entre brasileiros e migrantes. Apesar dos encontros terem grande
participação, em Curitiba nunca ocorreu nenhuma demanda por parte da
população LGBTI, e não há algo específico voltado para mulheres. A
organização disponibiliza horários específicos para atividades adequadas para
crianças.

Não há nenhum aplicativo em uso, apenas redes sociais, sendo o contato
humano a forma mais eficaz de passar adiante informações sobre os próximos
encontros. Desse modo, as nacionalidades que mais atendem os encontros são
haitianos, senegaleses, congoleses, angolanos e guineenses, contribuindo assim
com o propósito de entender e acolher melhor as diversidades.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Visto que o tema do refúgio está se propagando, mais pessoas estão
dispostas a ajudar e o governo está olhando mais atentamente para a situação,
fornecendo emendas especiais, pois os refugiados também tem o direito de um
padrão de vida decente, incluindo casa, comida, vestimentas, educação,
cuidados médicos e segurança social. Ainda assim, percebe-se que os problemas
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enfrentados pelas instituições que cuidam do assunto se aproximam, e também 
os desafios enfrentados pelos refugiados.  

Embora nem todas as instituições atuantes em Curitiba tenham sido 
citadas, é possível identificar a assistência concedida por organizações, 
secretarias e sociedade civil, através de contribuições mais urgentes, mas 
também projetos que se preocupam com o migrante para garantir que seus 
direitos e o bem estar sejam assegurados a longo prazo. 

REFERÊNCIAS 

ACNUR. Dados sobre refúgio no Brasil.. 2016. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-
refugio-no-brasil/>. Acesso em: 14 jul. 2017. 

______. Booklet for Asylum Seekers in Brazil. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Do
cumentos/portugues/Publicacoes/2014/Cartilha_para_solicitantes_de_refugi
o_no_Brasil>. Acesso em: 26 maio 2017. 

______. Lei 9474/97 e Coleta ̂nea de Instrumentos de Protec ̧a ̃o Internacional dos 
Refugiados. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/
2010/Lei_9474-
97_e_Coletanea_de_Instrumentos_de_Protecao_Internacional_dos_Refugiad
os.pdf?view=1>. Acesso em: 16 maio 2017. 

______. Refugio no Brasil: uma Analise Estatística. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/
Refugio_no_Brasil_2010_2014.pdf?view=1>. Acesso em: 17 maio 2017. 

______. Rights and Duties of Asylum Seekers and Refugees in Brazil. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/
2012/Direitos_e_Deveres_dos_Solicitantes_de_Refugio_e_Refugiados_no_B
rasil_-_2012.pdf?view=1>. Acesso em: 19 maio 2017. 

OAS. Cartagena Declaration on Refugees, Colloquium on the International Protection of 
Refugees in Central America, Mexico and Panama. 1984. Disponível em: 
<https://www.oas.org/dil/1984_Cartagena_Declaration_on_Refugees.pdf>. 
Acesso em: 23 maio 2017. 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



581
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também projetos que se preocupam com o migrante para garantir que seus
direitos e o bem estar sejam assegurados a longo prazo.

REFERÊNCIAS

ACNUR. Dados sobre refúgio no Brasil.. 2016. Disponível em:
<http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-
refugio-no-brasil/>. Acesso em: 14 jul. 2017.

______. Booklet for Asylum Seekers in Brazil. Disponível em:
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Do
cumentos/portugues/Publicacoes/2014/Cartilha_para_solicitantes_de_refugi
o_no_Brasil>. Acesso em: 26 maio 2017.

______. Lei 9474/97 e Coleta ̂nea de Instrumentos de Protec ̧a ̃o Internacional dos
Refugiados. Disponível em:
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/
2010/Lei_9474-
97_e_Coletanea_de_Instrumentos_de_Protecao_Internacional_dos_Refugiad
os.pdf?view=1>. Acesso em: 16 maio 2017.

______. Refugio no Brasil: uma Analise Estatística. Disponível em:
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/
Refugio_no_Brasil_2010_2014.pdf?view=1>. Acesso em: 17 maio 2017.

______. Rights and Duties of Asylum Seekers and Refugees in Brazil. Disponível em:
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/
2012/Direitos_e_Deveres_dos_Solicitantes_de_Refugio_e_Refugiados_no_B
rasil_-_2012.pdf?view=1>. Acesso em: 19 maio 2017.

OAS. Cartagena Declaration on Refugees, Colloquium on the International Protection of
Refugees in Central America, Mexico and Panama. 1984. Disponível em:
<https://www.oas.org/dil/1984_Cartagena_Declaration_on_Refugees.pdf>.
Acesso em: 23 maio 2017.

592 

CASTLES, Stephen; HAAS, Hein de; MILLER, Mark J.  The age of migration: 
International Population Movements in the Modern World. New York: 
Palgrave Macmillan, 2014. 

CONARE. Sistema de Refugio Brasileiro: Desafios e Perspectivas. 2016. Disponível 
em: 
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Estatisticas/
Sistema_de_Refugio_brasileiro_-_Refugio_em_numeros_-
_05_05_2016.pdf?view=1>. Acesso em: 23 maio 2017. 

HEAR, Nicholas Van.  I went as far as my money would take me: conflict, 
forced migration and class. Centre on Migration, Policy and Society Working Paper, 
No. 6, p. 1-36, 2004. 

ICVA.  Resettlement and Other Forms of Admission for Syrian Refugees. 2015. 
Disponível em: <https://icvanetwork.org/resources/unhcr-resettlement-and-
other-forms-admission-syrian-refugees>. Acesso em: 22 maio 2017. 

KRISSMAN, Fred, Sin Coyote ni Patrón: Why the “Migrant Network” Fails to 
Explain International Migration. Center for Migration Studies of New York, 39(1), p. 
4-44, 2005.

LEITE, Carla; CALEIRO, Manuel. 2014. Refugiados ambientais e os direitos humanos: 
os haitianos e suas precárias relações trabalhistas no Brasil. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=a3c5e98cbfa4ee65>. 
Acesso em: 24 maio 2017 

MASSEY, Douglas S; GOLDRING, Luin and DURAND, Jorge. Continuities in 
Transnational Migration: An Analysis of Nineteen Mexican Communities. 
University of Chicago, 1994. 

MAU, Steffen; GULZAU,Fanian; LAUBE, Lena e ZAUN, Natascha. “The 
Global Mobility Divide: How Visa Policies Have Evolver over Time.” Journal of 
Ethnic and Migration Studies  41(8): 2015, 1192-1213,  

PACÍFICO,  Andrea Maria Calazans Pacheco; MENDONÇA, Renata de Lima.  
A proteção sociojurídica dos refugiados no Brasil.  In: Textos & Contextos. Porto 
Alegre, v. 9, n. 1, p. 170 - 181, jan./jun. 2010. 

UNHCR. Dados sobre refugio no Brasil: Balanço ate abril de 2016. 2016. Acesso 
em 29 de maio de 2017.  

______. Global Trends: Forced Displacement in 2015. 2015. Disponível em: 
<http://www.unhcr.org/statistics/country/576408cd7/unhcr-global-trends-
2015.html>. Acesso em: 29 maio 2017. 

DANIELLE ANNONI ( COORD).



581

enfrentados pelas instituições que cuidam do assunto se aproximam, e também
os desafios enfrentados pelos refugiados.

Embora nem todas as instituições atuantes em Curitiba tenham sido
citadas, é possível identificar a assistência concedida por organizações,
secretarias e sociedade civil, através de contribuições mais urgentes, mas
também projetos que se preocupam com o migrante para garantir que seus
direitos e o bem estar sejam assegurados a longo prazo.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS  

RELATÓRIO DE PESQUISA PROJETO DE EXTENSÃO346 

Coordenadora do Projeto: Profª. Drª. Danielle Annoni. 

Aluno / Entrevistador: Jones Leo Santos 

Local da Entrevista: Entrevista na Agência do Trabalhador na cidade de 
Curitiba (PR) 

Fui designado para a entrevista em uma agência de emprego, que poderia 
ser de livre escolha minha.  

As perguntas que foram elaboradas para a entrevista eram as seguintes: 

1. Essa agência costuma receber muitos refugiados que procuram por emprego?

2. Quais são os principais tipos de trabalhos desempenhados pelos refugiados?

3. Eles precisam passar por algum treino ou especialização para ocupar a vaga?

4. Há algum requisito a mais para que ocupem a vaga?

5. Há algum tipo de receio por parte dos refugiados em dizer que são
refugiados?

6. Eles costumam ter algum tipo de formação no país de origem?

7. Os funcionários daqui passam por algum tipo de treinamento para atender
os refugiados?

346 Este relatório foi realizado segundo a Resolução 72/11 do CEPE da UFPR, do período 
de 01/05/2016 a 31/12/2016, e cujo relatório final foi aprovado em 27/04/2017 pela Ata n 
498, do CCAEX - Comitê Assessor de Extensão da UFPR. Referido relatório foi produzido 
no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um 
Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à 
Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 14/2014.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

RELATÓRIO DE PESQUISA PROJETO DE 
EXTENSÃO346

Coordenadora do Projeto: Profª. Drª. Danielle Annoni. 

Aluno / Entrevistador: Jones Leo Santos

Local da Entrevista: Entrevista na Agência do Trabalhador na cidade de
Curitiba (PR)

Fui designado para a entrevista em uma agência de emprego, que poderia
ser de livre escolha minha.

As perguntas que foram elaboradas para a entrevista eram as seguintes:

1. Essa agência costuma receber muitos refugiados que procuram por emprego?

2. Quais são os principais tipos de trabalhos desempenhados pelos refugiados?

3. Eles precisam passar por algum treino ou especialização para ocupar a vaga?

4. Há algum requisito a mais para que ocupem a vaga?

5. Há algum tipo de receio por parte dos refugiados em dizer que são
refugiados?

6. Eles costumam ter algum tipo de formação no país de origem?

7. Os funcionários daqui passam por algum tipo de treinamento para atender
os refugiados?

346 Este relatório foi realizado segundo a Resolução 72/11 do CEPE da UFPR, do período
de 01/05/2016 a 31/12/2016, e cujo relatório final foi aprovado em 27/04/2017 pela Ata n
498, do CCAEX - Comitê Assessor de Extensão da UFPR. Referido relatório foi produzido
no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um
Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à
Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 14/2014.

597 

8. Há alguma diferença no tratamento entre o brasileiro sem um grau de
formação alto e os refugiados?

9. O(a) senhor(a) acha que há discriminação por parte dos brasileiros
empregados no mesmo nível de escolaridade para com os refugiados? Por quê?

10. O fato de os refugiados não conseguirem falar o Português com fluência é
um empecilho para conseguirem uma vaga de emprego?

11. Quando conseguem a vaga de emprego, eles costumam se sair bem no
trabalho? Se não, quais são as reclamações?

12. Há vagas de emprego destinadas diretamente aos refugiados ou eles
disputam as mesmas com os brasileiros?

13. O(a) senhor(a) acha que a agência consegue atender de forma satisfatória os
refugiados? Dê detalhes.

Escolhi a Agência do Trabalhador, localizada na rua Pedro Ivo, no 
Centro da cidade, pois é a principal agência de emprego da cidade, além de 
ofertar vagas nas atividades que os refugiados costumam desempenhar ao 
chegar na cidade. Na primeira tentativa de agendamento da entrevista, a pessoa 
responsável por autorizar a entrevista não se encontrava. Três dias depois, no 
dia 7 de outubro, tentei contato novamente e consegui falar com o gerente da 
agência. Ele me informou, via telefone, que eu deveria pedir autorização para a 
assessoria de imprensa da Secretaria do Estado da Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos (SEJU). No mesmo dia, telefonei para a assessoria de imprensa e o 
assessor me informou que eu deveria mandar um e-mail com as perguntas que 
seriam feitas ao funcionário do SINE. Enviei um e-mail à professora Danielle 
Annoni pedindo autorização para enviar as perguntas para a assessoria do 
SEJU, a autorização foi concedida. Enviei o e-mail para o endereço eletrônico 
que a assessoria me passou por telefone, que é: imprensaseju@seju.pr.gov.br. 
A assessoria da SEJU não respondeu o primeiro e nenhum dos outros dois e-
mails que eu enviei, além de eu não conseguir mais contato por telefone com o 
assessor que havia me atendido no dia 7 de outubro. Sendo assim, não consegui 
marcar a entrevista na Agência do Trabalhador, pois não obtive autorização da 
SEJU. 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL
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8. Há alguma diferença no tratamento entre o brasileiro sem um grau de
formação alto e os refugiados?

9. O(a) senhor(a) acha que há discriminação por parte dos brasileiros
empregados no mesmo nível de escolaridade para com os refugiados? Por quê?

10. O fato de os refugiados não conseguirem falar o Português com fluência é
um empecilho para conseguirem uma vaga de emprego?

11. Quando conseguem a vaga de emprego, eles costumam se sair bem no
trabalho? Se não, quais são as reclamações?

12. Há vagas de emprego destinadas diretamente aos refugiados ou eles
disputam as mesmas com os brasileiros?

13. O(a) senhor(a) acha que a agência consegue atender de forma satisfatória os
refugiados? Dê detalhes.

Escolhi a Agência do Trabalhador, localizada na rua Pedro Ivo, no
Centro da cidade, pois é a principal agência de emprego da cidade, além de
ofertar vagas nas atividades que os refugiados costumam desempenhar ao
chegar na cidade. Na primeira tentativa de agendamento da entrevista, a pessoa
responsável por autorizar a entrevista não se encontrava. Três dias depois, no
dia 7 de outubro, tentei contato novamente e consegui falar com o gerente da
agência. Ele me informou, via telefone, que eu deveria pedir autorização para a
assessoria de imprensa da Secretaria do Estado da Justiça, Trabalho e Direitos
Humanos (SEJU). No mesmo dia, telefonei para a assessoria de imprensa e o
assessor me informou que eu deveria mandar um e-mail com as perguntas que
seriam feitas ao funcionário do SINE. Enviei um e-mail à professora Danielle
Annoni pedindo autorização para enviar as perguntas para a assessoria do
SEJU, a autorização foi concedida. Enviei o e-mail para o endereço eletrônico
que a assessoria me passou por telefone, que é: imprensaseju@seju.pr.gov.br. 
A assessoria da SEJU não respondeu o primeiro e nenhum dos outros dois e-
mails que eu enviei, além de eu não conseguir mais contato por telefone com o
assessor que havia me atendido no dia 7 de outubro. Sendo assim, não consegui
marcar a entrevista na Agência do Trabalhador, pois não obtive autorização da
SEJU.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS  

RELATÓRIO DE PESQUISA PROJETO DE EXTENSÃO347 

Coordenadora do Projeto: Profª. Drª. Danielle Annoni.  

Aluna / Entrevistadora: Alexia Catharina Genari Martins 

Local da Entrevista: Entrevista no Conselho Tutelar na cidade de Curitiba 
(PR) 

Data: 06/10/2016 

INFORMAÇÕES SOBRE A ENTREVISTADA 

Mulher, branca, 46 anos, solteira, sem filhos. Ensino Superior completo. 
Ocupa o cargo de Conselheira Tutelar pelo 2º mandato (4 anos). 

QUESTIONÁRIO 

1. Primeiramente, como a senhora definiria “refugiado” em uma palavra?
Resposta: Sofrimento.

2. O que a senhora saberia dizer acerca da temática dos refugiados?
Resposta: É o início de uma nova vida. É um renascer, pois estão fugindo
de perigos, coisas ruins.

347 Este relatório foi realizado segundo a Resolução 72/11 do CEPE da UFPR, do período 
de 01/05/2016 a 31/12/2016, e cujo relatório final foi aprovado em 27/04/2017 pela Ata n 
498, do CCAEX - Comitê Assessor de Extensão da UFPR. Referido relatório foi produzido 
no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um 
Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à 
Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 14/2014. 
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8. Há alguma diferença no tratamento entre o brasileiro sem um grau de
formação alto e os refugiados?

9. O(a) senhor(a) acha que há discriminação por parte dos brasileiros
empregados no mesmo nível de escolaridade para com os refugiados? Por quê?

10. O fato de os refugiados não conseguirem falar o Português com fluência é
um empecilho para conseguirem uma vaga de emprego?

11. Quando conseguem a vaga de emprego, eles costumam se sair bem no
trabalho? Se não, quais são as reclamações?

12. Há vagas de emprego destinadas diretamente aos refugiados ou eles
disputam as mesmas com os brasileiros?

13. O(a) senhor(a) acha que a agência consegue atender de forma satisfatória os
refugiados? Dê detalhes.

Escolhi a Agência do Trabalhador, localizada na rua Pedro Ivo, no
Centro da cidade, pois é a principal agência de emprego da cidade, além de
ofertar vagas nas atividades que os refugiados costumam desempenhar ao
chegar na cidade. Na primeira tentativa de agendamento da entrevista, a pessoa
responsável por autorizar a entrevista não se encontrava. Três dias depois, no
dia 7 de outubro, tentei contato novamente e consegui falar com o gerente da
agência. Ele me informou, via telefone, que eu deveria pedir autorização para a
assessoria de imprensa da Secretaria do Estado da Justiça, Trabalho e Direitos
Humanos (SEJU). No mesmo dia, telefonei para a assessoria de imprensa e o
assessor me informou que eu deveria mandar um e-mail com as perguntas que
seriam feitas ao funcionário do SINE. Enviei um e-mail à professora Danielle
Annoni pedindo autorização para enviar as perguntas para a assessoria do
SEJU, a autorização foi concedida. Enviei o e-mail para o endereço eletrônico
que a assessoria me passou por telefone, que é: imprensaseju@seju.pr.gov.br. 
A assessoria da SEJU não respondeu o primeiro e nenhum dos outros dois e-
mails que eu enviei, além de eu não conseguir mais contato por telefone com o
assessor que havia me atendido no dia 7 de outubro. Sendo assim, não consegui
marcar a entrevista na Agência do Trabalhador, pois não obtive autorização da
SEJU.
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RELATÓRIO DE PESQUISA PROJETO DE EXTENSÃO347

Coordenadora do Projeto: Profª. Drª. Danielle Annoni. 

Aluna / Entrevistadora: Alexia Catharina Genari Martins

Local da Entrevista: Entrevista no Conselho Tutelar na cidade de Curitiba
(PR)

Data: 06/10/2016

INFORMAÇÕES SOBRE A ENTREVISTADA

Mulher, branca, 46 anos, solteira, sem filhos. Ensino Superior completo.
Ocupa o cargo de Conselheira Tutelar pelo 2º mandato (4 anos).

QUESTIONÁRIO

1. Primeiramente, como a senhora definiria “refugiado” em uma palavra?
Resposta: Sofrimento.

2. O que a senhora saberia dizer acerca da temática dos refugiados?
Resposta: É o início de uma nova vida. É um renascer, pois estão fugindo
de perigos, coisas ruins.

347 Este relatório foi realizado segundo a Resolução 72/11 do CEPE da UFPR, do período 
de 01/05/2016 a 31/12/2016, e cujo relatório final foi aprovado em 27/04/2017 pela Ata n
498, do CCAEX - Comitê Assessor de Extensão da UFPR. Referido relatório foi produzido 
no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um 
Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à
Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 14/2014.
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3. A senhora sabe qual a diferença entre migrante e refugiado?
Resposta: Os refugiados não querem se mudar, eles são obrigados a isso.
Refugiado é toda pessoa que se encontra fora de seu país por causa de fundado temor
de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou
participação em grupos sociais, ou em razão de conflitos armados, violência
generalizada e violação massiva de direitos humanos, e que não possa ou não queira
retornar ao seu país de origem (ACNUR).

4. No dia a dia de um Conselheiro Tutelar, o(a) senhor(a) já teve contato
com alguém que se encaixasse nessa definição?
Resposta: Aqui, no serviço de Conselheira, tratando de maus tratos,
agressões, negligência, etc, eu nunca atendi pessoa refugiada. Mas já
recebemos algumas pessoas [refugiadas] buscando orientação acerca de
documentação, coisas assim.

5. A senhora encontrou alguma dificuldade em sua atuação para atender
essa pessoa?
Resposta: Não. Nós repassamos as informações que sabíamos e
encaminhamos para o setor correto para lhe auxiliar.
- Não teve dificuldade, por exemplo, com o idioma, ou costumes...?
Resposta: Não não, conseguimos nos comunicas gesticulando.

6. Tendo como base o atendimento cotidiano, a senhora diria que o
atendimento dessa pessoa se diferenciou dos demais de alguma forma?
Se sim, de qual forma?
Resposta: Não, de forma alguma, tratamos todas as pessoas iguais, todos
são atendidos de forma igual e recebem as mesmas informações, que é
tudo o que sabemos.

7. A senhora imagina que existiria algum tipo de barreira para o
atendimento dessa pessoa, ou há preparo para a recepção deste público?
Resposta: Não acho que teria dificuldade. A gente passa as informações
que sabe, ou então encaminho para o setor correto. Se o atendimento for
de negligência, o procedimento irá seguir o mesmo de sempre.

8. Quais problemas a senhora acredita serem os mais expressivos na vida
de pessoas refugiadas no Brasil?
Resposta: Acredito que o desemprego. É o que está difícil pra todo
mundo. E também a questão de habitação.

9. Quais problemas a senhora imagina que a infância e a juventude
refugiada enfrenta ao adentrar um novo país?
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3. A senhora sabe qual a diferença entre migrante e refugiado?
Resposta: Os refugiados não querem se mudar, eles são obrigados a isso.
Refugiado é toda pessoa que se encontra fora de seu país por causa de fundado temor 
de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou
participação em grupos sociais, ou em razão de conflitos armados, violência
generalizada e violação massiva de direitos humanos, e que não possa ou não queira
retornar ao seu país de origem (ACNUR).

4. No dia a dia de um Conselheiro Tutelar, o(a) senhor(a) já teve contato
com alguém que se encaixasse nessa definição?
Resposta: Aqui, no serviço de Conselheira, tratando de maus tratos,
agressões, negligência, etc, eu nunca atendi pessoa refugiada. Mas já
recebemos algumas pessoas [refugiadas] buscando orientação acerca de
documentação, coisas assim.

5. A senhora encontrou alguma dificuldade em sua atuação para atender
essa pessoa?
Resposta: Não. Nós repassamos as informações que sabíamos e
encaminhamos para o setor correto para lhe auxiliar.
- Não teve dificuldade, por exemplo, com o idioma, ou costumes...?
Resposta: Não não, conseguimos nos comunicas gesticulando.

6. Tendo como base o atendimento cotidiano, a senhora diria que o 
atendimento dessa pessoa se diferenciou dos demais de alguma forma?
Se sim, de qual forma?
Resposta: Não, de forma alguma, tratamos todas as pessoas iguais, todos
são atendidos de forma igual e recebem as mesmas informações, que é 
tudo o que sabemos.

7. A senhora imagina que existiria algum tipo de barreira para o
atendimento dessa pessoa, ou há preparo para a recepção deste público?
Resposta: Não acho que teria dificuldade. A gente passa as informações 
que sabe, ou então encaminho para o setor correto. Se o atendimento for
de negligência, o procedimento irá seguir o mesmo de sempre.

8. Quais problemas a senhora acredita serem os mais expressivos na vida
de pessoas refugiadas no Brasil?
Resposta: Acredito que o desemprego. É o que está difícil pra todo
mundo. E também a questão de habitação.

9. Quais problemas a senhora imagina que a infância e a juventude
refugiada enfrenta ao adentrar um novo país?
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Resposta: Imagino que a criança e o adolescente sofrem ao ter o choque 
de culturas. Diria que o problema permaneceria principalmente na 
questão da educação, o idioma... 

10. A senhora pensa que é dever do Estado brasileiro garantir que esses
problemas sejam solucionados?
Resposta: Sim, é dever do Brasil, por ser dever de proteção da vida. Essas
pessoas procuram ajuda. “Não custa nada”.

11. Como a senhora vê o atendimento dessas pessoas? Deveria haver alguma
diferenciação entre brasileiros e refugiados?
Resposta: Não deveria haver diferenciação. Somos todos iguais. Mas
assim como nós não conseguimos a efetivação dos nossos direitos
sempre, eles também podem ter que se submeter a isso. Talvez “quem é
de fora consiga e a gente não, pra mostrar que eles [governantes] fizeram
bem”, pra mostrar.

12. A senhora acredita que há alguma forma destes problemas serem
minimizados pela atuação do Conselheiro Tutelar? Se sim, qual?
Resposta: Fazer o possível e encaminhar para o local certo. Chamamos
o Conselho de Porta da Esperança. Todo mundo que vem pra cá, tem
um problema e quer que ele (na maioria das vezes com urgência) seja
resolvido. Como não trabalhei com demandas assim de negligência,
objetos de atuação direta do Conselho Tutelar, eu acho que meu auxílio
se resume a prestar informação. Mas o Conselho é uma caixinha de
surpresas, não dá pra saber.
- A senhora não imagina que com o estabelecimento dos refugiados, com
o tempo, estas pessoas também terão situações de necessidade de
intervenção do Conselho Tutelar?
Resposta: Ah, acho que não. Eu, “como cidadã, como ser humano”,
penso que essas pessoas tão saindo de sofrimento, salvando os filhos,
familiares, não acho que elas queiram passar por mais sofrimento. Não
acho que elas terão conflitos com os filhos que custaram a salvar.

13. A senhora já participou de algum tipo de capacitação acerca do
atendimento de refugiados? Se não, acredita ser necessário?
Resposta: Não participei. Pelo que sei, deve ter algum tipo de capacitação
pelo município, essas coisas, na região do Tatuquara, porque é por lá que
essas pessoas estão ficando.
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Resposta: Imagino que a criança e o adolescente sofrem ao ter o choque
de culturas. Diria que o problema permaneceria principalmente na
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10.A senhora pensa que é dever do Estado brasileiro garantir que esses
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Resposta: Sim, é dever do Brasil, por ser dever de proteção da vida. Essas
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objetos de atuação direta do Conselho Tutelar, eu acho que meu auxílio
se resume a prestar informação. Mas o Conselho é uma caixinha de
surpresas, não dá pra saber.
- A senhora não imagina que com o estabelecimento dos refugiados, com
o tempo, estas pessoas também terão situações de necessidade de
intervenção do Conselho Tutelar?
Resposta: Ah, acho que não. Eu, “como cidadã, como ser humano”,
penso que essas pessoas tão saindo de sofrimento, salvando os filhos,
familiares, não acho que elas queiram passar por mais sofrimento. Não
acho que elas terão conflitos com os filhos que custaram a salvar.

13.A senhora já participou de algum tipo de capacitação acerca do 
atendimento de refugiados? Se não, acredita ser necessário?
Resposta: Não participei. Pelo que sei, deve ter algum tipo de capacitação
pelo município, essas coisas, na região do Tatuquara, porque é por lá que
essas pessoas estão ficando.
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IMPRESSÕES GERAIS: 

- Num primeiro momento, quando se falou em “refugiado” a
Conselheira demonstrou preocupação e acolhimento em relação ao
tema. Deixou bastante claro no decorrer da entrevista que compreende
o sofrimento dessas pessoas refugiadas e que gostaria de recebê-las em
nosso país.
- A entrevistada demonstrou ter pouca instrução no que tange aos
refugiados e seus problemas diários, na medida em que construía frases
com pouca objetividade e também profundidade sobe o tema, não
sabendo quais termos utilizar para expressar exatamente o que queria.
- Quando questionada acerca de quais as barreiras que um refugiado
poderia encontrar nos serviços públicos ofertados no Brasil, a
entrevistada demonstrou alto desconhecimento acerca dos problemas
enfrentados pela população refugiada que adentra o país, o que restou
claro ao não reconhecer dificuldades inclusive evidentes, como a
linguística e a cultural. Ainda, quando citava algum problema, o fazia de
forma extremamente genérica.
- Justificou sua pouca informação ante a existência de refugiados se
resumir, de acordo com ela, no bairro do Tatuquara, o que aparentou
desinteresse em conhecer melhor o tema.
- Na pergunta 10, houve uma pausa por parte da entrevistada, que parou
por alguns segundos para pensar na resposta, o que aparentou que ela
estava medindo as palavras de seu discurso. Isso demonstra que ela
compreende como deve se portar verbalmente em relação ao tema, mas
caracteriza que, no fundo, ainda que minimamente, a entrevistada pensa
diferente, de maneira que ela necessitou alterar seu discurso para “se
adequar” ao esperado.
- Essa ideia se manteve na resposta à questão 11, quando ela expressou
uma diferença entre refugiados e brasileiros nativos, dizendo que "talvez
até eles consigam algo antes de nós”, demonstrando uma lógica de
diferenciação, destoante da resposta inicial (Deveria haver alguma
diferenciação entre brasileiros e refugiados? “Não”).
- Acreditando que refugiados no Brasil, ou mais especificamente em
Curitiba, não necessitariam de apoio do Conselho Tutelar em temas
próprios de negligência, agressão, etc., a Conselheira aparentou uma
limitação em seu pensamento, imaginando que os refugiados que aqui se
estabelecessem não teriam uma vida “normal”, como qualquer brasileiro,
mas sim uma situação provisória, diferenciada. Pareceu que ela
compreende a situação dos refugiados como algo passageiro e que,
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portanto, não exige políticas concretas e definitivas, mas apenas “quebra-
galhos”. 
- Ao falar do bairro do Tatuquara, indicou uma espécie de compreensão
de que “isso é problema deles”, como se os refugiados somente se
estabelecessem lá. Foi possível extrair da fala da entrevistada que o
município está concentrando esse público naquela região e que ratifica
isso inclusive através da não capacitação de profissionais que não atuem
naquela área.

REANÁLISE DO RELATÓRIO – IMPACTO COLETIVO: 

Após a reunião do grupo de extensão e a troca das experiências 
apresentada, se fez necessário reavaliar as conclusões encontradas no relatório 
anterior. Na medida em que os pesquisadores apresentavam os resultados de 
suas entrevistas, novas conclusões apareciam e novos pontos essenciais de 
minha entrevista surgiram. 

No que concerne a minha entrevista, relembrei todo o processo que 
passei para que a mesma ocorresse. Pesquisas no Google para encontrar um 
Conselho Tutelar próximo, telefones diferentes em sites distintos, ligações 
frustradas. Duas pessoas diferentes me atenderam e me receberam de formas 
distintas. Não conseguiam me dizer um horário para ir até o local, “não sabemos 
que horas vai ter um Conselheiro disponível”. Dificuldade grande para obter 
informações simples, como onde se encontra o local de atendimento. 

Também relembrei o ambiente em que a mesma ocorreu. Uma sala 
pequena, dentro de um estabelecimento pequeno, um pouco descuidado, e uma 
Rua da Cidadania da cidade de Curitiba. “Rua da Cidadania”. Um prédio grande 
intitulado de forma a que se compreenda que ali você conseguirá meios para 
exercer sua cidadania, mas que em possui infraestrutura inacessível, filas 
gigantes em alguns balcões e desorganizado. 

A sala do Conselho Tutelar não se diferenciou do restante do prédio. 
Estrutura precária, no segundo andar, quase escondido. Eu mesma tive enorme 
dificuldade de encontra-la. 

Ao entrar, uma mulher me atendeu, a mesma com quem havia falado por 
telefone. Ela comentou que chamaria a Conselheira Tutelar, mas que eu “havia 
falado que viria em outro horário”. Ótimo atendimento ao público, recordo que 
pensei. 

Enquanto a mulher chamava a entrevistada, escutei o silêncio dos 
corredores do segundo andar do prédio e, ao mesmo tempo, o barulho alto e 
conturbado da realidade tumultuada do Terminal do Pinheirinho, logo do outro 
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portanto, não exige políticas concretas e definitivas, mas apenas “quebra-
galhos”.
- Ao falar do bairro do Tatuquara, indicou uma espécie de compreensão
de que “isso é problema deles”, como se os refugiados somente se
estabelecessem lá. Foi possível extrair da fala da entrevistada que o
município está concentrando esse público naquela região e que ratifica
isso inclusive através da não capacitação de profissionais que não atuem
naquela área.

REANÁLISE DO RELATÓRIO – IMPACTO COLETIVO:

Após a reunião do grupo de extensão e a troca das experiências
apresentada, se fez necessário reavaliar as conclusões encontradas no relatório
anterior. Na medida em que os pesquisadores apresentavam os resultados de
suas entrevistas, novas conclusões apareciam e novos pontos essenciais de
minha entrevista surgiram.

No que concerne a minha entrevista, relembrei todo o processo que
passei para que a mesma ocorresse. Pesquisas no Google para encontrar um
Conselho Tutelar próximo, telefones diferentes em sites distintos, ligações
frustradas. Duas pessoas diferentes me atenderam e me receberam de formas
distintas. Não conseguiam me dizer um horário para ir até o local, “não sabemos
que horas vai ter um Conselheiro disponível”. Dificuldade grande para obter
informações simples, como onde se encontra o local de atendimento.

Também relembrei o ambiente em que a mesma ocorreu. Uma sala
pequena, dentro de um estabelecimento pequeno, um pouco descuidado, e uma
Rua da Cidadania da cidade de Curitiba. “Rua da Cidadania”. Um prédio grande
intitulado de forma a que se compreenda que ali você conseguirá meios para
exercer sua cidadania, mas que em possui infraestrutura inacessível, filas
gigantes em alguns balcões e desorganizado.

A sala do Conselho Tutelar não se diferenciou do restante do prédio.
Estrutura precária, no segundo andar, quase escondido. Eu mesma tive enorme
dificuldade de encontra-la.

Ao entrar, uma mulher me atendeu, a mesma com quem havia falado por
telefone. Ela comentou que chamaria a Conselheira Tutelar, mas que eu “havia
falado que viria em outro horário”. Ótimo atendimento ao público, recordo que
pensei.

Enquanto a mulher chamava a entrevistada, escutei o silêncio dos
corredores do segundo andar do prédio e, ao mesmo tempo, o barulho alto e
conturbado da realidade tumultuada do Terminal do Pinheirinho, logo do outro
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lado da rua. Curiosa a contradição. Escuto, então, a Conselheira respondendo 
à pessoa que me atendeu: mas você sabe do que é essa entrevista? Será que ela 
não pode vir outro dia, que coisa, tinha outras coisas para fazer. 

O interesse daquela pessoa me atender, sem nem ao menos saber do que 
se tratava minhas perguntas, me deixou frustrada. Após alguns segundos, a 
pessoa da voz desconhecida apareceu e me chamou para entrar em sua sala. 

Conheço o restante do espaço. Desorganizado, com brinquedos e 
informativos espalhados por uma sala de espera de forma incompreensível. A 
sala da Conselheira, por sua vez, não me trouxe conforto, era mais 
desorganizada, com pilhas de papeis espalhados, caixas amontoadas pelos 
cantos e um computador muito antigo, para não dizer obsoleto. Senti que não 
era bem-vinda e que aquela sala supostamente não deveria receber o público: 
essa foi a sensação, apesar de saber que o Conselho Tutelar como um todo 
(logo, inclusive aquela sala) era feito para atender o público. 

A entrevista foi agradável, a entrevistada de repente não pensava mais 
nas outras coisas que ela tinha para fazer, e demonstrou ser uma pessoa que 
ama muito o que faz. Ao final, me ofereceu um ECA e me pareceu ser receptiva, 
nada obstante tenha barrado minha recepção num primeiro momento. 

Assim, analisando isso em conjunto com o apresentado pelos demais 
colegas, demonstrou-se com mais clareza as dificuldades que os refugiados 
encontrariam e encontram em nossa cidade: burocracias que dificultam os 
atendimentos, barreira linguística, falta de instrução acerca dessa espécie de 
público, um descaso em relação aos atendidos. 

Mais além, o desconhecimento das pessoas é tamanho que os 
entrevistados nem ao menos enxergam a importância da oferta de oficinas, 
palestras ou qualquer tipo de capacitação acerca do tema, tendo muitos 
respondido “não, acho que não precisa” à pergunta “você acredita ser 
necessário algum tipo de capacitação?”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após finalizada a pesquisa, verifico que a temática de refugiados ainda é 
distante dos governantes, funcionários e órgãos públicos, acreditando-se ser 
uma problemática ausente do cenário curitibano, o que infelizmente destoa da 
realidade. 

Observamos um atendimento tão lento e inacessível para nós, brasileiros, 
com português como idioma nativo, conhecedores (ao menos minimamente) 
dos trâmites jurídicos e administrativos dos órgãos pesquisados, que se torna 
bastante preocupante imaginar o cotidiano de pessoas em situação de refúgio e 
imigração em Curitiba. 
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lado da rua. Curiosa a contradição. Escuto, então, a Conselheira respondendo
à pessoa que me atendeu: mas você sabe do que é essa entrevista? Será que ela
não pode vir outro dia, que coisa, tinha outras coisas para fazer.

O interesse daquela pessoa me atender, sem nem ao menos saber do que 
se tratava minhas perguntas, me deixou frustrada. Após alguns segundos, a
pessoa da voz desconhecida apareceu e me chamou para entrar em sua sala.

Conheço o restante do espaço. Desorganizado, com brinquedos e
informativos espalhados por uma sala de espera de forma incompreensível. A 
sala da Conselheira, por sua vez, não me trouxe conforto, era mais
desorganizada, com pilhas de papeis espalhados, caixas amontoadas pelos
cantos e um computador muito antigo, para não dizer obsoleto. Senti que não
era bem-vinda e que aquela sala supostamente não deveria receber o público:
essa foi a sensação, apesar de saber que o Conselho Tutelar como um todo
(logo, inclusive aquela sala) era feito para atender o público.

A entrevista foi agradável, a entrevistada de repente não pensava mais
nas outras coisas que ela tinha para fazer, e demonstrou ser uma pessoa que
ama muito o que faz. Ao final, me ofereceu um ECA e me pareceu ser receptiva,
nada obstante tenha barrado minha recepção num primeiro momento.

Assim, analisando isso em conjunto com o apresentado pelos demais
colegas, demonstrou-se com mais clareza as dificuldades que os refugiados
encontrariam e encontram em nossa cidade: burocracias que dificultam os
atendimentos, barreira linguística, falta de instrução acerca dessa espécie de
público, um descaso em relação aos atendidos.

Mais além, o desconhecimento das pessoas é tamanho que os
entrevistados nem ao menos enxergam a importância da oferta de oficinas,
palestras ou qualquer tipo de capacitação acerca do tema, tendo muitos
respondido “não, acho que não precisa” à pergunta “você acredita ser
necessário algum tipo de capacitação?”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após finalizada a pesquisa, verifico que a temática de refugiados ainda é
distante dos governantes, funcionários e órgãos públicos, acreditando-se ser
uma problemática ausente do cenário curitibano, o que infelizmente destoa da
realidade.

Observamos um atendimento tão lento e inacessível para nós, brasileiros, 
com português como idioma nativo, conhecedores (ao menos minimamente)
dos trâmites jurídicos e administrativos dos órgãos pesquisados, que se torna 
bastante preocupante imaginar o cotidiano de pessoas em situação de refúgio e
imigração em Curitiba.
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Esse desconhecimento completo acaba por comprovar um descaso por 
parte desses atendentes em relação à temática, um verdadeiro senso de que é 
algo distante e que não há porque dispender verbas e tempo com um problema 
considerado temporário e secundário num ambiente municipal. Um 
desconhecimento acerca da natureza do fenômeno do refúgio, das necessidades 
básicas de um cidadão estrangeiro e da isonomia de tratamento que deve ser 
oferecido: não um tratamento igual, mas um tratamento que detenha 
conhecimentos e meios para colaborar igualmente com todas as pessoas, 
considerando suas diferenças e necessidades. 

Por fim, para que esses conhecimentos e meios alcancem aqueles que 
irão atender esses refugiados e demais migrantes, é essencial a inclusão de 
programas educacionais e formativos na área de migrações, bem como a oferta 
de oficinas e palestras que instruam os funcionários a bem atender essas 
pessoas. Igualmente, a produção de informativos por meio de mídias públicas, 
como o "TV no ônibus" seria de ímpar relevância para que o tema alcance não 
somente aqueles que atuam junto com estas pessoas, mas também a população 
em geral que indiretamente é responsável por promover a inclusão destes 
refugiados na sociedade. 

DANIELLE ANNONI ( COORD).
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RELATÓRIO DE PESQUISA PROJETO DE EXTENSÃO348 

Coordenadora do Projeto: Profª. Drª. Danielle Annoni. 

Aluno / Entrevistador: Bruno Costa Alvares 

Local da Entrevista: Entrevista na Justiça do Trabalho na cidade de Curitiba 
(PR) 

PERGUNTAS 

1. Você já atendeu algum imigrante ou refugiado aqui?
2. Geralmente, eles se identificam como imigrantes ou refugiados?
3. Quais são as dúvidas ou procedimentos mais frequentes?
4. Vocês costumam encaminhá-los para outro setor ou órgão? Qual seria?
5. Você saberia me dizer qual a diferença entre imigrante e refugiado?
6. Você já teve alguma instrução ou capacitação para realizar o atendimento

aos refugiados?
7. Você acha que deveria ter algum tipo de treinamento ou capacitação para

realizar esse tipo de atendimento?
8. Você se sente preparada, hoje, para atender uma pessoa que se denomine

refugiada?
9. Você já recebeu algum tipo de capacitação ou treinamento para o

atendimento de algum outro tipo de grupo?
10. Você acha que o refugiado deve ter o mesmo nível de acesso à justiça

que os cidadãos nascidos no Brasil?

348 Este relatório foi realizado segundo a Resolução 72/11 do CEPE da UFPR, do período 
de 01/05/2016 a 31/12/2016, e cujo relatório final foi aprovado em 27/04/2017 pela Ata n 
498, do CCAEX - Comitê Assessor de Extensão da UFPR. Referido relatório foi produzido 
no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um 
Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à 
Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 14/2014. 
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Local da Entrevista: Entrevista na Justiça do Trabalho na cidade de Curitiba
(PR)
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348 Este relatório foi realizado segundo a Resolução 72/11 do CEPE da UFPR, do período
de 01/05/2016 a 31/12/2016, e cujo relatório final foi aprovado em 27/04/2017 pela Ata n
498, do CCAEX - Comitê Assessor de Extensão da UFPR. Referido relatório foi produzido 
no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um 
Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à
Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 14/2014.
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11. Você já presenciou alguma situação de preconceito com refugiados na
Justiça do Trabalho?

12. Como você avalia o preparo da Justiça do Trabalho para atender os
refugiados que precisam de informação ou de ajuda?

ENTREVISTA 

Mulher, branca, aproximadamente 60 anos. 

A entrevistada foi muito solicita e cordial desde o início. Apresentei-me 
e falei que o objetivo da entrevista era um diagnostico sobre direito dos 
refugiados. Ela disse que trabalha no Tribunal há 30 anos. Perguntada se já tinha 
atendido alguém imigrante ou refugiado ela disse que sim, que esse é um evento 
recente e que há aproximadamente dois anos começaram a aparecer pessoas 
nessa condição para buscar informações. Foi pega de surpresa no inicio, eis que 
não sabia como proceder, tampouco para onde encaminhar. Usa a experiência 
para portar-se diante dessa situação. Por conta da barreira linguística ela diz que 
tenta, incialmente, mantê-los calmos e pergunta de onde são, o que precisam e 
há quanto tempo estão no país. Em alguns casos já percebeu que se tratava de 
pessoas que eram exploradas em seus trabalhos. Com usuários “normais” ela 
costuma encaminhar para o sindicato da classe e que em regra liga para o 
sindicato para pedir informações necessárias a serem repassadas ao usuário. A 
dificuldade com o imigrante ou refugiado se dá pelo desconhecimento de um 
local pra encaminhá-los. Um dia soube que na Rua Vicente Machado existe a 
CEFA (Departamento para Assuntos de Estrangeiros) e passou a encaminhá-
los para lá, porque se eles forem pelo menos eles terão mais preparo para ajuda-
los. Disse que lá deve ter alguém que fale o idioma. Disse que em regra a pessoa 
não diz que é imigrante ou refugiado, e que ela percebe apenas pelo idioma, e 
com mais calma pergunta de onde são. Essas pessoas, muitas vezes, já pediram 
informações em outros lugares e não raramente já vêm com algum endereço 
pelo qual pedem direções. Soube responder, mesmo que superficialmente a 
diferença entre imigrante e refugiado. Para ela, imigrante é toda e qualquer 
pessoa de outra nacionalidade que se estabelece no país, enquanto refugiado 
aqui chegam por conta de conflitos e tendo que fugir de seus países. Disse que 
nunca tiverem nenhuma capacitação ou treinamento para atendimento de 
refugiados e afirmou que acha necessário que tivesse, porque agora essa situação 
é uma realidade. Afirmou que não se sente preparada para atender um refugiado 
hoje, e que conta apenas com a boa vontade e experiência adquirida nos anos 
de trabalho. Disse que acerca de capacitação para atendimento outros grupos 
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348 Este relatório foi realizado segundo a Resolução 72/11 do CEPE da UFPR, do período
de 01/05/2016 a 31/12/2016, e cujo relatório final foi aprovado em 27/04/2017 pela Ata n
498, do CCAEX - Comitê Assessor de Extensão da UFPR. Referido relatório foi produzido 
no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um 
Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à
Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 14/2014.
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11.Você já presenciou alguma situação de preconceito com refugiados na
Justiça do Trabalho?

12.Como você avalia o preparo da Justiça do Trabalho para atender os
refugiados que precisam de informação ou de ajuda?

ENTREVISTA

Mulher, branca, aproximadamente 60 anos. 

A entrevistada foi muito solicita e cordial desde o início. Apresentei-me
e falei que o objetivo da entrevista era um diagnostico sobre direito dos
refugiados. Ela disse que trabalha no Tribunal há 30 anos. Perguntada se já tinha
atendido alguém imigrante ou refugiado ela disse que sim, que esse é um evento
recente e que há aproximadamente dois anos começaram a aparecer pessoas 
nessa condição para buscar informações. Foi pega de surpresa no inicio, eis que
não sabia como proceder, tampouco para onde encaminhar. Usa a experiência
para portar-se diante dessa situação. Por conta da barreira linguística ela diz que
tenta, incialmente, mantê-los calmos e pergunta de onde são, o que precisam e
há quanto tempo estão no país. Em alguns casos já percebeu que se tratava de
pessoas que eram exploradas em seus trabalhos. Com usuários “normais” ela
costuma encaminhar para o sindicato da classe e que em regra liga para o
sindicato para pedir informações necessárias a serem repassadas ao usuário. A
dificuldade com o imigrante ou refugiado se dá pelo desconhecimento de um
local pra encaminhá-los. Um dia soube que na Rua Vicente Machado existe a
CEFA (Departamento para Assuntos de Estrangeiros) e passou a encaminhá-
los para lá, porque se eles forem pelo menos eles terão mais preparo para ajuda-
los. Disse que lá deve ter alguém que fale o idioma. Disse que em regra a pessoa
não diz que é imigrante ou refugiado, e que ela percebe apenas pelo idioma, e 
com mais calma pergunta de onde são. Essas pessoas, muitas vezes, já pediram
informações em outros lugares e não raramente já vêm com algum endereço
pelo qual pedem direções. Soube responder, mesmo que superficialmente a
diferença entre imigrante e refugiado. Para ela, imigrante é toda e qualquer
pessoa de outra nacionalidade que se estabelece no país, enquanto refugiado
aqui chegam por conta de conflitos e tendo que fugir de seus países. Disse que
nunca tiverem nenhuma capacitação ou treinamento para atendimento de
refugiados e afirmou que acha necessário que tivesse, porque agora essa situação
é uma realidade. Afirmou que não se sente preparada para atender um refugiado
hoje, e que conta apenas com a boa vontade e experiência adquirida nos anos
de trabalho. Disse que acerca de capacitação para atendimento outros grupos
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teve apenas palestras e recebimento de manuais. Disse que nos casos de 
atendimento a pessoas Trans, costuma repassar para as empregadas 
terceirizadas da recepção que devem tratar com toda a seriedade, procurar não 
rir. Disse que procura perguntar o nome da pessoa antes de respondê-la para 
saber por qual gênero a pessoa gostaria de ser tratada. No caderno de visitas 
procura colocar o nome social da pessoa. Demonstrou alto nível de instrução 
em relação ao assunto. Perguntada, disse que refugiados devem ter o mesmo 
nível de acesso à justiça que os cidadãos nascidos aqui, porque se estão no Brasil 
devem estar sujeitos às mesmas leis e ter os mesmos direitos. Disse que nunca 
presenciou situação de preconceito com refugiados na justiça do trabalho. E 
disse que não há preparado da Justiça do Trabalho para atender refugiados que 
precisem de informações ou de ajuda. Quando à barreira do idioma disse que 
no Fórum seria muito difícil uma solução de curto ou médio prazo. Perguntada 
sobre qual seria uma possível solução para esses problemas, disse que o tribunal 
deveria ter um espaço ou órgão para lidar com esse assim. Não em todos os 
prédios, mas pelo menos um lugar para onde encaminhar e onde teria alguém 
capacitada para esse atendimento. Mostrou-se altamente disponível para 
capacitação acerca disse, mas que infelizmente a Justiça do Trabalho não dispõe 
desse tipo de política institucional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destaco que em toda a entrevista ela mostrou-se muito calma e, 
certamente, era muito instruída e compreendia a delicadeza da situação. Mas, 
mesmo assim, demonstrou e externou a falta de preparo para atender refugiados 
que necessitem auxílio.  

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL
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RELATÓRIO DE PESQUISA PROJETO DE EXTENSÃO349 

Coordenadora do Projeto: Profª. Drª. Danielle Annoni. 

Aluna / Entrevistadora: Marina Cardoso Farias 

Local da Entrevista: Entrevista no Ministério Público do Estado do Paraná 
na cidade de Curitiba (PR) 

Apesar de diversas tentativas, observou-se uma dificuldade enorme em 
entrar em contato com qualquer membro do Ministério Público que atendesse 
ao público e que pudesse responder ao questionário elaborado. Considerando 
o fato de que o Ministério Público é um órgão bastante fracionado, num
primeiro momento as tentativas se deram através do telefone principal do
MPPR, o que levou a diversas transferências de linha, onde cada
promotoria/centro de apoio parecia empurrar para a próxima. Em determinado
momento foi possível marcar uma entrevista em um dos núcleos do Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Direitos Constitucionais, para depois
ser informada de que o núcleo não chegava a trabalhar diretamente com o
público, mas com os processos.

O próximo passo foi tentar marcar uma entrevista diretamente com 
alguma Promotoria, momento no qual quase se obteve êxito com a Promotoria 
de Justiça de Direitos Constitucionais, onde a responsável pelo atendimento ao 
público estava bastante disposta a ajudar, até que algumas horas depois uma das 
superiores dela ligou, parecendo muito irritada, dizendo que não era necessário 

349 Este relatório foi realizado segundo a Resolução 72/11 do CEPE da UFPR, do período 
de 01/05/2016 a 31/12/2016, e cujo relatório final foi aprovado em 27/04/2017 pela Ata n 
498, do CCAEX - Comitê Assessor de Extensão da UFPR. Referido relatório foi produzido 
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teve apenas palestras e recebimento de manuais. Disse que nos casos de
atendimento a pessoas Trans, costuma repassar para as empregadas
terceirizadas da recepção que devem tratar com toda a seriedade, procurar não
rir. Disse que procura perguntar o nome da pessoa antes de respondê-la para
saber por qual gênero a pessoa gostaria de ser tratada. No caderno de visitas
procura colocar o nome social da pessoa. Demonstrou alto nível de instrução
em relação ao assunto. Perguntada, disse que refugiados devem ter o mesmo
nível de acesso à justiça que os cidadãos nascidos aqui, porque se estão no Brasil
devem estar sujeitos às mesmas leis e ter os mesmos direitos. Disse que nunca
presenciou situação de preconceito com refugiados na justiça do trabalho. E
disse que não há preparado da Justiça do Trabalho para atender refugiados que
precisem de informações ou de ajuda. Quando à barreira do idioma disse que
no Fórum seria muito difícil uma solução de curto ou médio prazo. Perguntada
sobre qual seria uma possível solução para esses problemas, disse que o tribunal
deveria ter um espaço ou órgão para lidar com esse assim. Não em todos os
prédios, mas pelo menos um lugar para onde encaminhar e onde teria alguém
capacitada para esse atendimento. Mostrou-se altamente disponível para
capacitação acerca disse, mas que infelizmente a Justiça do Trabalho não dispõe
desse tipo de política institucional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destaco que em toda a entrevista ela mostrou-se muito calma e,
certamente, era muito instruída e compreendia a delicadeza da situação. Mas, 
mesmo assim, demonstrou e externou a falta de preparo para atender refugiados
que necessitem auxílio.
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público, mas com os processos.

O próximo passo foi tentar marcar uma entrevista diretamente com
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público estava bastante disposta a ajudar, até que algumas horas depois uma das
superiores dela ligou, parecendo muito irritada, dizendo que não era necessário

349 Este relatório foi realizado segundo a Resolução 72/11 do CEPE da UFPR, do período
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aparecer pessoalmente na Promotoria e que ela poderia falar sobre o assunto 
no telefone mesmo.  

Pela conversa, ainda que breve, consegui extrair o seguinte: 

a) Em 5 anos naquela Promotoria ela só sabia do atendimento de uma refugiada,
que foi apenas encaminhada para a defensoria pública;
b) No caso de algum refugiado procurar aquela Promotoria não haveria
absolutamente nenhum tratamento diferenciado;
c) Nunca houve nenhuma capacitação/orientação a respeito da matéria (ela se
justificou dizendo que nem recebiam refugiados e repetiu que, se acontecesse,
deveriam ser tratados “como qualquer outro cidadão”);
d) Ela não demonstrou saber muito bem o que era um refugiado, vez que
alternava constantemente entre “refugiado” e “migrante”;
e) Em determinado momento ela soltou que não existia nenhum setor do
MPPR que fosse especializado na matéria, o que é falso, vez que falei justamente
com eles na semana anterior e o site do Ministério Público possui até uma
página falando um pouco sobre refugiados e migrantes (ironicamente, com
umas cartilhas simpáticas destacando o compromisso do Parquet com a causa).

Boa parte da conversa, no entanto, foi basicamente a servidora tentando 
me empurrar para outros órgãos públicos (defensoria, delegacia, “a justiça”, ou 
até outras promotorias especializadas), dando a entender que o Ministério 
Público e, mais especificamente, a Promotoria dela era uma opção residual. 

Numa última tentativa, restou apenas a abordagem presencial. Separei 2 
Promotorias que achei que poderiam render algo, uma de bairro (Boqueirão) e 
a Promotoria de Justiça de Infrações Penais Contra Crianças, Adolescentes e 
Idosos. O primeiro na verdade fazia parte do Fórum Descentralizado do 
Boqueirão e não tinha nenhum representante do Ministério Público lá no 
momento e o segundo (junto à Vara de Crimes Contra a Criança e o 
Adolescente) possuía uma folha na frente do portão informando que estavam 
fechados por tempo indeterminado devido a uma enchente (?) e que o 
Ministério Público estaria funcionando no prédio do Instituto de Identificação 
e com um novo telefone. Chegando naquele prédio, no entanto, ninguém sabia 
da Promotoria e o andar no qual ela deveria ficar funcionava algo 
completamente diferente. O telefone informado, ainda, dava em algum setor 
aleatório do Ministério Público no qual ninguém sabia informar nada. 

As tentativas, apesar de infrutíferas, serviram no mínimo para apontar a 
extrema dificuldade que um refugiado enfrentaria caso viesse a precisar do 
suporte do Ministério Público do Estado do Paraná.  
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A entrevista foi realizada no Instituto de Identificação do Paraná - Posto 
Central, órgão vinculado à Polícia Civil do Paraná. Pelo que pude perceber, o 
atendimento prestado é rápido e atencioso, principalmente levando-se em 
consideração o alto e constante fluxo de pessoas que são atendidas no local. O 
espaço do IIP é amplo e bem aberto, permitindo que todos observem os 
atendimentos em andamento.  

O entrevistado é homem branco de 35 anos e exerce a função de 
papiloscopista. De início, comenta que os refugiados não compõem grande 
parte do público atendido naquele posto, calcula que sejam cerca de 5% do 
público. Segundo ele, os refugiados buscam no serviço, certidão de 
antecedentes criminais, e com menos frequência, carteira de identidade, para os 
filhos que já nasceram no país. Acrescenta que geralmente vêm fazer o RG dos 
bebês poucos dias depois de nascerem. Conta também que dificilmente vêm 
procurar o serviço sozinhos, se não em grupo, pelo menos em dupla. 

350 Este relatório foi realizado segundo a Resolução 72/11 do CEPE da UFPR, do período 
de 01/05/2016 a 31/12/2016, e cujo relatório final foi aprovado em 27/04/2017 pela Ata n 
498, do CCAEX - Comitê Assessor de Extensão da UFPR. Referido relatório foi produzido 
no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um 
Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à 
Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 14/2014.
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atendimento prestado é rápido e atencioso, principalmente levando-se em 
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Não há ali setor, nem servidor especializado no atendimento de refugiados, o 
entrevistado informou que os refugiados são atendidos como qualquer outra 
pessoa. Disse que os maiores dificuldades no atendimento se dão pelo fato de 
que geralmente querem rapidez, que os documentos saiam na hora, também 
comenta que são geralmente retraídos e que isso pode dificultar a comunicação. 
Quanto a esse aspecto, o problema do idioma geralmente pode ser resolvido 
pelo uso do inglês, quando isso não é possível procuram usar da escrita para 
passar informações e compreender qual é o serviço procurado. 

Conta que haitianos são quem mais procura o posto, seguidos de 
angolanos e congoleses, em suma disse que os negros são aqueles que vêm com 
mais frequência. Quando perguntado sobre os sírios, disse que não usam muito 
o serviço. Comentou que a maioria dos estrangeiros de descendência árabe que
vêm ao posto são aqueles que moram já há um tempo no Brasil, principalmente
aqueles que tem loja ou fazem parte da comunidade em Foz do Iguaçu.

Acerca do uso do véu por mulheres islâmicas, informou que quando há 
muita resistência em retirar o véu pede que pelo menos possam deixar as orelhas 
à mostra, se ainda há recusa apela para a lei que regulamenta esse serviço. 
Afirma que se a pessoa está no Brasil deve respeitar as leis brasileiras. 

O que pode-se perceber a partir das informações é que não há uma 
preocupação especial com o atendimento dos refugiados, ou com necessidades 
que possam haver no processo de adaptação em um novo país. 

Pergunta 1: Muitos refugiados vem aqui? Cerca de 5%. 

Pergunta 2: Há um setor especializado? Não. 

Pergunta 3: Há um servidor especializado? Não. 

Pergunta 4: Existe um protocolo de atendimento específico? Não. 

Pergunta 5: Quais são as maiores dificuldades no atendimento? Rapidez no 
serviço e comunicação. 

Pergunta 6: Qual o procedimento quando há dificuldade na comunicação? 
Escrever as informações. 

Pergunta 7:Eles geralmente vêm sozinhos? Ou em grupo? Em grupo, ou pelo 
menos em dupla. 
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preocupação especial com o atendimento dos refugiados, ou com necessidades
que possam haver no processo de adaptação em um novo país.

Pergunta 1: Muitos refugiados vem aqui? Cerca de 5%.

Pergunta 2: Há um setor especializado? Não.

Pergunta 3: Há um servidor especializado? Não.

Pergunta 4: Existe um protocolo de atendimento específico? Não.

Pergunta 5: Quais são as maiores dificuldades no atendimento? Rapidez no
serviço e comunicação.

Pergunta 6: Qual o procedimento quando há dificuldade na comunicação?
Escrever as informações.

Pergunta 7:Eles geralmente vêm sozinhos? Ou em grupo? Em grupo, ou pelo
menos em dupla.
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Pergunta 8: Eles vêm aqui procurando apenas o serviço de RG? Procuram mais 
a certidão de antecedentes criminais. 

Pergunta 9: Há algum procedimento especial para as crianças? E com relação 
às mulheres que usam o véu? Não. Quando há recusa em retirar o véu, pedem 
que ao menos as orelhas fiquem a mostra e mostram a legislação. 

Pergunta 10: Dá para identificar quem é refugiado? Eles se destacam? 
Geralmente vem em grupo. 

Pergunta 11: Qual nacionalidade é mais frequente? Haitianos. 

DANIELLE ANNONI ( COORD).
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Pergunta 8: Eles vêm aqui procurando apenas o serviço de RG? Procuram mais
a certidão de antecedentes criminais.

Pergunta 9: Há algum procedimento especial para as crianças? E com relação
às mulheres que usam o véu? Não. Quando há recusa em retirar o véu, pedem
que ao menos as orelhas fiquem a mostra e mostram a legislação.

Pergunta 10: Dá para identificar quem é refugiado? Eles se destacam?
Geralmente vem em grupo.

Pergunta 11: Qual nacionalidade é mais frequente? Haitianos.

DANIELLE ANNONI ( COORD).
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS  

RELATÓRIO DE PESQUISA PROJETO DE EXTENSÃO351 

Coordenadora do Projeto: Profª. Drª. Danielle Annoni.  

Aluna / Pesquisadora: Fernanda de Azevedo Delduque de Macedo 

Pesquisa: Pesquisas nos sites do STJ, TJSP, TST, TRT-1, TRT-2 referente a 
refugiados 

Refugiados - educação e infância: 1 processo encontrado na região sudeste com 
as palavras chaves “refugiados educação infância”. 

Refugiados/Imigrantes - violência de gênero: 2 processos encontrado na região 
sudeste com as palavras chaves “refugiados violência gênero”, “imigrantes 
violência gênero”. 

Refugiados/Imigrantes - trabalhista: 7 processos encontrados na região sudeste 
com a palavra chave “refugiado”, “imigrantes” (busca apenas nos órgãos 
responsáveis pela justiça do trabalho). 

351 Este relatório foi realizado segundo a Resolução 72/11 do CEPE da UFPR, do período 
de 01/01/2017 a 31/12/2017, e cujo relatório final foi aprovado em 14/12/2017 pela Ata n 
525, do CCAEX - Comitê Assessor de Extensão da UFPR. O referido relatório foi produzido 
no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um 
Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à 
Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 14/2014.



604

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
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Pesquisa: Pesquisas nos sites do STJ, TJSP, TST, TRT-1, TRT-2 referente a
refugiados

Refugiados - educação e infância: 1 processo encontrado na região sudeste com
as palavras chaves “refugiados educação infância”.

Refugiados/Imigrantes - violência de gênero: 2 processos encontrado na região
sudeste com as palavras chaves “refugiados violência gênero”, “imigrantes
violência gênero”.

Refugiados/Imigrantes - trabalhista: 7 processos encontrados na região sudeste
com a palavra chave “refugiado”, “imigrantes” (busca apenas nos órgãos
responsáveis pela justiça do trabalho).

351 Este relatório foi realizado segundo a Resolução 72/11 do CEPE da UFPR, do período
de 01/01/2017 a 31/12/2017, e cujo relatório final foi aprovado em 14/12/2017 pela Ata n
525, do CCAEX - Comitê Assessor de Extensão da UFPR. O referido relatório foi produzido
no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um
Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à
Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 14/2014.
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Tabela 1 – Processo / Órgão Responsável / Tema de pesquisa 
PROCESSO ÓRGÃO 

RESPONSÁVEL 
RECORTE 

Resp 1475580 RJ 
2014/0108779-3 

STJ Refugiados - educação e 
infância 

RSE 
322873820148260224 SP 
0032287-
38.2014.8.26.0224 

TJ-SP Refugiados - violência de 
gênero 

 APL 
537911120128260050 SP 
0053791-
11.2012.8.26.0050 

TJ-SP Imigrantes - violência de 
gênero 

REsp 931108 RJ 
2007/0051195-2 

STJ Refugiados - violência de 
gênero 

 RR 14067120155120034 TST Refugiados - trabalhista 

AIRR 589120115040030 TST Refugiados - trabalhista 

RO 1553620115020 SP 
20130015834 

TRT-2 Imigrantes - trabalhista 

RO 19546120115010481 
RJ 

TRT-1 Imigrantes - trabalhista 

RO 15707420105010080 
RJ 

TRT-1 Imigrantes- trabalhista 

RO 2469032014502008 TRT-2 Imigrantes - trabalhista 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

DADOS DOS PROCESSOS 

Resp 1475580 RJ 2014/0108779-3 

RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VIOLAÇÃO. ART. 
109, III e X, CF/1988. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. NÃO 
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Tabela 1 – Processo / Órgão Responsável / Tema de pesquisa

PROCESSO ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

RECORTE

Resp 1475580 RJ 
2014/0108779-3

STJ Refugiados - educação e
infância

RSE 
322873820148260224 SP 
0032287-
38.2014.8.26.0224

TJ-SP Refugiados - violência de
gênero

APL 
537911120128260050 SP 
0053791-
11.2012.8.26.0050

TJ-SP Imigrantes - violência de
gênero

REsp 931108 RJ 
2007/0051195-2 

STJ Refugiados - violência de
gênero

RR 14067120155120034 TST Refugiados - trabalhista

AIRR 589120115040030 TST Refugiados - trabalhista

RO 1553620115020 SP 
20130015834

TRT-2 Imigrantes - trabalhista

RO 19546120115010481 
RJ

TRT-1 Imigrantes - trabalhista

RO 15707420105010080 
RJ

TRT-1 Imigrantes- trabalhista

RO 2469032014502008 TRT-2 Imigrantes - trabalhista
Fonte: Elaboração própria

DADOS DOS PROCESSOS

Resp 1475580 RJ 2014/0108779-3

RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VIOLAÇÃO. ART.
109, III e X, CF/1988. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. NÃO
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CONFIGURAÇÃO. REGISTRO CIVIL. NASCIMENTOS OCORRIDOS 
NO TERRITÓRIO NACIONAL. CRIANÇA REFUGIADA. 
IMPOSSIBILIDADE. CONVENÇÃO DE REFUGIADOS 1951. LEI N. 
9.474/1997. LEI N. 6.815/1980. IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO. 
EQUIVALÊNCIA COM O REGISTRO PLEITEADO PARA OS FINS 
ALMEJADOS. 1. Não há violação ao artigo 535, II do CPC/1973, quando 
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi 
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento 
de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da 
recorrente. 2. Não havendo nos autos relatos de crimes de ingresso ou 
permanência irregular de estrangeiros ou de questões referentes à naturalização 
ou opção por nacionalidade, mas, ao revés, tratando a ação originária de 
aplicação de medidas protetivas, consistente, principalmente, no pedido de 
registro civil de criança estrangeira refugiada, não há falar em competência da 
Justiça Federal, ditada pelo art. 109, III ou X da CF/1988. 3. O Registro Civil é 
forma de conferir identidade à pessoa natural nascida em território brasileiro, é 
documento de cidadania, capaz de constatar qualidades pessoais e comprovar 
situações jurídicas do sujeito, cujo nascimento ocorreu em território nacional, 
dando-lhes publicidade e garantindo-lhes oponibilidade, salvo as execeções da 
própria legislação: filhos de brasileiros nascidos no exterior (art. 50, § 5º) e os 
nascidos a bordo (art. 51). 4. Todas as crianças têm direito a uma identidade, 
inclusive formal, principalmente por serem seres humanos vulneráveis dada sua 
condição psíquica e física, que ainda em desenvolvimento, requerem cuidado 
especial. A promoção dessa identidade encontra respaldo em inúmeros 
diplomas normativos, dentre ele, a Convenção sobre os Direitos da Criança 
(Decreto 99.710 de 21 de novembro de 1990). 5. Apesar de a Lei de Registros 
Publicos possibilitar o Registro de Nascimento apenas para pessoas nascidas 
em território brasileiro, o ordenamento jurídico nacional previu solução 
adequada e eficiente para as situações em que os que necessitam de registro são 
estrangeiros, principalmente em condição de refúgio, como nos autos, não 
deixando desamparados esses cidadãos desenraizados. 6. No âmbito 
internacional, o Brasil, no que respeita à legislação protetiva dos refugiados, 
tendo sido o primeiro país a aprovar a Convencao de 1951, ocorrido em 1960, 
a aderir ao Protocolo de 1967, em 1972; e o primeiro a elaborar uma lei 
específica sobre refugiados, a Lei Federal n. 9.474, em 1997. E, embora não 
tenha assinado a Declaração de Cartagena de 1984, passou a aplicar a definição 
ampliada de refugiado contida nesse instrumento desde 1989. 7. Na mesma 
linha, a Lei n. 9.474/1997 é considerada uma das mais modernas legislações 
sobre o refúgio do mundo, trazendo conceito amplo de refugiado em seu art. 
1º e estendendo, em seu art. 2º, os efeitos da condição de refugiado ao cônjuge, 
aos ascendentes e descendentes, assim como aos demais membros do grupo 
familiar que do refugiado dependerem economicamente, desde que se 
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Tabela 1 – Processo / Órgão Responsável / Tema de pesquisa

PROCESSO ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

RECORTE

Resp 1475580 RJ 
2014/0108779-3

STJ Refugiados - educação e
infância

RSE 
322873820148260224 SP 
0032287-
38.2014.8.26.0224

TJ-SP Refugiados - violência de
gênero

APL 
537911120128260050 SP 
0053791-
11.2012.8.26.0050

TJ-SP Imigrantes - violência de
gênero

REsp 931108 RJ 
2007/0051195-2 

STJ Refugiados - violência de
gênero

RR 14067120155120034 TST Refugiados - trabalhista

AIRR 589120115040030 TST Refugiados - trabalhista

RO 1553620115020 SP 
20130015834

TRT-2 Imigrantes - trabalhista

RO 19546120115010481 
RJ

TRT-1 Imigrantes - trabalhista

RO 15707420105010080 
RJ

TRT-1 Imigrantes- trabalhista

RO 2469032014502008 TRT-2 Imigrantes - trabalhista
Fonte: Elaboração própria

DADOS DOS PROCESSOS

Resp 1475580 RJ 2014/0108779-3

RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VIOLAÇÃO. ART.
109, III e X, CF/1988. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. NÃO

606

CONFIGURAÇÃO. REGISTRO CIVIL. NASCIMENTOS OCORRIDOS 
NO TERRITÓRIO NACIONAL. CRIANÇA REFUGIADA.
IMPOSSIBILIDADE. CONVENÇÃO DE REFUGIADOS 1951. LEI N.
9.474/1997. LEI N. 6.815/1980. IDENTIDADE DE ESTRANGEIRO.
EQUIVALÊNCIA COM O REGISTRO PLEITEADO PARA OS FINS 
ALMEJADOS. 1. Não há violação ao artigo 535, II do CPC/1973, quando
embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento
de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da
recorrente. 2. Não havendo nos autos relatos de crimes de ingresso ou
permanência irregular de estrangeiros ou de questões referentes à naturalização
ou opção por nacionalidade, mas, ao revés, tratando a ação originária de
aplicação de medidas protetivas, consistente, principalmente, no pedido de
registro civil de criança estrangeira refugiada, não há falar em competência da
Justiça Federal, ditada pelo art. 109, III ou X da CF/1988. 3. O Registro Civil é
forma de conferir identidade à pessoa natural nascida em território brasileiro, é
documento de cidadania, capaz de constatar qualidades pessoais e comprovar
situações jurídicas do sujeito, cujo nascimento ocorreu em território nacional,
dando-lhes publicidade e garantindo-lhes oponibilidade, salvo as execeções da
própria legislação: filhos de brasileiros nascidos no exterior (art. 50, § 5º) e os
nascidos a bordo (art. 51). 4. Todas as crianças têm direito a uma identidade,
inclusive formal, principalmente por serem seres humanos vulneráveis dada sua
condição psíquica e física, que ainda em desenvolvimento, requerem cuidado
especial. A promoção dessa identidade encontra respaldo em inúmeros
diplomas normativos, dentre ele, a Convenção sobre os Direitos da Criança 
(Decreto 99.710 de 21 de novembro de 1990). 5. Apesar de a Lei de Registros
Publicos possibilitar o Registro de Nascimento apenas para pessoas nascidas
em território brasileiro, o ordenamento jurídico nacional previu solução
adequada e eficiente para as situações em que os que necessitam de registro são
estrangeiros, principalmente em condição de refúgio, como nos autos, não
deixando desamparados esses cidadãos desenraizados. 6. No âmbito
internacional, o Brasil, no que respeita à legislação protetiva dos refugiados,
tendo sido o primeiro país a aprovar a Convencao de 1951, ocorrido em 1960,
a aderir ao Protocolo de 1967, em 1972; e o primeiro a elaborar uma lei
específica sobre refugiados, a Lei Federal n. 9.474, em 1997. E, embora não
tenha assinado a Declaração de Cartagena de 1984, passou a aplicar a definição
ampliada de refugiado contida nesse instrumento desde 1989. 7. Na mesma
linha, a Lei n. 9.474/1997 é considerada uma das mais modernas legislações
sobre o refúgio do mundo, trazendo conceito amplo de refugiado em seu art.
1º e estendendo, em seu art. 2º, os efeitos da condição de refugiado ao cônjuge,
aos ascendentes e descendentes, assim como aos demais membros do grupo
familiar que do refugiado dependerem economicamente, desde que se

DANIELLE ANNONI ( COORD). 617 

encontrem em território nacional. 8. A Lei n. 9.474/1997 prevê, como forma 
de identificação, que o refugiado terá direito, nos termos da Convenção sobre 
o Estatuto dos Refugiados de 1951, a cédula de identidade comprobatória de
sua condição jurídica, carteira de trabalho e documento de viagem (art. 6º) 9.
Nesse mesmo rumo, o art. 21 estabelece que será emitido um protocolo do
requerimento quando o interessado solicita refúgio em favor do requerente e
de seu grupo familiar, que autoriza sua estada no território nacional até a decisão
final do processo, com possibilidade de expedição de carteira de trabalho
provisória e serão averbados os nomes dos menores de quatorze anos, que
serão titulares dos mesmo benefícios que seus responsáveis. 10. Registre-se,
ainda, que a Lei n. 6.815/1980 - legislação que define a situação jurídica do
estrangeiro no Brasil-, assegura ao estrangeiro residente no Brasil todos os
direitos reconhecidos aos brasileiros, nos termos da Constituição e das leis e,
dentre esses direitos, a matrícula em estabelecimento de ensino seria permitida
ao estrangeiro com as restrições estabelecidas nesta Lei e no seu Regulamento
(art. 97). 11. É assegurado aos estrangeiros refugiados a emissão do Registro
Nacional de Estrangeiro (RNE), documento idôneo, definitivo e garantidor de
direitos fundamentais iguais aos de brasileiros, contendo todos dados que
qualificam o portador. O Registro Nacional de Estrangeiro é documento de
identidade equivalente ao registro civil de pessoas naturais. 12. A Lei de Refúgio
é clara quanto aos direitos das crianças e adolescentes dependentes dos
refugiados no Brasil, pelo que a Certidão de Nascimento brasileira não é
requisito para o reconhecimento da identidade formal da criança dependente de
refugiado, nem mesmo para que essa criança seja matriculada em
estabelecimento de ensino ou, ainda, que receba atendimento médico pela rede
pública de saúde, tendo em vista a existência de documento equivalente
viabilizador desses direitos (Registro Nacional de Estrangeiro). 13. Recurso
especial parcialmente provido para determinar o cancelamento do registro civil
de nascimento e negar o pleito formulado na inicial. (STJ - REsp: 1475580 RJ
2014/0108779-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento: 04/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
19/05/2017)

SER 322873820148260224 SP 0032287-38.2014.8.26.0224 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Lesões corporais no contexto de 
violência doméstica e familiar contra a mulher. Decisão que havia reconhecido 
a inadmissibilidade do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher, porque o suposto autor do fato é genitor da vítima – Inadmissibilidade 
– Interpretação restritiva sob o prisma da Vitimologia que contraria a mens legis
– Falta de amparo na Constituição Republicana (artigo 226, § 8º) e no artigo 2º
da Lei nº 11.340/06 – Orientação hermenêutica teleológica que extrai
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encontrem em território nacional. 8. A Lei n. 9.474/1997 prevê, como forma
de identificação, que o refugiado terá direito, nos termos da Convenção sobre
o Estatuto dos Refugiados de 1951, a cédula de identidade comprobatória de
sua condição jurídica, carteira de trabalho e documento de viagem (art. 6º) 9.
Nesse mesmo rumo, o art. 21 estabelece que será emitido um protocolo do
requerimento quando o interessado solicita refúgio em favor do requerente e
de seu grupo familiar, que autoriza sua estada no território nacional até a decisão
final do processo, com possibilidade de expedição de carteira de trabalho
provisória e serão averbados os nomes dos menores de quatorze anos, que
serão titulares dos mesmo benefícios que seus responsáveis. 10. Registre-se,
ainda, que a Lei n. 6.815/1980 - legislação que define a situação jurídica do
estrangeiro no Brasil-, assegura ao estrangeiro residente no Brasil todos os
direitos reconhecidos aos brasileiros, nos termos da Constituição e das leis e,
dentre esses direitos, a matrícula em estabelecimento de ensino seria permitida
ao estrangeiro com as restrições estabelecidas nesta Lei e no seu Regulamento
(art. 97). 11. É assegurado aos estrangeiros refugiados a emissão do Registro
Nacional de Estrangeiro (RNE), documento idôneo, definitivo e garantidor de
direitos fundamentais iguais aos de brasileiros, contendo todos dados que
qualificam o portador. O Registro Nacional de Estrangeiro é documento de
identidade equivalente ao registro civil de pessoas naturais. 12. A Lei de Refúgio
é clara quanto aos direitos das crianças e adolescentes dependentes dos
refugiados no Brasil, pelo que a Certidão de Nascimento brasileira não é
requisito para o reconhecimento da identidade formal da criança dependente de
refugiado, nem mesmo para que essa criança seja matriculada em
estabelecimento de ensino ou, ainda, que receba atendimento médico pela rede
pública de saúde, tendo em vista a existência de documento equivalente
viabilizador desses direitos (Registro Nacional de Estrangeiro). 13. Recurso
especial parcialmente provido para determinar o cancelamento do registro civil
de nascimento e negar o pleito formulado na inicial. (STJ - REsp: 1475580 RJ
2014/0108779-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento: 04/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
19/05/2017)

SER 322873820148260224 SP 0032287-38.2014.8.26.0224

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Lesões corporais no contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher. Decisão que havia reconhecido
a inadmissibilidade do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher, porque o suposto autor do fato é genitor da vítima – Inadmissibilidade
– Interpretação restritiva sob o prisma da Vitimologia que contraria a mens legis
– Falta de amparo na Constituição Republicana (artigo 226, § 8º) e no artigo 2º
da Lei nº 11.340/06 – Orientação hermenêutica teleológica que extrai
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supedâneo na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher da ONU de 1979 e a Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de 
Belém do Pará de 1994)– Situação concreta que se enquadra, pelo menos, nos 
incisos I e II do artigo 5º da Lei nº 11.340/06 – Hipossuficiência física e 
econômica caracterizadas, ainda mais em se tratando de sujeito passivo menor 
de idade, inserido em modelo patriarcal opressivo – Violência de gênero 
caracterizada – Necessidade de tutela da integridade físico-psíquica da vítima 
contra contínuos atos de violência doméstica, de forma eficaz, o que só se veria 
alcançado pelas medidas especiais de tutela da Lei nº 11.340/06 – Precedentes 
jurisprudenciais – Conformidade com a Súmula nº 114 do E. Tribunal de Justiça 
bandeirante – Adequação à doutrina da proteção integral da criança e do 
adolescente estabelecida na Lei nº 8.069/90, o que também conta com amparo 
constitucional, em razão da absoluta prioridade na proteção dos direitos que o 
artigo 227, caput, da Lei Maior exige em tais casos – Por fim, o conflito negativo 
de competência sequer tem sentido neste caso, já que há duas vítimas na ação 
penal, uma delas sendo a própria ex-mulher do recorrido. Recurso provido para 
se firmar a competência absoluta do Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher para o julgamento da litis. (TJ-SP - RSE: 
00322873820148260224 SP 0032287-38.2014.8.26.0224, Relator: Alcides 
Malossi Junior, Data de Julgamento: 30/04/2015, 8ª Câmara de Direito 
Criminal, Data de Publicação: 05/05/2015) 

 APL 537911120128260050 SP 0053791-11.2012.8.26.0050 
Apelação. Crimes de lesões corporais leves, e de ameaças, todos no âmbito 
doméstico. Preliminar de nulidade por falta de representação. Rejeição. 
Absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Prova suficiente. 
Atenuação das penas. Inviabilidade. Crimes graves. Não provimento ao recurso. 
(TJ-SP - APL: 00537911120128260050 SP 0053791-11.2012.8.26.0050, Relator: 
Zorzi Rocha, Data de Julgamento: 25/08/2016, 6ª Câmara de Direito Criminal, 
Data de Publicação: 26/08/2016) 

RR 14067120155120034 
RECURSO DE REVISTA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA. GARI. EDITAL QUE RESTRINGE A ADMISSÃO A 
BRASILEIROS NATOS OU NATURALIZADOS. ESTRANGEIRO. 
REFUGIADO DO HAITI . ARTIGO 73, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO. 
NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. I - Cinge-se a controvérsia a respeito 
da admissão de estrangeiro, na condição de refugiado, mediante aprovação em 
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encontrem em território nacional. 8. A Lei n. 9.474/1997 prevê, como forma
de identificação, que o refugiado terá direito, nos termos da Convenção sobre
o Estatuto dos Refugiados de 1951, a cédula de identidade comprobatória de
sua condição jurídica, carteira de trabalho e documento de viagem (art. 6º) 9.
Nesse mesmo rumo, o art. 21 estabelece que será emitido um protocolo do
requerimento quando o interessado solicita refúgio em favor do requerente e
de seu grupo familiar, que autoriza sua estada no território nacional até a decisão
final do processo, com possibilidade de expedição de carteira de trabalho
provisória e serão averbados os nomes dos menores de quatorze anos, que
serão titulares dos mesmo benefícios que seus responsáveis. 10. Registre-se,
ainda, que a Lei n. 6.815/1980 - legislação que define a situação jurídica do
estrangeiro no Brasil-, assegura ao estrangeiro residente no Brasil todos os
direitos reconhecidos aos brasileiros, nos termos da Constituição e das leis e,
dentre esses direitos, a matrícula em estabelecimento de ensino seria permitida
ao estrangeiro com as restrições estabelecidas nesta Lei e no seu Regulamento
(art. 97). 11. É assegurado aos estrangeiros refugiados a emissão do Registro
Nacional de Estrangeiro (RNE), documento idôneo, definitivo e garantidor de
direitos fundamentais iguais aos de brasileiros, contendo todos dados que
qualificam o portador. O Registro Nacional de Estrangeiro é documento de
identidade equivalente ao registro civil de pessoas naturais. 12. A Lei de Refúgio
é clara quanto aos direitos das crianças e adolescentes dependentes dos
refugiados no Brasil, pelo que a Certidão de Nascimento brasileira não é
requisito para o reconhecimento da identidade formal da criança dependente de
refugiado, nem mesmo para que essa criança seja matriculada em
estabelecimento de ensino ou, ainda, que receba atendimento médico pela rede
pública de saúde, tendo em vista a existência de documento equivalente
viabilizador desses direitos (Registro Nacional de Estrangeiro). 13. Recurso
especial parcialmente provido para determinar o cancelamento do registro civil
de nascimento e negar o pleito formulado na inicial. (STJ - REsp: 1475580 RJ
2014/0108779-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de
Julgamento: 04/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
19/05/2017)

SER 322873820148260224 SP 0032287-38.2014.8.26.0224

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Lesões corporais no contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher. Decisão que havia reconhecido
a inadmissibilidade do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher, porque o suposto autor do fato é genitor da vítima – Inadmissibilidade
– Interpretação restritiva sob o prisma da Vitimologia que contraria a mens legis
– Falta de amparo na Constituição Republicana (artigo 226, § 8º) e no artigo 2º
da Lei nº 11.340/06 – Orientação hermenêutica teleológica que extrai

608

supedâneo na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher da ONU de 1979 e a Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de
Belém do Pará de 1994)– Situação concreta que se enquadra, pelo menos, nos
incisos I e II do artigo 5º da Lei nº 11.340/06 – Hipossuficiência física e
econômica caracterizadas, ainda mais em se tratando de sujeito passivo menor
de idade, inserido em modelo patriarcal opressivo – Violência de gênero 
caracterizada – Necessidade de tutela da integridade físico-psíquica da vítima
contra contínuos atos de violência doméstica, de forma eficaz, o que só se veria
alcançado pelas medidas especiais de tutela da Lei nº 11.340/06 – Precedentes
jurisprudenciais – Conformidade com a Súmula nº 114 do E. Tribunal de Justiça
bandeirante – Adequação à doutrina da proteção integral da criança e do
adolescente estabelecida na Lei nº 8.069/90, o que também conta com amparo
constitucional, em razão da absoluta prioridade na proteção dos direitos que o
artigo 227, caput, da Lei Maior exige em tais casos – Por fim, o conflito negativo 
de competência sequer tem sentido neste caso, já que há duas vítimas na ação
penal, uma delas sendo a própria ex-mulher do recorrido. Recurso provido para
se firmar a competência absoluta do Juizado de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher para o julgamento da litis. (TJ-SP - RSE:
00322873820148260224 SP 0032287-38.2014.8.26.0224, Relator: Alcides
Malossi Junior, Data de Julgamento: 30/04/2015, 8ª Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 05/05/2015)

APL 537911120128260050 SP 0053791-11.2012.8.26.0050
Apelação. Crimes de lesões corporais leves, e de ameaças, todos no âmbito
doméstico. Preliminar de nulidade por falta de representação. Rejeição.
Absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Prova suficiente.
Atenuação das penas. Inviabilidade. Crimes graves. Não provimento ao recurso.
(TJ-SP - APL: 00537911120128260050 SP 0053791-11.2012.8.26.0050, Relator:
Zorzi Rocha, Data de Julgamento: 25/08/2016, 6ª Câmara de Direito Criminal,
Data de Publicação: 26/08/2016)

RR 14067120155120034 
RECURSO DE REVISTA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA. GARI. EDITAL QUE RESTRINGE A ADMISSÃO A
BRASILEIROS NATOS OU NATURALIZADOS. ESTRANGEIRO.
REFUGIADO DO HAITI . ARTIGO 73, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO.
NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. I - Cinge-se a controvérsia a respeito
da admissão de estrangeiro, na condição de refugiado, mediante aprovação em
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concurso, no cargo público de gari, durante a "Operação Verão 2015/2016" 
promovida pelo Município de Florianópolis. II - E sabido que, conforme 
preconiza o inciso I do artigo 5º da Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime 
jurídico dos servidores publicos civis da União, das autarquias e das fundações 
públicas federais, um dos requisitos básicos para a investidura em cargo público 
é a nacionalidade brasileira. III - Não obstante o artigo 37, inciso I, da CF 
disponha que "os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei", segundo o STF, o aludido preceito constitucional, 
relativamente ao acesso aos cargos públicos por estrangeiros, é dotado de 
eficácia limitada , dependendo de regulamentação para produzir efeitos, não 
sendo, portanto, autoaplicável (RE 544655 AgR /MG). IV - Vale salientar que 
a Lei nº 9.474/97, que define mecanismos para a implementação do Estatuto 
dos Refugiados de 1951, estabelece que o refugiado estará sujeito aos deveres 
dos estrangeiros no Brasil, e que, ao adquirir nova nacionalidade e gozar da 
proteção do país cuja nacionalidade adquiriu, cessará sua condição de refugiado. 
V - Desse modo, sendo incontroverso o fato de que o recorrido é estrangeiro, 
na condição de refugiado, avulta a convicção sobre a inviabilidade de sua 
admissão em cargo público. VI - Recurso de revista conhecido e provido. (TST 
- RR: 14067120155120034, Relator: Antonio José de Barros Levenhagen, Data
de Julgamento: 21/06/2017, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/06/2017)

AIRR 589120115040030 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. DOENÇA 
OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. 
NEXO CAUSAL. DOENÇA OCUPACIONAL. INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADO. Inviável o processamento do 
recurso de revista quando se constata que o agravo de instrumento não 
desconstituiu os fundamentos da decisão agravada, eis que restaram incólumes 
os dispositivos apontados como violados. Óbice do art. 896, § 4º, da CLT. 
Agravo de instrumento não provido. (TST - AIRR: 589120115040030, Relator: 
Paulo Américo Maia de Vasconcelos Filho, Data de Julgamento: 01/10/2014, 
6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 03/10/2014). 

REsp 931108 RJ 2007/0051195-2 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 
CIVIL.ADMINISTRATIVO. MILITAR. ART. 535, I E II, DO CPC. 
VIOLAÇÃO.AUSÊNCIA. CABO DA AERONÁUTICA. 
LICENCIAMENTO. ATO DISCRICIONÁRIO.QUADRO FEMININO. 
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concurso, no cargo público de gari, durante a "Operação Verão 2015/2016"
promovida pelo Município de Florianópolis. II - E sabido que, conforme
preconiza o inciso I do artigo 5º da Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores publicos civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais, um dos requisitos básicos para a investidura em cargo público
é a nacionalidade brasileira. III - Não obstante o artigo 37, inciso I, da CF
disponha que "os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei", segundo o STF, o aludido preceito constitucional,
relativamente ao acesso aos cargos públicos por estrangeiros, é dotado de
eficácia limitada , dependendo de regulamentação para produzir efeitos, não
sendo, portanto, autoaplicável (RE 544655 AgR /MG). IV - Vale salientar que
a Lei nº 9.474/97, que define mecanismos para a implementação do Estatuto
dos Refugiados de 1951, estabelece que o refugiado estará sujeito aos deveres
dos estrangeiros no Brasil, e que, ao adquirir nova nacionalidade e gozar da 
proteção do país cuja nacionalidade adquiriu, cessará sua condição de refugiado.
V - Desse modo, sendo incontroverso o fato de que o recorrido é estrangeiro,
na condição de refugiado, avulta a convicção sobre a inviabilidade de sua
admissão em cargo público. VI - Recurso de revista conhecido e provido. (TST
- RR: 14067120155120034, Relator: Antonio José de Barros Levenhagen, Data
de Julgamento: 21/06/2017, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/06/2017)

AIRR 589120115040030
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. DOENÇA
OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR.
NEXO CAUSAL. DOENÇA OCUPACIONAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADO. Inviável o processamento do
recurso de revista quando se constata que o agravo de instrumento não
desconstituiu os fundamentos da decisão agravada, eis que restaram incólumes
os dispositivos apontados como violados. Óbice do art. 896, § 4º, da CLT.
Agravo de instrumento não provido. (TST - AIRR: 589120115040030, Relator:
Paulo Américo Maia de Vasconcelos Filho, Data de Julgamento: 01/10/2014,
6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 03/10/2014).

REsp 931108 RJ 2007/0051195-2 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.ADMINISTRATIVO. MILITAR. ART. 535, I E II, DO CPC.
VIOLAÇÃO.AUSÊNCIA. CABO DA AERONÁUTICA.
LICENCIAMENTO. ATO DISCRICIONÁRIO.QUADRO FEMININO.
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OFENSA À ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 
83/STJ.APLICAÇÃO. FATO CONSUMADO. PREQUESTIONAMENTO. 
FALTA. SÚMULA 282/STF.COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 1º DA 
LEI Nº 7.963/1989. CABIMENTO.JULGAMENTO EXTRA PETITA. 
NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão 
ou contradição quantoao objeto do julgamento, qual seja, a anulação do ato 
delicenciamento de ex-cabos da Aeronáutica, com a reintegração aoserviço, 
lastreando-se em tratamento isonômico com o QuadroFeminino, no que se 
refere à estabilidade. 2. O militar temporário somente adquire estabilidade após 
dez anosde serviço efetivo, podendo, antes disso, ser licenciado de 
ofício,porquanto o reengajamento de praça é ato discricionário 
daAdministração, por força do art. 121, § 3º, da Lei nº 6.880/1980.3. Não 
ofende o princípio da isonomia o tratamento distinto que édado aos militares 
da Aeronáutica, em razão do gênero, a exemplo doCorpo Feminino da 
Aeronáutica.4. Ausentes as alegadas violações de dispositivos de lei federal (art. 
535, II, do CPC, e arts. 3, §§ 1º e 2º, e 50, IV, a, da Leinº 6.880/1980), e tendo 
o Tribunal de origem decidido em consonânciacom a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, aplica-se aSúmula nº 83 desta Corte.5. A teoria do
fato consumado - ou mesmo a alegação de existência deprovimento cautelar -
não foi apreciada nas instâncias ordinárias,consubstanciando, pois, tema carente
do necessário prequestionamentona via especial, nos termos da Súmula 282 do
STF: "É inadmissível orecurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida,a questão federal suscitada."6. Precedentes: AgRg na MC 17.779/PE,
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,PRIMEIRA TURMA, DJe 30/6/2011;
AgRg no REsp 1.137.209/RS, Rel. Min.BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe 29/6/2010; AgRg no Ag1.101.235/PB, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJe16/11/2009;
AgRg nos EDcl no Ag 723.548/DF, Rel. Min. MARIA THEREZADE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, DJe 9/12/2008.7. Considerando-se que o acórdão
recorrido menciona que foram "osautores (...) incorporados à FAB em
1/8/1983 e licenciados em1/8/1992" (e-fl. 357), e que, em 5/7/1994, voltaram
à ativa, porforça de medida cautelar, o tempo de serviço prestado, antes edepois
da aludida decisão precária, deverá ser computado paracálculo da compensação
pecuniária, nos termos do disposto no art. 1ºda Lei nº 7.963/1989, sob pena de
enriquecimento ilícito daadministração pública.8. Não se trata de julgar extra
petita, uma vez que se trata deefeito reflexo do julgado, pois com o retorno ao
regime jurídico dosmilitares temporários, voltam os agravantes a fazer jus à
referidaindenização, nos termos da lei. Ademais, a matéria foi objeto
docontraditório, tendo sido levantada pela própria União, na peça
decontrarrazões ao apelo que interpôs perante o Tribunal de origem9. Agravo
a que se dá parcial provimento. (STJ - AgRg no REsp: 931108 RJ
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concurso, no cargo público de gari, durante a "Operação Verão 2015/2016"
promovida pelo Município de Florianópolis. II - E sabido que, conforme
preconiza o inciso I do artigo 5º da Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores publicos civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais, um dos requisitos básicos para a investidura em cargo público
é a nacionalidade brasileira. III - Não obstante o artigo 37, inciso I, da CF
disponha que "os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei", segundo o STF, o aludido preceito constitucional,
relativamente ao acesso aos cargos públicos por estrangeiros, é dotado de
eficácia limitada , dependendo de regulamentação para produzir efeitos, não
sendo, portanto, autoaplicável (RE 544655 AgR /MG). IV - Vale salientar que
a Lei nº 9.474/97, que define mecanismos para a implementação do Estatuto
dos Refugiados de 1951, estabelece que o refugiado estará sujeito aos deveres
dos estrangeiros no Brasil, e que, ao adquirir nova nacionalidade e gozar da 
proteção do país cuja nacionalidade adquiriu, cessará sua condição de refugiado.
V - Desse modo, sendo incontroverso o fato de que o recorrido é estrangeiro,
na condição de refugiado, avulta a convicção sobre a inviabilidade de sua
admissão em cargo público. VI - Recurso de revista conhecido e provido. (TST
- RR: 14067120155120034, Relator: Antonio José de Barros Levenhagen, Data
de Julgamento: 21/06/2017, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/06/2017)

AIRR 589120115040030
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. DOENÇA
OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR.
NEXO CAUSAL. DOENÇA OCUPACIONAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADO. Inviável o processamento do
recurso de revista quando se constata que o agravo de instrumento não
desconstituiu os fundamentos da decisão agravada, eis que restaram incólumes
os dispositivos apontados como violados. Óbice do art. 896, § 4º, da CLT.
Agravo de instrumento não provido. (TST - AIRR: 589120115040030, Relator:
Paulo Américo Maia de Vasconcelos Filho, Data de Julgamento: 01/10/2014,
6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 03/10/2014).

REsp 931108 RJ 2007/0051195-2 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.ADMINISTRATIVO. MILITAR. ART. 535, I E II, DO CPC.
VIOLAÇÃO.AUSÊNCIA. CABO DA AERONÁUTICA.
LICENCIAMENTO. ATO DISCRICIONÁRIO.QUADRO FEMININO.
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OFENSA À ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA
83/STJ.APLICAÇÃO. FATO CONSUMADO. PREQUESTIONAMENTO.
FALTA. SÚMULA 282/STF.COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 1º DA
LEI Nº 7.963/1989. CABIMENTO.JULGAMENTO EXTRA PETITA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão
ou contradição quantoao objeto do julgamento, qual seja, a anulação do ato
delicenciamento de ex-cabos da Aeronáutica, com a reintegração aoserviço,
lastreando-se em tratamento isonômico com o QuadroFeminino, no que se
refere à estabilidade. 2. O militar temporário somente adquire estabilidade após
dez anosde serviço efetivo, podendo, antes disso, ser licenciado de
ofício,porquanto o reengajamento de praça é ato discricionário
daAdministração, por força do art. 121, § 3º, da Lei nº 6.880/1980.3. Não
ofende o princípio da isonomia o tratamento distinto que édado aos militares
da Aeronáutica, em razão do gênero, a exemplo doCorpo Feminino da
Aeronáutica.4. Ausentes as alegadas violações de dispositivos de lei federal (art.
535, II, do CPC, e arts. 3, §§ 1º e 2º, e 50, IV, a, da Leinº 6.880/1980), e tendo
o Tribunal de origem decidido em consonânciacom a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, aplica-se aSúmula nº 83 desta Corte.5. A teoria do
fato consumado - ou mesmo a alegação de existência deprovimento cautelar -
não foi apreciada nas instâncias ordinárias,consubstanciando, pois, tema carente
do necessário prequestionamentona via especial, nos termos da Súmula 282 do
STF: "É inadmissível orecurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida,a questão federal suscitada."6. Precedentes: AgRg na MC 17.779/PE,
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,PRIMEIRA TURMA, DJe 30/6/2011;
AgRg no REsp 1.137.209/RS, Rel. Min.BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe 29/6/2010; AgRg no Ag1.101.235/PB, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJe16/11/2009;
AgRg nos EDcl no Ag 723.548/DF, Rel. Min. MARIA THEREZADE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, DJe 9/12/2008.7. Considerando-se que o acórdão
recorrido menciona que foram "osautores (...) incorporados à FAB em
1/8/1983 e licenciados em1/8/1992" (e-fl. 357), e que, em 5/7/1994, voltaram
à ativa, porforça de medida cautelar, o tempo de serviço prestado, antes edepois
da aludida decisão precária, deverá ser computado paracálculo da compensação
pecuniária, nos termos do disposto no art. 1ºda Lei nº 7.963/1989, sob pena de
enriquecimento ilícito daadministração pública.8. Não se trata de julgar extra
petita, uma vez que se trata deefeito reflexo do julgado, pois com o retorno ao
regime jurídico dosmilitares temporários, voltam os agravantes a fazer jus à
referidaindenização, nos termos da lei. Ademais, a matéria foi objeto
docontraditório, tendo sido levantada pela própria União, na peça
decontrarrazões ao apelo que interpôs perante o Tribunal de origem9. Agravo
a que se dá parcial provimento. (STJ - AgRg no REsp: 931108 RJ
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2007/0051195-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 
03/05/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2012) 

RO 2469032014502008 
TRT/SP:00024690320145020081 ACÓRDÃO Nº: 20170497920 Recurso 
Ordinário - 81 VT de São Paulo RECORRENTE: ARTHUR LUNDGREN 
TECIDOS S.A.- CASAS PE RECORRIDO: UNIÃO C E R T I F I C O que, 
em sessão realizada nesta data, a 7ª TURMA do Tribunal Regional do Trabalho 
da Segunda Região, julgando o presente processo, resolveu: por unanimidade 
de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora, nos termos da 
fundamentação do voto da Relatora. 

RO 19546120115010481 RJ 
RECURSOS ORDINÁRIOS DAS RECLAMADAS. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. NECESSIDADE E UTILIDADE DA PROVA. LIMITES. O 
cerceamento do direito de defesa somente ocorre quando a produção de 
determinada prova revela-se de extrema necessidade e utilidade ao deslinde da 
controvérsia. Se a prova pretendida não tem o condão de modificar o que a 
parte buscava provar, sendo as demais provas suficientes para formar o 
convencimento do juízo, não se cogita de restrição ao direito de defesa. 
LEGITIMIDADE. DEFINIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. A situação 
legitimante das partes é definida pelo autor in status assertionis; ou seja, decorre 
de mera asserção posta na inicial. Discussões acerca da indicação deste ou 
daquele responsável pela reparação da lesão, dizem respeito tão somente ao 
mérito, sob pena de retorno à teoria concreta da ação. GRUPO 
ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. Sempre que uma ou mais empresas, 
tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a 
direção, controle ou administração de outra, ou em coordenação, constituindo 
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, 
para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa 
principal e cada uma das subordinadas. § 2º do artigo 2º da CLT. 
TRABALHADOR ESTRANGEIRO. VISTO. Consoante o artigo 4º da Lei 
6.815/80, ao estrangeiro que pretenda entrar no território nacional poderá ser 
concedido visto de trânsito, turista, temporário, permanente, cortesia, oficial ou 
diplomático. Já o inciso V do artigo 13 do mesmo diploma legal, estabelece que 
o visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda vir ao
Brasil na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de outra
categoria, sob regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro. O visto
temporário de trabalho é, portanto, documento essencial, indispensável à
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2007/0051195-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:
03/05/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2012)

RO 2469032014502008 
TRT/SP:00024690320145020081 ACÓRDÃO Nº: 20170497920 Recurso
Ordinário - 81 VT de São Paulo RECORRENTE: ARTHUR LUNDGREN
TECIDOS S.A.- CASAS PE RECORRIDO: UNIÃO C E R T I F I C O que,
em sessão realizada nesta data, a 7ª TURMA do Tribunal Regional do Trabalho
da Segunda Região, julgando o presente processo, resolveu: por unanimidade
de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora, nos termos da
fundamentação do voto da Relatora.

RO 19546120115010481 RJ
RECURSOS ORDINÁRIOS DAS RECLAMADAS. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NECESSIDADE E UTILIDADE DA PROVA. LIMITES. O
cerceamento do direito de defesa somente ocorre quando a produção de
determinada prova revela-se de extrema necessidade e utilidade ao deslinde da
controvérsia. Se a prova pretendida não tem o condão de modificar o que a
parte buscava provar, sendo as demais provas suficientes para formar o
convencimento do juízo, não se cogita de restrição ao direito de defesa.
LEGITIMIDADE. DEFINIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. A situação
legitimante das partes é definida pelo autor in status assertionis; ou seja, decorre
de mera asserção posta na inicial. Discussões acerca da indicação deste ou
daquele responsável pela reparação da lesão, dizem respeito tão somente ao
mérito, sob pena de retorno à teoria concreta da ação. GRUPO
ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. Sempre que uma ou mais empresas,
tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a 
direção, controle ou administração de outra, ou em coordenação, constituindo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão,
para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas. § 2º do artigo 2º da CLT.
TRABALHADOR ESTRANGEIRO. VISTO. Consoante o artigo 4º da Lei
6.815/80, ao estrangeiro que pretenda entrar no território nacional poderá ser
concedido visto de trânsito, turista, temporário, permanente, cortesia, oficial ou
diplomático. Já o inciso V do artigo 13 do mesmo diploma legal, estabelece que
o visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda vir ao
Brasil na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de outra
categoria, sob regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro. O visto
temporário de trabalho é, portanto, documento essencial, indispensável à
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entrada do trabalhador estrangeiro no país. TRABALHADOR 
ESTRANGEIRO. RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE 
IMIGRAÇÃO. LIMITES REGULAMENTARES. SOBREPOSIÇÃO DA 
LEI. IMPOSSIBILIDADE. Ainda que o Estatuto do Estrangeiro não 
estabeleça os requisitos necessários à concessão de visto, remetendo tal 
atribuição ao Poder Executivo, é incontroverso que a lei não admite qualquer 
exceção à entrada de estrangeiro sem aquele documento, não podendo o fazer 
o poder regulamentar, sob pena de inversão da pirâmide kelseniana, em claro
prejuízo aos trabalhadores. No caso, aplica-se o princípio lex superior derogat
inferiori. NORMA COLETIVA. LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA.
VALIDADE. É válida a limitação da abrangência de norma coletiva, que não
meramente discriminatória, porque inegável o prestígio e o reconhecimento do
processo em que os legítimos representantes dos trabalhadores e empregadores
buscam entendimento para concluir contratos, convenções ou acordos
coletivos, mormente após a promulgação da Carta de 1988, que valorizou a
autocomposição, a ponto de permitir a reconfiguração dos direitos trabalhistas
vigentes em diversos incisos do artigo 7º. Recursos Ordinários interpostos pelas
reclamadas conhecidos e parcialmente providos. RECURSO ORDINÁRIO
DO RECLAMANTE. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA
SALARIAL. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para
todos os efeitos legais, a alimentação. O vale para refeição, fornecido por força
do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do
empregado, para todos os efeitos legais. Artigo 458 da CLT e Súmula 241 do
C. TST. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ENCARGO PROBATÓRIO. É
ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da
jornada de trabalho na forma do artigo 74, § 2º, da CLT. A não apresentação
injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade
da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. Súmula
338 do C. TST. COMANDANTE DE NAVIO. CARGO DE CONFIANÇA.
CARACTERIZAÇÃO. [...]. (TRT-1 - RO: 00019546120115010481 RJ, Relator:
Marcia Leite Nery, Data de Julgamento: 18/11/2014, Quinta Turma, Data de
Publicação: 10/12/2014).

RO 1553620115020 SP 20130015834 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ESTRANGEIRO NÃO REGISTRADO. 
IRREGULARIDADE ADMINIS-TRATIVA. TRABALHO PROIBIDO. 
PROTEÇÃO TRABALHISTA DEVIDA. O exercício de atividade 
remunerada no país é vedado para estrangeiros não devidamente registrados 
(arts. 359 da CLT e 4º, 5º, 15, 30, 48, 97 e seguintes da Lei nº 6.815/80 - Estatuto 
do Estrangeiro). Trata-se de típico trabalho proibido, circunstância que não 
pode obstar a inerente proteção dos Direitos Sociais Trabalhistas, aplicáveis 
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2007/0051195-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:
03/05/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2012)

RO 2469032014502008 
TRT/SP:00024690320145020081 ACÓRDÃO Nº: 20170497920 Recurso
Ordinário - 81 VT de São Paulo RECORRENTE: ARTHUR LUNDGREN
TECIDOS S.A.- CASAS PE RECORRIDO: UNIÃO C E R T I F I C O que,
em sessão realizada nesta data, a 7ª TURMA do Tribunal Regional do Trabalho
da Segunda Região, julgando o presente processo, resolveu: por unanimidade
de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora, nos termos da
fundamentação do voto da Relatora.

RO 19546120115010481 RJ
RECURSOS ORDINÁRIOS DAS RECLAMADAS. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NECESSIDADE E UTILIDADE DA PROVA. LIMITES. O
cerceamento do direito de defesa somente ocorre quando a produção de
determinada prova revela-se de extrema necessidade e utilidade ao deslinde da
controvérsia. Se a prova pretendida não tem o condão de modificar o que a
parte buscava provar, sendo as demais provas suficientes para formar o
convencimento do juízo, não se cogita de restrição ao direito de defesa.
LEGITIMIDADE. DEFINIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. A situação
legitimante das partes é definida pelo autor in status assertionis; ou seja, decorre
de mera asserção posta na inicial. Discussões acerca da indicação deste ou
daquele responsável pela reparação da lesão, dizem respeito tão somente ao
mérito, sob pena de retorno à teoria concreta da ação. GRUPO
ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. Sempre que uma ou mais empresas,
tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a 
direção, controle ou administração de outra, ou em coordenação, constituindo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão,
para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas. § 2º do artigo 2º da CLT.
TRABALHADOR ESTRANGEIRO. VISTO. Consoante o artigo 4º da Lei
6.815/80, ao estrangeiro que pretenda entrar no território nacional poderá ser
concedido visto de trânsito, turista, temporário, permanente, cortesia, oficial ou
diplomático. Já o inciso V do artigo 13 do mesmo diploma legal, estabelece que
o visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda vir ao
Brasil na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de outra
categoria, sob regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro. O visto
temporário de trabalho é, portanto, documento essencial, indispensável à
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entrada do trabalhador estrangeiro no país. TRABALHADOR
ESTRANGEIRO. RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE 
IMIGRAÇÃO. LIMITES REGULAMENTARES. SOBREPOSIÇÃO DA
LEI. IMPOSSIBILIDADE. Ainda que o Estatuto do Estrangeiro não
estabeleça os requisitos necessários à concessão de visto, remetendo tal
atribuição ao Poder Executivo, é incontroverso que a lei não admite qualquer
exceção à entrada de estrangeiro sem aquele documento, não podendo o fazer
o poder regulamentar, sob pena de inversão da pirâmide kelseniana, em claro
prejuízo aos trabalhadores. No caso, aplica-se o princípio lex superior derogat
inferiori. NORMA COLETIVA. LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA.
VALIDADE. É válida a limitação da abrangência de norma coletiva, que não
meramente discriminatória, porque inegável o prestígio e o reconhecimento do
processo em que os legítimos representantes dos trabalhadores e empregadores
buscam entendimento para concluir contratos, convenções ou acordos
coletivos, mormente após a promulgação da Carta de 1988, que valorizou a
autocomposição, a ponto de permitir a reconfiguração dos direitos trabalhistas
vigentes em diversos incisos do artigo 7º. Recursos Ordinários interpostos pelas
reclamadas conhecidos e parcialmente providos. RECURSO ORDINÁRIO
DO RECLAMANTE. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA
SALARIAL. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para
todos os efeitos legais, a alimentação. O vale para refeição, fornecido por força
do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do
empregado, para todos os efeitos legais. Artigo 458 da CLT e Súmula 241 do
C. TST. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ENCARGO PROBATÓRIO. É
ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da
jornada de trabalho na forma do artigo 74, § 2º, da CLT. A não apresentação
injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade
da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. Súmula
338 do C. TST. COMANDANTE DE NAVIO. CARGO DE CONFIANÇA.
CARACTERIZAÇÃO. [...]. (TRT-1 - RO: 00019546120115010481 RJ, Relator:
Marcia Leite Nery, Data de Julgamento: 18/11/2014, Quinta Turma, Data de
Publicação: 10/12/2014).

RO 1553620115020 SP 20130015834
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ESTRANGEIRO NÃO REGISTRADO.
IRREGULARIDADE ADMINIS-TRATIVA. TRABALHO PROIBIDO.
PROTEÇÃO TRABALHISTA DEVIDA. O exercício de atividade 
remunerada no país é vedado para estrangeiros não devidamente registrados
(arts. 359 da CLT e 4º, 5º, 15, 30, 48, 97 e seguintes da Lei nº 6.815/80 - Estatuto 
do Estrangeiro). Trata-se de típico trabalho proibido, circunstância que não
pode obstar a inerente proteção dos Direitos Sociais Trabalhistas, aplicáveis
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independentemente da nacionalidade ou regularidade imigratória do indivíduo 
(arts. 1º, III, 3º, IV, 6º e 7º da Carta da Republica), conforme assentado em 
diversas normas internacionais aderidas pelo Brasil, tais como a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (1948), o Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos (1966) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Pacto São José da Costa Rica - 1969). O Acordo sobre Residência para 
Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL (2002) é expresso em prescrever 
que "As partes estabelecerão mecanismos de cooperação permanentes 
tendentes a impedir o emprego ilegal dos imigrantes no território da outra, (...) 
[os quais] não afetarão os direitos que correspondam aos trabalhadores 
imigrantes, como consequência dos trabalhos realizados nestas condições" (art. 
10, caput e b). Precedentes do C. TST. Reconhece-se, incidentalmente, o 
vínculo empregatício apenas para fins de proteção trabalhista, sem efeitos 
previdenciários, mesmo porque o estrangeiro irregular não detém identidade 
nacional válida e, muito menos, CTPS. (TRT-2 - RO: 1553620115020 SP 
20130015834, Relator: JOSÉ RUFFOLO, Data de Julgamento: 07/05/2013, 5ª 
TURMA, Data de Publicação: 16/05/2013) 

RO 15707420105010080 RJ 
REPRESENTAÇÃO DIPLOMÁTICA ESTRANGEIRA. RELAÇÃO DE 
EMPREGO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. 
INAPLICABILIDADE DO DIREITO BRASILEIRO. A competência 
outorgada à Justiça do Trabalho pelo art. 114, I, da Constituição, é primeiro 
para proteção do trabalhador brasileiro, para que ele, tendo prestado serviços a 
representação diplomática estrangeira, não se veja privado de tutela jurídica, a 
pretexto de excluir-se a jurisdição nacional e não se aplicar o direito brasileiro. 
A mesma tutela pode ser estendida ao trabalhador estrangeiro, se as mesmas 
razões estiverem presentes. Não, porém, se este, devidamente tutelado pelas 
normas de sue país de origem, em cuja representação diplomática tenha sido 
empregado no Brasil, por proteção jurídica análoga ou melhor do que aquela 
que ali mereceria. Aplicação da regra da lex loci executionis, de acordo com o 
princípio da primazia da realidade. Apelo ao qual se nega provimento. Relator: 
Juiz Convocado Eduardo Henrique Raymundo von Adamovich Recorrente: 
Espólio de José Martinez Fernandez Recorrido: Consulado Geral da Espanha 
a/c Embaixada da Espanha no Brasil 1. RELATÓRIO Trata-se de recurso 
ordinário interposto por JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, tendo em vista a 
resp. sentença proferida pela Exmª. Srª. Juíza Substituta Luciana Muniz Vanoni, 
então em exercício na 80ª Vara da Capital, nos autos do processo em que 
contende com a EMBAIXADA DO REINO DA ESPANHA, tudo na forma 
de fls. 491/496-v. Alega a parte recorrente que teria mantido relação de 
emprego coma a recorrida, de 28.4.1971 a 1º.6.2009, merecendo como última 
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independentemente da nacionalidade ou regularidade imigratória do indivíduo
(arts. 1º, III, 3º, IV, 6º e 7º da Carta da Republica), conforme assentado em
diversas normas internacionais aderidas pelo Brasil, tais como a Declaração
Universal dos Direitos Humanos (1948), o Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos (1966) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(Pacto São José da Costa Rica - 1969). O Acordo sobre Residência para
Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL (2002) é expresso em prescrever
que "As partes estabelecerão mecanismos de cooperação permanentes
tendentes a impedir o emprego ilegal dos imigrantes no território da outra, (...)
[os quais] não afetarão os direitos que correspondam aos trabalhadores
imigrantes, como consequência dos trabalhos realizados nestas condições" (art.
10, caput e b). Precedentes do C. TST. Reconhece-se, incidentalmente, o
vínculo empregatício apenas para fins de proteção trabalhista, sem efeitos
previdenciários, mesmo porque o estrangeiro irregular não detém identidade
nacional válida e, muito menos, CTPS. (TRT-2 - RO: 1553620115020 SP
20130015834, Relator: JOSÉ RUFFOLO, Data de Julgamento: 07/05/2013, 5ª
TURMA, Data de Publicação: 16/05/2013)

RO 15707420105010080 RJ
REPRESENTAÇÃO DIPLOMÁTICA ESTRANGEIRA. RELAÇÃO DE
EMPREGO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
INAPLICABILIDADE DO DIREITO BRASILEIRO. A competência
outorgada à Justiça do Trabalho pelo art. 114, I, da Constituição, é primeiro
para proteção do trabalhador brasileiro, para que ele, tendo prestado serviços a
representação diplomática estrangeira, não se veja privado de tutela jurídica, a
pretexto de excluir-se a jurisdição nacional e não se aplicar o direito brasileiro.
A mesma tutela pode ser estendida ao trabalhador estrangeiro, se as mesmas
razões estiverem presentes. Não, porém, se este, devidamente tutelado pelas
normas de sue país de origem, em cuja representação diplomática tenha sido
empregado no Brasil, por proteção jurídica análoga ou melhor do que aquela
que ali mereceria. Aplicação da regra da lex loci executionis, de acordo com o
princípio da primazia da realidade. Apelo ao qual se nega provimento. Relator:
Juiz Convocado Eduardo Henrique Raymundo von Adamovich Recorrente:
Espólio de José Martinez Fernandez Recorrido: Consulado Geral da Espanha
a/c Embaixada da Espanha no Brasil 1. RELATÓRIO Trata-se de recurso
ordinário interposto por JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, tendo em vista a
resp. sentença proferida pela Exmª. Srª. Juíza Substituta Luciana Muniz Vanoni,
então em exercício na 80ª Vara da Capital, nos autos do processo em que
contende com a EMBAIXADA DO REINO DA ESPANHA, tudo na forma
de fls. 491/496-v. Alega a parte recorrente que teria mantido relação de
emprego coma a recorrida, de 28.4.1971 a 1º.6.2009, merecendo como última
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remuneração a quantia de R$ 8.500,00, pelo exercício da função de assistente 
social. Averba que não estaria a recorrida protegida por imunidade de jurisdição 
e que haveria nulidade da sentença, por não terem sido devidamente apreciados 
os embargos de declaração que interpôs em face do mesmo julgado, além de, 
no mérito, não se ter observado que ele teria manifestado tempestivamente a 
opção pela tutela da legislação previdenciária brasileira, tendo o governo de 
Espanha decidido, de ofício, inscrevê-lo em sua Previdência Social, fato que 
não lhe retiraria o direito à proteção da ordem jurídica nacional, uma vez que 
preenchidos os requisitos da legislação consolidada para reconhecimento da 
existência da relação de emprego cuja declaração pretende com os demais 
consectários. A recorrida, em contrarrazões de fls. 499/504-v, pugna pela 
manutenção do julgado, destacando que o recorrente teria sido trabalhador de 
nacionalidade espanhola; devidamente tutelado pela legislação previdenciária 
dessa nação ibérica; após ter sido nomeado, por ato administrativo praticado na 
mesma península, para que fosse regido pelo denominado Regulamento de 
Pessoal do Instituto Espanhol de Emigração. Noticiado o falecimento do 
trabalhador (fls. 507) foi deferida a habilitação incidental de sua sucessora 
LOURINALDA BORGES DA SILVA, com procuração ao mesmo patrono 
que já patrocinava a causa autoral (fls. 515) e declaração de hipossuficiência às 
fls. 516. É o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. Conhecimento O recurso 
foi interposto em 15.9.2014, tendo a resp. decisão de embargos de declaração 
sido publicada em 5.9.2014 (fls. 490). Tempestivo, o recurso foi aviado por 
patrono devidamente constituído nos autos (fls. 7), insurgindo-se contra 
sentença que julgara improcedente o pedido, isentando o mesmo recorrente da 
condenação em custas (fls. 481). Conhece-se. 2.2. Mérito do apelo Da 
preliminar de nulidade da decisão de embargos de declaração O recorrente 
afirma que a sentença seria nula, por não ter sido devidamente fundamentada a 
decisão de embargos de declaração. [...]. (TRT-1 - RO: 00015707420105010080 
RJ, Relator: Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich, Data de 
Julgamento: 13/10/2015, Nona Turma, Data de Publicação: 23/10/2015) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir disso, nota-se que as questões a respeito de refugiados e 
imigrantes ainda não ocupam grande espaço na nossa Justiça. É um assunto que 
apenas recentemente está recebendo maior destaque e atenção. A discussão e 
debate sobre isso devem continuar crescendo, pois é algo de grande impacto 
para nosso país, é algo extremamente relevante nos dias atuais e é impossível 
simplesmente ignorar os fatos relacionados à refugiados e imigrantes. No 
recorte de de pesquisa feito, poucas foram as ações localizadas, menos ainda as 
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independentemente da nacionalidade ou regularidade imigratória do indivíduo
(arts. 1º, III, 3º, IV, 6º e 7º da Carta da Republica), conforme assentado em
diversas normas internacionais aderidas pelo Brasil, tais como a Declaração
Universal dos Direitos Humanos (1948), o Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos (1966) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(Pacto São José da Costa Rica - 1969). O Acordo sobre Residência para
Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL (2002) é expresso em prescrever
que "As partes estabelecerão mecanismos de cooperação permanentes
tendentes a impedir o emprego ilegal dos imigrantes no território da outra, (...)
[os quais] não afetarão os direitos que correspondam aos trabalhadores
imigrantes, como consequência dos trabalhos realizados nestas condições" (art.
10, caput e b). Precedentes do C. TST. Reconhece-se, incidentalmente, o
vínculo empregatício apenas para fins de proteção trabalhista, sem efeitos
previdenciários, mesmo porque o estrangeiro irregular não detém identidade
nacional válida e, muito menos, CTPS. (TRT-2 - RO: 1553620115020 SP
20130015834, Relator: JOSÉ RUFFOLO, Data de Julgamento: 07/05/2013, 5ª
TURMA, Data de Publicação: 16/05/2013)

RO 15707420105010080 RJ
REPRESENTAÇÃO DIPLOMÁTICA ESTRANGEIRA. RELAÇÃO DE
EMPREGO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
INAPLICABILIDADE DO DIREITO BRASILEIRO. A competência
outorgada à Justiça do Trabalho pelo art. 114, I, da Constituição, é primeiro
para proteção do trabalhador brasileiro, para que ele, tendo prestado serviços a
representação diplomática estrangeira, não se veja privado de tutela jurídica, a
pretexto de excluir-se a jurisdição nacional e não se aplicar o direito brasileiro.
A mesma tutela pode ser estendida ao trabalhador estrangeiro, se as mesmas
razões estiverem presentes. Não, porém, se este, devidamente tutelado pelas
normas de sue país de origem, em cuja representação diplomática tenha sido
empregado no Brasil, por proteção jurídica análoga ou melhor do que aquela
que ali mereceria. Aplicação da regra da lex loci executionis, de acordo com o
princípio da primazia da realidade. Apelo ao qual se nega provimento. Relator:
Juiz Convocado Eduardo Henrique Raymundo von Adamovich Recorrente:
Espólio de José Martinez Fernandez Recorrido: Consulado Geral da Espanha
a/c Embaixada da Espanha no Brasil 1. RELATÓRIO Trata-se de recurso
ordinário interposto por JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, tendo em vista a
resp. sentença proferida pela Exmª. Srª. Juíza Substituta Luciana Muniz Vanoni,
então em exercício na 80ª Vara da Capital, nos autos do processo em que
contende com a EMBAIXADA DO REINO DA ESPANHA, tudo na forma
de fls. 491/496-v. Alega a parte recorrente que teria mantido relação de
emprego coma a recorrida, de 28.4.1971 a 1º.6.2009, merecendo como última
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remuneração a quantia de R$ 8.500,00, pelo exercício da função de assistente
social. Averba que não estaria a recorrida protegida por imunidade de jurisdição
e que haveria nulidade da sentença, por não terem sido devidamente apreciados
os embargos de declaração que interpôs em face do mesmo julgado, além de,
no mérito, não se ter observado que ele teria manifestado tempestivamente a
opção pela tutela da legislação previdenciária brasileira, tendo o governo de
Espanha decidido, de ofício, inscrevê-lo em sua Previdência Social, fato que
não lhe retiraria o direito à proteção da ordem jurídica nacional, uma vez que
preenchidos os requisitos da legislação consolidada para reconhecimento da
existência da relação de emprego cuja declaração pretende com os demais
consectários. A recorrida, em contrarrazões de fls. 499/504-v, pugna pela
manutenção do julgado, destacando que o recorrente teria sido trabalhador de
nacionalidade espanhola; devidamente tutelado pela legislação previdenciária
dessa nação ibérica; após ter sido nomeado, por ato administrativo praticado na
mesma península, para que fosse regido pelo denominado Regulamento de
Pessoal do Instituto Espanhol de Emigração. Noticiado o falecimento do
trabalhador (fls. 507) foi deferida a habilitação incidental de sua sucessora
LOURINALDA BORGES DA SILVA, com procuração ao mesmo patrono
que já patrocinava a causa autoral (fls. 515) e declaração de hipossuficiência às
fls. 516. É o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. Conhecimento O recurso
foi interposto em 15.9.2014, tendo a resp. decisão de embargos de declaração
sido publicada em 5.9.2014 (fls. 490). Tempestivo, o recurso foi aviado por
patrono devidamente constituído nos autos (fls. 7), insurgindo-se contra
sentença que julgara improcedente o pedido, isentando o mesmo recorrente da
condenação em custas (fls. 481). Conhece-se. 2.2. Mérito do apelo Da
preliminar de nulidade da decisão de embargos de declaração O recorrente
afirma que a sentença seria nula, por não ter sido devidamente fundamentada a
decisão de embargos de declaração. [...]. (TRT-1 - RO: 00015707420105010080
RJ, Relator: Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich, Data de
Julgamento: 13/10/2015, Nona Turma, Data de Publicação: 23/10/2015)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir disso, nota-se que as questões a respeito de refugiados e
imigrantes ainda não ocupam grande espaço na nossa Justiça. É um assunto que
apenas recentemente está recebendo maior destaque e atenção. A discussão e
debate sobre isso devem continuar crescendo, pois é algo de grande impacto
para nosso país, é algo extremamente relevante nos dias atuais e é impossível
simplesmente ignorar os fatos relacionados à refugiados e imigrantes. No
recorte de de pesquisa feito, poucas foram as ações localizadas, menos ainda as
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soluções, considerando que se trata da maior região jurisdicional do país. Em 
outras áreas, são encontrados ainda menos processo sobre o tema em questão. 

Certo é que deve haver muito estudo acerca desse assunto, ele não pode 
ser visto através de um viés preconceituoso. Quando se trata de imigrantes e 
refugiados, devemos atentar ainda mais para os princípios humanitários que 
foram arduamente conquistados por defensores de direitos humanos e 
fundamentais. É hora de colocar esses direitos em ação e demonstrar sua 
necessidade para que o país, mais que isso, todo o mundo, progrida da melhor 
maneira possível.  
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INTRODUÇÃO 

 presente pesquisa tem como objetivo a sondagem jurisprudencial 
no que tange a circunstância em que vivem os Refugiados no 
Brasil, tema principal deste projeto de extensão. Sendo assim, essa 

pesquisa centralizou sua coleta de dados na região Sudeste do país, mais 
especificamente no Tribunal Regional do Trabalho do Estado de São Paulo, a 
fim de verificar o posicionamento de tal instância jurídicas quando acionada 
para decidir acerca de casos concretos envolvendo refugiados. Para isso, foram 
utilizados diferentes termos: refugiado, imigrante, ilegal e estrangeiro, que 
resultou nos dados abaixo apresentados.  

352 Este relatório foi realizado segundo a Resolução 72/11 do CEPE da UFPR, do período 
de 01/01/2017 a 31/12/2017, e cujo relatório final foi aprovado em 14/12/2017 pela Ata n 
525, do CCAEX - Comitê Assessor de Extensão da UFPR. O referido relatório foi produzido 
no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um 
Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à 
Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 14/2014.
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INTRODUÇÃO

presente pesquisa tem como objetivo a sondagem jurisprudencial
no que tange a circunstância em que vivem os Refugiados no
Brasil, tema principal deste projeto de extensão. Sendo assim, essa

pesquisa centralizou sua coleta de dados na região Sudeste do país, mais
especificamente no Tribunal Regional do Trabalho do Estado de São Paulo, a
fim de verificar o posicionamento de tal instância jurídicas quando acionada
para decidir acerca de casos concretos envolvendo refugiados. Para isso, foram
utilizados diferentes termos: refugiado, imigrante, ilegal e estrangeiro, que
resultou nos dados abaixo apresentados.

352 Este relatório foi realizado segundo a Resolução 72/11 do CEPE da UFPR, do período
de 01/01/2017 a 31/12/2017, e cujo relatório final foi aprovado em 14/12/2017 pela Ata n
525, do CCAEX - Comitê Assessor de Extensão da UFPR. O referido relatório foi produzido
no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um
Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à
Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 14/2014.
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A pesquisa foi realizada entre os dias 25 a 28 de outubro de 2017, sendo 
utilizado para a coleta dos dados apenas o site oficial do TRT-SP 
[http://search.trtsp.jus.br/EasySearchFrontEnd/AcordaosUnificados.jsp].  

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRT 2ª Região - SP 

Termo “refugiado”: apresentou 150 resultados, dos quais a grande 
maioria se referia à “clínicas de repouso/refúgio” e alguns citavam a "situação 
de refúgio" enquanto elemento formador do valor social. Em nenhum dos 
processos dirimia-se sobre imigrantes refugiados. 

Termo “imigrante”: apresentou 1265 resultados dentre a jurisprudência 
do período de 2010 à 2017, dos quais a grande maioria se referia à empresas 
cujo nome continha a palavra “imigrante”, por exemplo “Consórcio Ligação 
Imigrantes”. Todavia, nenhum dos processos dirimia-se sobre imigrantes 
refugiados. 

Termo “estrangeiro”: apresentou 7578 resultados, dos quais a grande 
maioria se referia à “empresas estrangeiras” e alguns citavam a “demissão de 
estrangeiro naturalizado”. Em nenhum dos processos dirimia-se sobre 
imigrantes refugiados. 
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A pesquisa foi realizada entre os dias 25 a 28 de outubro de 2017, sendo
utilizado para a coleta dos dados apenas o site oficial do TRT-SP
[http://search.trtsp.jus.br/EasySearchFrontEnd/AcordaosUnificados.jsp].

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRT 2ª Região - SP

Termo “refugiado”: apresentou 150 resultados, dos quais a grande
maioria se referia à “clínicas de repouso/refúgio” e alguns citavam a "situação
de refúgio" enquanto elemento formador do valor social. Em nenhum dos
processos dirimia-se sobre imigrantes refugiados.

Termo “imigrante”: apresentou 1265 resultados dentre a jurisprudência
do período de 2010 à 2017, dos quais a grande maioria se referia à empresas
cujo nome continha a palavra “imigrante”, por exemplo “Consórcio Ligação
Imigrantes”. Todavia, nenhum dos processos dirimia-se sobre imigrantes
refugiados.

Termo “estrangeiro”: apresentou 7578 resultados, dos quais a grande
maioria se referia à “empresas estrangeiras” e alguns citavam a “demissão de
estrangeiro naturalizado”. Em nenhum dos processos dirimia-se sobre
imigrantes refugiados.
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Termos “refugiado imigrante ilegal”: apresentou um resultado, mas não 
referia-se a situação de refúgio em território brasileiro. Este tratava de do caso 
de um trabalhador brasileiro que acusava sua empregadora de enviá-lo para o 
exterior para executar obra de forma ilegal. Conforme imagens abaixo. 

Figura 1 – Busca por refugiado imigrange ilegal 

Fonte:  Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - São Paulo, 2017.

PROCESSO TRT/SP no 0001155-26.2012.5.02.0070  
7a TURMA RECURSO ORDINAŔIO 
ORIGEM: 70a VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO  
RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS TARGINO DE SOUSA 
RECORRIDOS: 
1. FORTE METAL COM ESTRUTURAS E SERV LTDA
2. PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS
3. CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA
4. CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A
Inconformado com a r. sentença de fls. 287/288, pela qual foi julgada
improcedente a reclamação, cujo relatório adoto, recorre o reclamante às fls.
290/292, pretendendo a reforma do julgado.
Alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
insurge-se contra o resultado da perícia médica e requer o pagamento de horas
extras e indenizaça ̃o por dano moral.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Rejeito.
O recorrente arguiu a nulidade da r. sentença de origem, alegando cerceamento
de defesa, ao argumento de que houve encerramento prematuro da instrução
processual, em prejuízo da prova de toda matéria fática do processo.

DANIELLE ANNONI ( COORD).
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de refúgio" enquanto elemento formador do valor social. Em nenhum dos
processos dirimia-se sobre imigrantes refugiados.

Termo “imigrante”: apresentou 1265 resultados dentre a jurisprudência
do período de 2010 à 2017, dos quais a grande maioria se referia à empresas
cujo nome continha a palavra “imigrante”, por exemplo “Consórcio Ligação
Imigrantes”. Todavia, nenhum dos processos dirimia-se sobre imigrantes
refugiados.

Termo “estrangeiro”: apresentou 7578 resultados, dos quais a grande
maioria se referia à “empresas estrangeiras” e alguns citavam a “demissão de
estrangeiro naturalizado”. Em nenhum dos processos dirimia-se sobre
imigrantes refugiados.
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Termos “refugiado imigrante ilegal”: apresentou um resultado, mas não
referia-se a situação de refúgio em território brasileiro. Este tratava de do caso
de um trabalhador brasileiro que acusava sua empregadora de enviá-lo para o 
exterior para executar obra de forma ilegal. Conforme imagens abaixo.

Figura 1 – Busca por refugiado imigrange ilegal

Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - São Paulo.

PROCESSO TRT/SP no 0001155-26.2012.5.02.0070
7a TURMA RECURSO ORDINÁRIO
ORIGEM: 70a VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO
RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS TARGINO DE SOUSA
RECORRIDOS:
1. FORTE METAL COM ESTRUTURAS E SERV LTDA
2. PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS 
3. CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA
4. CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A
Inconformado com a r. sentença de fls. 287/288, pela qual foi julgada
improcedente a reclamação, cujo relatório adoto, recorre o reclamante às fls.
290/292, pretendendo a reforma do julgado.
Alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
insurge-se contra o resultado da perícia médica e requer o pagamento de horas
extras e indenizaça ̃o por dano moral.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Rejeito.
O recorrente arguiu a nulidade da r. sentença de origem, alegando cerceamento
de defesa, ao argumento de que houve encerramento prematuro da instrução
processual, em prejuízo da prova de toda matéria fática do processo.
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Entretanto, constato que o recorrente, em audiência às fls. 113/114, não tinha 
testemunhas presentes e concordou com o encerramento da instrução 
processual, oportunidade em que restou determinada a realização das perícias 
requeridas e que “Após, as partes não tem outras provas a produzir. Fica 
encerrada a instrução processual”. Assim, a teor do artigo 795 da CLT, não 
pode, neste momento, alegar nulidade da r. sentença. 
Nesse passo, não há se falar em cerceamento de defesa ante a inexistência de 
oportuna insurgência da parte, que concordou com o encerramento da 
instrução processual, razão pela qual forçoso concluir que não houve excesso 
do juízo de primeiro grau que configurasse cerceamento de defesa. 
DO RESULTADO DA PERÍCIA MÉDICA  
Insurge-se o reclamante contra o resultado da perícia médica, sustentando que 
foi vítima de perda de audição ao tempo da relação empregatícia, eis que foi 
submetido, de forma constante e ininterrupta, a altos ruídos. Alega que o laudo 
pericial chegou a concluir a existência de perda da audição, porém, sem sequer 
diligenciar-se em vistoriar o ambiente de trabalho, sem qualquer mensuração 
dos ruídos no local de trabalho, concluiu automaticamente de que a lesão não 
está relacionada com as atividades do autor em seu trabalho, e absurdamente 
concluiu ainda que a surdez atestada por ele próprio não se traduz em 
incapacidade física parcial. Sustenta ainda que pretendia comprovar nos autos 
que o ambiente de trabalho é insalubre a ponto de possibilitar a lesão auricular 
que desencadeou a surdez, pugnando pela nulidade do laudo pericial e pela 
elaboração de novo laudo. 
Pois bem. Exame do processado revela que o reclamante pleiteou no item “n” 
da inicial “Indenização por Dano Físico Permanente Perda Auditiva do Ouvido 
Esquerdo” no valor de R$35.000,00.  
Previamente registro que a questão acerca das provas foi apreciada no tópico 
“Cerceamento de Defesa”, ao qual me reporto. 
Com relação ao resultado da perícia verifico que, determinada a realização de 
perícia médica, concluiu o Sr. Perito que: 
“... Em anmnese pericial relata o autor que havia notado um déficit de audição 
ao entrar na empresa ré e mesmo assim trabalhou normalmente até ser demitido 
fazendo uso de protetor auricular. 
O reclamante não apresentou audiometria sendo realizado audiometria sem 
características de PAIRO ,anexo ao laudo e com copia entregue para o autor.  
A DISACUSIA OCUPACIONAL que é a perda induzida pelo ruído 
ocupacional (PAIRO) tem características próprias especificas aceita pela 
comunidade medica cientifica mundial que são: 
*Perdas bilateral neurossensorial(via áerea coincidente com via óssea) e no caso
do autor é unilateral.
*Perdas aproximadamente simétricas em ambos ouvidos
*Predominância nas freqüências altas 3 a 8 KHZ onde se desenha curva “V”
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Entretanto, constato que o recorrente, em audiência às fls. 113/114, não tinha
testemunhas presentes e concordou com o encerramento da instrução
processual, oportunidade em que restou determinada a realização das perícias
requeridas e que “Após, as partes não tem outras provas a produzir. Fica
encerrada a instrução processual”. Assim, a teor do artigo 795 da CLT, não
pode, neste momento, alegar nulidade da r. sentença.
Nesse passo, não há se falar em cerceamento de defesa ante a inexistência de
oportuna insurgência da parte, que concordou com o encerramento da
instrução processual, razão pela qual forçoso concluir que não houve excesso 
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diligenciar-se em vistoriar o ambiente de trabalho, sem qualquer mensuração
dos ruídos no local de trabalho, concluiu automaticamente de que a lesão não
está relacionada com as atividades do autor em seu trabalho, e absurdamente
concluiu ainda que a surdez atestada por ele próprio não se traduz em
incapacidade física parcial. Sustenta ainda que pretendia comprovar nos autos
que o ambiente de trabalho é insalubre a ponto de possibilitar a lesão auricular
que desencadeou a surdez, pugnando pela nulidade do laudo pericial e pela
elaboração de novo laudo.
Pois bem. Exame do processado revela que o reclamante pleiteou no item “n”
da inicial “Indenização por Dano Físico Permanente Perda Auditiva do Ouvido
Esquerdo” no valor de R$35.000,00.
Previamente registro que a questão acerca das provas foi apreciada no tópico
“Cerceamento de Defesa”, ao qual me reporto.
Com relação ao resultado da perícia verifico que, determinada a realização de
perícia médica, concluiu o Sr. Perito que:
“... Em anmnese pericial relata o autor que havia notado um déficit de audição
ao entrar na empresa ré e mesmo assim trabalhou normalmente até ser demitido 
fazendo uso de protetor auricular.
O reclamante não apresentou audiometria sendo realizado audiometria sem
características de PAIRO ,anexo ao laudo e com copia entregue para o autor.
A DISACUSIA OCUPACIONAL que é a perda induzida pelo ruído
ocupacional (PAIRO) tem características próprias especificas aceita pela
comunidade medica cientifica mundial que são:
*Perdas bilateral neurossensorial(via áerea coincidente com via óssea) e no caso 
do autor é unilateral.
*Perdas aproximadamente simétricas em ambos ouvidos
*Predominância nas freqüências altas 3 a 8 KHZ onde se desenha curva “V”
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denominada gota acústica. 
Totalmente incompatíveis com os dados apresentados pelo autor. 
Nexo de causualidade com o trabalho tem que ser considerado diferentes e 
sucessivos nexos parciais como a atividade e a exposição ao risco. Relação entre 
risco e lesão e alteração funcional e lesão. 
Portanto trata-se de uma cadeia de nexo em que, não havendo um deles, deixa 
de existir o nexo causal com o trabalho(Brandimiller). 
Quanto a incapacidade (“que é quando o individuo não consegue ter uma 
atividade que lhe garanta a subsistência, levando-se em conta também sua idade 
e a escolaridade), o autor não é incapaz. 
Baseando-se no CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde elaborado pela Organização Mundial de Saúde e 
publicado pela USP-SP) o autor enquadra-se em CIF d 8502 ou seja apto ao 
trabalho em tempo integral. 
VII CONCLUSÃO 
Não há nexo causal 
Não há incapacidade laboral” (grifos do original).  
Esclareceu ainda o Sr. Perito à fl. 259 que, diante das informações disponíveis 
sobre a saúde do periciando e considerando a avaliação física clínica realizada 
com base na perícia médica, foram descartadas patologias ocupacionais, 
tornando desnecessária a coleta de provas periciais nas instalações da empresa 
ré.  
Embora o juízo não esteja adstrito ao laudo pericial, não se pode esquecer que 
esse exame é realizado por profissional com conhecimentos técnicos e 
habilitado para a análise do tema e, nesse contexto, apenas de forma excepcional 
deve ser afastada a conclusão do auxiliar do juízo, desde que presentes 
elementos probatórios suficientes para contrariar e sobrepujar o trabalho 
pericial realizado, o que não se verifica na hipótese.  
Registro que a insatisfação do recorrente com o trabalho pericial que lhe foi 
desfavorável, por certo não autoriza a reabertura da instrução e a declaração de 
nulidade da prova técnica, tampouco do r. julgado de origem, mormente em se 
considerando que o apelo veio desacompanhado de elementos técnicos que 
infirmassem a conclusão pericial médico. 
Ademais, a prova é eminentemente técnica, razão pela qual deve prevalecer o 
laudo apresentado pelo expert, ratificado pelos esclarecimentos prestados às fls. 
259/259v.  
Consigno por fim que o próprio reclamante entendeu desnecessária a indicação 
de Assistente Técnico por conhecer de outras perícias e laudos o Sr. Expert de 
confiança do juízo nomeado nos autos, sabendo tratar-se de profissional íntegro 
e imparcial (fl.248). Nego provimento.  
DO TRABALHO EM SOBREJORNADA  
Não prospera a irresignação.  

DANIELLE ANNONI ( COORD).
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Entretanto, constato que o recorrente, em audiência às fls. 113/114, não tinha
testemunhas presentes e concordou com o encerramento da instrução
processual, oportunidade em que restou determinada a realização das perícias
requeridas e que “Após, as partes não tem outras provas a produzir. Fica
encerrada a instrução processual”. Assim, a teor do artigo 795 da CLT, não
pode, neste momento, alegar nulidade da r. sentença.
Nesse passo, não há se falar em cerceamento de defesa ante a inexistência de
oportuna insurgência da parte, que concordou com o encerramento da
instrução processual, razão pela qual forçoso concluir que não houve excesso 
do juízo de primeiro grau que configurasse cerceamento de defesa.
DO RESULTADO DA PERÍCIA MÉDICA
Insurge-se o reclamante contra o resultado da perícia médica, sustentando que
foi vítima de perda de audição ao tempo da relação empregatícia, eis que foi
submetido, de forma constante e ininterrupta, a altos ruídos. Alega que o laudo
pericial chegou a concluir a existência de perda da audição, porém, sem sequer
diligenciar-se em vistoriar o ambiente de trabalho, sem qualquer mensuração
dos ruídos no local de trabalho, concluiu automaticamente de que a lesão não
está relacionada com as atividades do autor em seu trabalho, e absurdamente
concluiu ainda que a surdez atestada por ele próprio não se traduz em
incapacidade física parcial. Sustenta ainda que pretendia comprovar nos autos
que o ambiente de trabalho é insalubre a ponto de possibilitar a lesão auricular
que desencadeou a surdez, pugnando pela nulidade do laudo pericial e pela
elaboração de novo laudo.
Pois bem. Exame do processado revela que o reclamante pleiteou no item “n”
da inicial “Indenização por Dano Físico Permanente Perda Auditiva do Ouvido
Esquerdo” no valor de R$35.000,00.
Previamente registro que a questão acerca das provas foi apreciada no tópico
“Cerceamento de Defesa”, ao qual me reporto.
Com relação ao resultado da perícia verifico que, determinada a realização de
perícia médica, concluiu o Sr. Perito que:
“... Em anmnese pericial relata o autor que havia notado um déficit de audição
ao entrar na empresa ré e mesmo assim trabalhou normalmente até ser demitido 
fazendo uso de protetor auricular.
O reclamante não apresentou audiometria sendo realizado audiometria sem
características de PAIRO ,anexo ao laudo e com copia entregue para o autor.
A DISACUSIA OCUPACIONAL que é a perda induzida pelo ruído
ocupacional (PAIRO) tem características próprias especificas aceita pela
comunidade medica cientifica mundial que são:
*Perdas bilateral neurossensorial(via áerea coincidente com via óssea) e no caso 
do autor é unilateral.
*Perdas aproximadamente simétricas em ambos ouvidos
*Predominância nas freqüências altas 3 a 8 KHZ onde se desenha curva “V”
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denominada gota acústica.
Totalmente incompatíveis com os dados apresentados pelo autor.
Nexo de causualidade com o trabalho tem que ser considerado diferentes e
sucessivos nexos parciais como a atividade e a exposição ao risco. Relação entre
risco e lesão e alteração funcional e lesão.
Portanto trata-se de uma cadeia de nexo em que, não havendo um deles, deixa
de existir o nexo causal com o trabalho(Brandimiller).
Quanto a incapacidade (“que é quando o individuo não consegue ter uma
atividade que lhe garanta a subsistência, levando-se em conta também sua idade
e a escolaridade), o autor não é incapaz.
Baseando-se no CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde elaborado pela Organização Mundial de Saúde e
publicado pela USP-SP) o autor enquadra-se em CIF d 8502 ou seja apto ao
trabalho em tempo integral.
VII CONCLUSÃO
Não há nexo causal
Não há incapacidade laboral” (grifos do original).
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sobre a saúde do periciando e considerando a avaliação física clínica realizada 
com base na perícia médica, foram descartadas patologias ocupacionais,
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ré.
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pericial realizado, o que não se verifica na hipótese.
Registro que a insatisfação do recorrente com o trabalho pericial que lhe foi
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nulidade da prova técnica, tampouco do r. julgado de origem, mormente em se
considerando que o apelo veio desacompanhado de elementos técnicos que
infirmassem a conclusão pericial médico.
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laudo apresentado pelo expert, ratificado pelos esclarecimentos prestados às fls. 
259/259v.
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de Assistente Técnico por conhecer de outras perícias e laudos o Sr. Expert de
confiança do juízo nomeado nos autos, sabendo tratar-se de profissional íntegro
e imparcial (fl.248). Nego provimento.
DO TRABALHO EM SOBREJORNADA
Não prospera a irresignação.
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Com efeito, a reclamada juntou aos autos os controles de jornada do autor, que 
estão por ele subscritos e contem anotação de horas extras devidamente 
adimplidas, como constato, exemplificativamente, pelo cotejo do cartão de 
ponto e recibo de pagamento de maio de 2009, sendo certo que não foram 
apontadas diferenças, sequer por amostragem. 
Registro que o simples fato de o autor ter impugnado os controles de ponto 
por não retratarem a real jornada de trabalho em nada lhe socorre, haja vista 
que não foi produzida qualquer prova que lograsse infirmar os cartões de ponto 
juntados pela reclamada.  
Assim, por não ter o reclamante se desvencilhado de demonstrar a veracidade 
da jornada de trabalho indicada na inicial, a manutenção do direcionamento de 
origem é medida que se impõe.  
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL  
O reclamante alegou na inicial que foi enviado para trabalhar em obras no 
exterior, citando como exemplo a construção do aeroporto de Lubango em 
Angola, sendo que as reclamadas providenciaram toda documentação, exceto 
vistos de trabalho para que pudesse permanecer e trabalhar legalmente no país, 
tendo providenciado apenas vistos de turista de curta duração, sendo que o 
reclamante permaneceu trabalhando de forma ilegal, não podendo deixar o 
alojamento no interior da obra, impedido de circular livremente naquele país, 
em condições vexatórios e de constrangimento, sendo que em duas ocasiçoes 
em que a obra foi fiscalizada teve que refugiar-se na mata para fugir dos agentes 
de imigração. 
As reclamadas negaram os fatos e a Construtora Andrade Gutierrez esclareceu 
o procedimento para concessão do visto para trabalho em Angola, como
observo à fl.220 da contestação, que não foi impugnada pelo recorrente.
E o autor não logrou comprovar as alegaço ̃es da exordial, ônus que lhe
incumbia por força do artigo 818 da CLT e do qual não se desvencilhou, haja
vista que não possuía testemunhas por ocasião da audiência de fl.113.
Assim, por não ter comprovado que foi submetido a risco e constrangimento,
a manutenção do direcionamento de origem é medida que se impõe.
Nada a reformar.
Isto posto, ACORDAM os Magistrados da 7a Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 2a Região em: CONHECER do recurso, REJEITAR a preliminar
e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo íntegra a r. sentença de
origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CYNTHIA GOMES ROSA 
 Jui ́za Relatora 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



621

Com efeito, a reclamada juntou aos autos os controles de jornada do autor, que
estão por ele subscritos e contem anotação de horas extras devidamente
adimplidas, como constato, exemplificativamente, pelo cotejo do cartão de
ponto e recibo de pagamento de maio de 2009, sendo certo que não foram 
apontadas diferenças, sequer por amostragem.
Registro que o simples fato de o autor ter impugnado os controles de ponto
por não retratarem a real jornada de trabalho em nada lhe socorre, haja vista
que não foi produzida qualquer prova que lograsse infirmar os cartões de ponto 
juntados pela reclamada.
Assim, por não ter o reclamante se desvencilhado de demonstrar a veracidade
da jornada de trabalho indicada na inicial, a manutenção do direcionamento de
origem é medida que se impõe.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa foi de difícil apreensão, uma vez que o termo refugiado e seus 
termos correlatos não possuem lugar difuso na jurisprudência, motivo pelo qual 
o termo resultou ineficaz na ampla maioria das buscas. E ainda que se fizesse
presente em diversos processos, não foi utilizado para designar o imigrante
estrangeiro em situação de refúgio, mas diversos outros assuntos. À vista disso,
o objeto da pesquisa, foi de difícil apreensão no tribunal regional trabalhista do
Estado de São Paulo.

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo. Disponível 
em: <http://www.trtsp.jus.br/>. Acesso em: 25 ago. 2017. 

DANIELLE ANNONI ( COORD).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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INTRODUÇÃO 

 presente pesquisa tem como escopo o levantamento 
jurisprudencial acerca do tema precípuo deste projeto de extensão, 
qual seja, a conjuntura vivenciada pelos Refugiados no Brasil. 

Desta feita, essa pesquisa se direcionou a colher decisões prolatadas na região 
nordeste do país, a fim de verificar como se comporta tais instâncias jurídicas 
quando acionadas para dirimir casos concretos relativos a refugiados. Para 
tanto, foram empregados diferentes termos: refugiados, refúgio e estrangeiro, 
pelo que se colheu o conteúdo abaixo especificado.  

É válido ressaltar que a pesquisa foi realizada entre os dias 23 a 25 de 
outubro de 2017, apenas em sites oficiais dos Tribunais Regionais do Trabalho 

353 Este relatório foi realizado segundo a Resolução 72/11 do CEPE da UFPR, do período 
de 01/01/2017 a 31/12/2017, e cujo relatório final foi aprovado em 14/12/2017 pela Ata n 
525, do CCAEX - Comitê Assessor de Extensão da UFPR. O referido relatório foi produzido 
no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um 
Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à 
Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 14/2014. 

A 
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e Tribunais de Justiça dos estados nordestinos, bem como no site oficial 
disponibilizado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.  

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 

TRT 5ª Região - BA: 

Termo “refugiados”: jurisprudência inexistente. Termo “refúgio”: presentes 
três processos, porém com conotação bem diversa da que se espera: “o autor 
ficou refugiado em tal sala para fugir...”  

TRT 6ª Região - PE: 

Termo “refugiados”: nenhum resultado encontrado. Termo “refúgio”: utilizado 
com um sentido diverso do proposto para a pesquisa. “a inicial refugia-se”... 

TRT 7ª Região - CE: 

Termo “refugiados”: total de 0 resultados encontrados na busca por 
jurisprudência. 

TRT 13ª - PB: 

Termo refugiados encontrado 1 resultado. Entretanto, presente apenas a 
referência a uma outra jurisprudência sobre ambientação social, nada 
relacionado ao objeto do projeto de pesquisa. 

Termo refúgio utilizado em outra semântica. Termo estrangeiro: utilizado para 
exceção de incompetência, bem como para moeda “nacional ou estrangeira”. 

DANIELLE ANNONI ( COORD).
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jurisprudência.

TRT 13ª - PB:

Termo refugiados encontrado 1 resultado. Entretanto, presente apenas a
referência a uma outra jurisprudência sobre ambientação social, nada
relacionado ao objeto do projeto de pesquisa.

Termo refúgio utilizado em outra semântica. Termo estrangeiro: utilizado para
exceção de incompetência, bem como para moeda “nacional ou estrangeira”.
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TRT 16ª Região - MA: 

Termo “refugiados”: nenhum resultado encontrado. Termo “estrangeiro”: a 
jurisprudência não se refere a pessoa estrangeira em território brasileiro, mas 
utiliza o termo para casos de competência territorial.  

TRT 19ª Região - AL: 

Não encontrado resultados para qualquer dos termos (“refugiados, refúgio e 
estrangeiro”).  

TRT 20ª Região - SE: não encontrado resultados para os termos pesquisados 
(“refugiado(s), refúgio e estrangeiro”). 

TRT 21ª Região - RN: 

Termo “refugiados”: encontrado 1 resultado: reclamação trabalhista de mulher 
que exercia atividade no Alto Comissariado. Desta feita, ela não era refugiada, 
mas trabalhava com “refugiados”, daí que o caso apareceu como resultado na 
busca. Termo “refúgio”: utilizado com outra finalidade.  

TRT 22ª Região - PI: 

Termo “refugiado(s)”: a busca leva em consideração outros sentidos da palavra, 
porém da figura jurídica “refugiados” nada consta. 

Termo “estrangeiro”: muito utilizado para referir-se a moeda, bem como para 
enunciar a lei que possibilita a gratuidade de justiça à pessoa nacional ou 
estrangeira. 
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TRT 16ª Região - MA: 

Termo “refugiados”: nenhum resultado encontrado. Termo “estrangeiro”: a
jurisprudência não se refere a pessoa estrangeira em território brasileiro, mas
utiliza o termo para casos de competência territorial.

TRT 19ª Região - AL: 

Não encontrado resultados para qualquer dos termos (“refugiados, refúgio e
estrangeiro”). 

TRT 20ª Região - SE: não encontrado resultados para os termos pesquisados
(“refugiado(s), refúgio e estrangeiro”).

TRT 21ª Região - RN: 

Termo “refugiados”: encontrado 1 resultado: reclamação trabalhista de mulher
que exercia atividade no Alto Comissariado. Desta feita, ela não era refugiada,
mas trabalhava com “refugiados”, daí que o caso apareceu como resultado na
busca. Termo “refúgio”: utilizado com outra finalidade.

TRT 22ª Região - PI: 

Termo “refugiado(s)”: a busca leva em consideração outros sentidos da palavra,
porém da figura jurídica “refugiados” nada consta.

Termo “estrangeiro”: muito utilizado para referir-se a moeda, bem como para
enunciar a lei que possibilita a gratuidade de justiça à pessoa nacional ou
estrangeira.
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JUSTIÇA ESTADUAL 

TJ da Bahia: 

Termo “refugiados”: o resultado encontrado não comporta o âmbito da nossa 
pesquisa, haja vista que se refere ao refúgio de infratores da lei na casa do 
Apelante, por exemplo. Resultados infrutíferos com os termos “refúgio e 
estrangeiro”, pois utilizados para a construção da redação das decisões e não 
para a matéria de fato.  

TJ do Piauí: 

Termo “refugiados”: nada encontrado. Termo “estrangeiro e refúgio” 
infrutíferos, dado que aplicados em casos penais para referir-se a violações fora 
do país ou assuntos dessa vertente.   

TJ do Ceará: 

Termo “refugiados”: utilizado para ações penais destoantes da matéria 
pesquisada – “réu refugiado em algum lugar”. Termos “refúgio e estrangeiro” 
também infrutíferos.  

TJ do Maranhão: 

Não há resultados para a busca “refugiados”. Para os demais termos há 
resultados, porém desvinculados do direito internacional dos refugiados, e sim 
direcionados a situações nacionais, como a infração da lei penal.  

TJ do Rio Grande do Norte: 

Não encontrados resultados na jurisprudência. 
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TRT 16ª Região - MA:

Termo “refugiados”: nenhum resultado encontrado. Termo “estrangeiro”: a
jurisprudência não se refere a pessoa estrangeira em território brasileiro, mas
utiliza o termo para casos de competência territorial.

TRT 19ª Região - AL: 

Não encontrado resultados para qualquer dos termos (“refugiados, refúgio e
estrangeiro”). 

TRT 20ª Região - SE: não encontrado resultados para os termos pesquisados
(“refugiado(s), refúgio e estrangeiro”).

TRT 21ª Região - RN: 

Termo “refugiados”: encontrado 1 resultado: reclamação trabalhista de mulher
que exercia atividade no Alto Comissariado. Desta feita, ela não era refugiada,
mas trabalhava com “refugiados”, daí que o caso apareceu como resultado na
busca. Termo “refúgio”: utilizado com outra finalidade.

TRT 22ª Região - PI: 

Termo “refugiado(s)”: a busca leva em consideração outros sentidos da palavra,
porém da figura jurídica “refugiados” nada consta.

Termo “estrangeiro”: muito utilizado para referir-se a moeda, bem como para
enunciar a lei que possibilita a gratuidade de justiça à pessoa nacional ou
estrangeira.
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JUSTIÇA ESTADUAL

TJ da Bahia: 

Termo “refugiados”: o resultado encontrado não comporta o âmbito da nossa
pesquisa, haja vista que se refere ao refúgio de infratores da lei na casa do
Apelante, por exemplo. Resultados infrutíferos com os termos “refúgio e
estrangeiro”, pois utilizados para a construção da redação das decisões e não
para a matéria de fato.

TJ do Piauí: 

Termo “refugiados”: nada encontrado. Termo “estrangeiro e refúgio”
infrutíferos, dado que aplicados em casos penais para referir-se a violações fora
do país ou assuntos dessa vertente.

TJ do Ceará: 

Termo “refugiados”: utilizado para ações penais destoantes da matéria
pesquisada – “réu refugiado em algum lugar”. Termos “refúgio e estrangeiro”
também infrutíferos.

TJ do Maranhão: 

Não há resultados para a busca “refugiados”. Para os demais termos há 
resultados, porém desvinculados do direito internacional dos refugiados, e sim
direcionados a situações nacionais, como a infração da lei penal.

TJ do Rio Grande do Norte:

Não encontrados resultados na jurisprudência.
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TJ de Pernambuco: Termo “refugiados”: vários resultados, todos eles na 
esfera criminal (precisou refugiar-se no bar). Termo "estrangeiros" muito 
utilizado para referência a lei de justiça gratuita, pelo que não se encaixa na nossa 
pesquisa.  

TJ de Alagoas: 

Termos encontrados (refugiados, refúgio e estrangeiros) mas todos com 
significados alheios a presente pesquisa.  

TJ de Sergipe: 

O termo “refugiado” não encontrou resultados. Os demais termos “estrangeiro 
e refúgio” são utilizados de formas alheias ao direito internacional.  

TJ da Paraíba: Termos encontrados (refugiados, refúgio e estrangeiros) mas 
todos com significados diversos, e, portanto, irrelevantes para a presente 
pesquisa. 

JUSTIÇA FEDERAL - TRF 5ª Região 

Resultados encontrados apenas no órgão máximo desta jurisdição, qual 
seja o Tribunal Regional Federal. 

Termo buscado: “refugiados” - encontrados 5 (cinco) resultados 
referentes ao termo. As decisões encontradas orbitam, em sua maioria, no plano 
penal. Assim, os HC são mais comuns, a fim de liberarem os estrangeiros da 
prisão preventiva decretadas pela autoridade judiciária. Tais casos serão melhor 
comentados na parte final dessa pesquisa.  
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TJ de Pernambuco: Termo “refugiados”: vários resultados, todos eles na
esfera criminal (precisou refugiar-se no bar). Termo "estrangeiros" muito
utilizado para referência a lei de justiça gratuita, pelo que não se encaixa na nossa
pesquisa. 

TJ de Alagoas: 

Termos encontrados (refugiados, refúgio e estrangeiros) mas todos com
significados alheios a presente pesquisa.

TJ de Sergipe:

O termo “refugiado” não encontrou resultados. Os demais termos “estrangeiro
e refúgio” são utilizados de formas alheias ao direito internacional.

TJ da Paraíba: Termos encontrados (refugiados, refúgio e estrangeiros) mas
todos com significados diversos, e, portanto, irrelevantes para a presente
pesquisa.

JUSTIÇA FEDERAL - TRF 5ª Região

Resultados encontrados apenas no órgão máximo desta jurisdição, qual
seja o Tribunal Regional Federal.

Termo buscado: “refugiados” - encontrados 5 (cinco) resultados 
referentes ao termo. As decisões encontradas orbitam, em sua maioria, no plano
penal. Assim, os HC são mais comuns, a fim de liberarem os estrangeiros da
prisão preventiva decretadas pela autoridade judiciária. Tais casos serão melhor
comentados na parte final dessa pesquisa. 
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TRF 5ª REGIÃO 

Casos Encontrados 

ACÓRDÃO - HC/SE - Número do processo: 08053425520154050000 

HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. ESTRANGEIRO. 
CONDIÇÃO DE REFUGIADO NÃO COMPROVADA. DENEGAÇÃO. 
I - O Direito Comunitário, ainda incipiente no Ordenamento Pátrio, prevê 
abrandamento do Rigor Legal e aplicação do Princípio da não Criminalização 
de Estrangeiros por entrada irregular em Território Nacional, para aqueles 
reconhecidos como Refugiados. II - No caso, além da prática do Delito de 
Corrupção Ativa, não houve a comprovação da situação de Refugiado, razão 
pela qual não incide o abrandamento. Ademais, há fundado temor de fuga e 
falta de elementos assecuratórios do cumprimento de Medidas Cautelares 
Alternativas. III - Habeas Corpus Denegado. Caso analisado pelo 
Desembargador Federal Manoel Erhardt, Relator, na data de 20/07/2016.  

ACÓRDÃO - REO568665/CE (29/05/2014) 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
MANDADO DE SEGURANÇA.ESTRANGEIRO EM SITUAÇÃO 
IRREGULAR NO PAÍS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO APÓS O 
PEDIDO DE REFÚGIO. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS. ART. 10 DA LEI 9.474/97. IMPOSIÇÃO DE 
MULTA E NOTIFICAÇÃO PARA DEIXAR O PAÍS, SOB PENA DE 
DEPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DO ATO 
ADMINISTRATIVO. 1. Trata-se de remessa oficial de sentença que concedeu 
a segurança para determinar, em cará ter definitivo, o cancelamento do ato 
administrativo de deportação do impetrante em 3 dias, contados a partir da 
notificação, anulando o auto de infração que cominou multa de R$ 827,75, 
assim como determinou à autoridade impetrada promover a devida anotação 
de cancelamento da ordem de deportação no passaporte do impetrante. 2. O 
exame do s vícios de legalidade do procedimento para concessão do refúgio é 
ato que não deve ser excluído da apreciação do Poder Judiciário. Precedentes 
do STJ e do TRF da 1ª Região: RESP 200902487335, Min. Herman Benjamin, 
Segunda Turma, DJE 28/02/2012; e AC 200642000011860, Desembargador 
Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 28/02/2011. 3. A Lei 
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TJ de Pernambuco: Termo “refugiados”: vários resultados, todos eles na
esfera criminal (precisou refugiar-se no bar). Termo "estrangeiros" muito
utilizado para referência a lei de justiça gratuita, pelo que não se encaixa na nossa
pesquisa. 

TJ de Alagoas:

Termos encontrados (refugiados, refúgio e estrangeiros) mas todos com
significados alheios a presente pesquisa.

TJ de Sergipe:

O termo “refugiado” não encontrou resultados. Os demais termos “estrangeiro
e refúgio” são utilizados de formas alheias ao direito internacional.

TJ da Paraíba: Termos encontrados (refugiados, refúgio e estrangeiros) mas
todos com significados diversos, e, portanto, irrelevantes para a presente
pesquisa.

JUSTIÇA FEDERAL - TRF 5ª Região

Resultados encontrados apenas no órgão máximo desta jurisdição, qual
seja o Tribunal Regional Federal.

Termo buscado: “refugiados” - encontrados 5 (cinco) resultados 
referentes ao termo. As decisões encontradas orbitam, em sua maioria, no plano
penal. Assim, os HC são mais comuns, a fim de liberarem os estrangeiros da
prisão preventiva decretadas pela autoridade judiciária. Tais casos serão melhor
comentados na parte final dessa pesquisa. 
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TRF 5ª REGIÃO

Casos Encontrados

ACÓRDÃO - HC/SE - Número do processo: 08053425520154050000

HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. ESTRANGEIRO.
CONDIÇÃO DE REFUGIADO NÃO COMPROVADA. DENEGAÇÃO.
I - O Direito Comunitário, ainda incipiente no Ordenamento Pátrio, prevê
abrandamento do Rigor Legal e aplicação do Princípio da não Criminalização
de Estrangeiros por entrada irregular em Território Nacional, para aqueles
reconhecidos como Refugiados. II - No caso, além da prática do Delito de
Corrupção Ativa, não houve a comprovação da situação de Refugiado, razão
pela qual não incide o abrandamento. Ademais, há fundado temor de fuga e
falta de elementos assecuratórios do cumprimento de Medidas Cautelares
Alternativas. III - Habeas Corpus Denegado. Caso analisado pelo
Desembargador Federal Manoel Erhardt, Relator, na data de 20/07/2016.

ACÓRDÃO - REO568665/CE (29/05/2014)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
MANDADO DE SEGURANÇA.ESTRANGEIRO EM SITUAÇÃO
IRREGULAR NO PAÍS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO APÓS O
PEDIDO DE REFÚGIO. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS. ART. 10 DA LEI 9.474/97. IMPOSIÇÃO DE
MULTA E NOTIFICAÇÃO PARA DEIXAR O PAÍS, SOB PENA DE
DEPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DO ATO
ADMINISTRATIVO. 1. Trata-se de remessa oficial de sentença que concedeu
a segurança para determinar, em cará ter definitivo, o cancelamento do ato
administrativo de deportação do impetrante em 3 dias, contados a partir da
notificação, anulando o auto de infração que cominou multa de R$ 827,75,
assim como determinou à autoridade impetrada promover a devida anotação
de cancelamento da ordem de deportação no passaporte do impetrante. 2. O 
exame do s vícios de legalidade do procedimento para concessão do refúgio é
ato que não deve ser excluído da apreciação do Poder Judiciário. Precedentes
do STJ e do TRF da 1ª Região: RESP 200902487335, Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJE 28/02/2012; e AC 200642000011860, Desembargador
Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 28/02/2011. 3. A Lei 
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9.474/97 define os mecanismos para a implementação do Estatuto dos 
Refugiados de 1951, e determina outras providências, extraindo-se da norma do 
art. 10 da do citado diploma legal que a solicitação de refúgio suspenderá 
qualquer procedimento administrativo ou criminal decorrente da entrada 
irregular de estrangeiro. 4. Assim, o auto de infração lavrado pelo 
Departamento de Polícia Federal com a imposição de multa e notificação para 
o impetrante deixar o país, sob pena de deportação, não se revestiu de
legalidade, uma vez que o impetrante havia apresentado pedido de refúgio
administrativamente, devidamente comprovado nos autos, o qual tem efeito
suspensivo, consoante a disciplina do Estatuto dos Refugiados (art. 10). 5.
Remessa oficial improvida. Caso relatado pelo Desembargador Federal Cesar
Carvalho (Convocado), e julgado em 27/05/2014.

ACÓRDÃO - HC5774/RN (11/02/2015) 

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". 
PRISÃO PREVENTIVA ESTRANGEIROS. PASSAPORTES 
FALSIFICADOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA 
SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE PROVA SEQUER DA 
NACIONALIDADE DOS PACIENTES. PEDIDO DE LIBERDADE 
PROVISÓRIA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A 
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. “Habeas 
Corpus” impetrado pela Defensoria Pública da União em favor dos Pacientes, 
presos preventivamente desde o dia 05.10.2014, pela suposta prática dos crimes 
previstos nos arts. 288 (associação criminosa), 299 (falsidade ideológica) e 304 
(uso de documento falso), todos do Código Penal, tendo sido detidos no 
Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante/RN, 
após a comunicação da Holanda acerca de estrangeiros de origem turca e síria 
que estariam viajando do Oriente Médio para a Europa com passaportes 
falsificados do Estado de Israel. 2. A Lei n.º 12.403/2011, em vigor desde 
04.07.2011, alterou a sistemática das prisões cautelares, dando nova redação aos 
arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, e da leitura destes artigos 
depreende-se que, para a concessão da liberdade provisória, é preciso que o 
Réu, além de ser primário e ter bons antecedentes, não deve preencher os 
requisitos do art. 312, do CPP, ou responder por crime cuja pena máxima em 
abstrato seja igual ou superior a 04 (quatro) anos de reclusão. 3. Os ora 
Pacientes estão sendo investigados pelos crimes previstos nos arts. 288 
(associação criminosa), 299 (falsidade ideológica) e 304 (uso de documento 
falso), todos do Código Penal, sendo que apenas o crime de falsidade ideológica 
do documento público (passaporte), é de 05 (cinco) anos de reclusão, de forma 
que eles já não possuem um dos requisitos objetivos para a concessão da 
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9.474/97 define os mecanismos para a implementação do Estatuto dos
Refugiados de 1951, e determina outras providências, extraindo-se da norma do 
art. 10 da do citado diploma legal que a solicitação de refúgio suspenderá
qualquer procedimento administrativo ou criminal decorrente da entrada
irregular de estrangeiro. 4. Assim, o auto de infração lavrado pelo
Departamento de Polícia Federal com a imposição de multa e notificação para
o impetrante deixar o país, sob pena de deportação, não se revestiu de
legalidade, uma vez que o impetrante havia apresentado pedido de refúgio
administrativamente, devidamente comprovado nos autos, o qual tem efeito
suspensivo, consoante a disciplina do Estatuto dos Refugiados (art. 10). 5.
Remessa oficial improvida. Caso relatado pelo Desembargador Federal Cesar
Carvalho (Convocado), e julgado em 27/05/2014.

ACÓRDÃO - HC5774/RN (11/02/2015)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS".
PRISÃO PREVENTIVA ESTRANGEIROS. PASSAPORTES
FALSIFICADOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE PROVA SEQUER DA
NACIONALIDADE DOS PACIENTES. PEDIDO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. “Habeas 
Corpus” impetrado pela Defensoria Pública da União em favor dos Pacientes, 
presos preventivamente desde o dia 05.10.2014, pela suposta prática dos crimes
previstos nos arts. 288 (associação criminosa), 299 (falsidade ideológica) e 304
(uso de documento falso), todos do Código Penal, tendo sido detidos no
Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante/RN,
após a comunicação da Holanda acerca de estrangeiros de origem turca e síria
que estariam viajando do Oriente Médio para a Europa com passaportes
falsificados do Estado de Israel. 2. A Lei n.º 12.403/2011, em vigor desde
04.07.2011, alterou a sistemática das prisões cautelares, dando nova redação aos
arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, e da leitura destes artigos
depreende-se que, para a concessão da liberdade provisória, é preciso que o 
Réu, além de ser primário e ter bons antecedentes, não deve preencher os
requisitos do art. 312, do CPP, ou responder por crime cuja pena máxima em
abstrato seja igual ou superior a 04 (quatro) anos de reclusão. 3. Os ora
Pacientes estão sendo investigados pelos crimes previstos nos arts. 288
(associação criminosa), 299 (falsidade ideológica) e 304 (uso de documento
falso), todos do Código Penal, sendo que apenas o crime de falsidade ideológica
do documento público (passaporte), é de 05 (cinco) anos de reclusão, de forma
que eles já não possuem um dos requisitos objetivos para a concessão da
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liberdade provisória. Ausência de atendimento a um dos requisitos objetivos 
fixados pela Lei nº 12.403/2011 para a concessão da liberdade provisória. 4. Os 
documentos que instruem o writ não demonstram sequer a nacionalidade real 
dos Pacientes, visto que apenas possuem como identificação os passaportes 
falsificados, não havendo provas dos empregos fixos ou das residências 
definidas nos Estados de origem ou mesmo em Israel, além de não possuírem 
qualquer laço profissional, vínculo ou afetivo com o País. 5. Apesar de alegarem 
serem refugiados de Países em guerra ou em situação de conflito, como Síria e 
Israel, afirmaram à Polícia Federal que vieram ao Brasil como turistas, visitando 
o Rio de Janeiro/RJ e Fortaleza/CE, para, em seguida, partir para a Holanda,
onde fixariam residência irregular, após terem comprados os passaportes
falsificados na Turquia, não se coadunando suas condutas com as de candidatos
ao refúgio humanitário. 6. Fatos que autorizam a mantença da constrição
cautelar que, nos termos do artigo 312 do CPP vigente, se justifica na medida
em que é muito possível, e mesmo provável que, soltos, os Pacientes podem
deixar o País e, com assim, inviabilizar, ao menos em tese, a aplicação da lei
penal, ou dificultar o alcance da verdade real, objetivo da persecução penal. 7.
Decisão que indeferiu a liberdade provisória ressalta que “se o Estado
brasileiro(Justiça), em sendo conhecedor dos denunciados em burlar as
normativas de ingresso em um determinado país que declaradamente adota
políticas restritivas neste sentido, decidir conceder-lhes a liberdade, sem
nenhum fundamento legal para tanto, é certo que age em afronta aos princípios
que regem a República Federativa do Brasil, a saber, a defesa da paz e a solução
pacífica dos conflitos (art. 3º. Incisos VI e VII da Constituição Federal)”. 8.
Ordem denegada. Caso analisado pelo Desembargador Federal Geraldo
Apoliano (relator), e julgado em 05/02/2015.

ACÓRDÃO - HC6076/PE (01/04/2016) 

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE REFUGIADO 
INGRESSO COM DOCUMENTO FALSO. USO DE NOMES FALSOS. 
PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. FALSA 
IDENTIDADE. O problema de Falsa Identidade há de ser visto de acordo 
com suas especificidades, mormente quando diz respeito à Soberania, até 
porque a Identidade em Direito Internacional é o Passaporte e não a Identidade 
Civil para efeitos de Direito Interno. ASILO E REFÚGIO. Asilo negado, em 
custódia Portuguesa, e Refúgio pelo Comitê Nacional de Refugiados 
Estrangeiros, evadido e sem indicação de endereço. Estrangeiro que utiliza 
dúplice identidade e nomes. Deportação malograda por não ter sido mais 
localizado. HABEAS CORPUS. Denega-se ante aos obstáculos vários, seja de 
Identidade, Localização e não atendimento aos chamados processuais, 

DANIELLE ANNONI ( COORD).



629

9.474/97 define os mecanismos para a implementação do Estatuto dos
Refugiados de 1951, e determina outras providências, extraindo-se da norma do 
art. 10 da do citado diploma legal que a solicitação de refúgio suspenderá
qualquer procedimento administrativo ou criminal decorrente da entrada
irregular de estrangeiro. 4. Assim, o auto de infração lavrado pelo
Departamento de Polícia Federal com a imposição de multa e notificação para
o impetrante deixar o país, sob pena de deportação, não se revestiu de
legalidade, uma vez que o impetrante havia apresentado pedido de refúgio
administrativamente, devidamente comprovado nos autos, o qual tem efeito
suspensivo, consoante a disciplina do Estatuto dos Refugiados (art. 10). 5.
Remessa oficial improvida. Caso relatado pelo Desembargador Federal Cesar
Carvalho (Convocado), e julgado em 27/05/2014.

ACÓRDÃO - HC5774/RN (11/02/2015)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS".
PRISÃO PREVENTIVA ESTRANGEIROS. PASSAPORTES
FALSIFICADOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE PROVA SEQUER DA
NACIONALIDADE DOS PACIENTES. PEDIDO DE LIBERDADE
PROVISÓRIA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. “Habeas 
Corpus” impetrado pela Defensoria Pública da União em favor dos Pacientes, 
presos preventivamente desde o dia 05.10.2014, pela suposta prática dos crimes
previstos nos arts. 288 (associação criminosa), 299 (falsidade ideológica) e 304
(uso de documento falso), todos do Código Penal, tendo sido detidos no
Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante/RN,
após a comunicação da Holanda acerca de estrangeiros de origem turca e síria
que estariam viajando do Oriente Médio para a Europa com passaportes
falsificados do Estado de Israel. 2. A Lei n.º 12.403/2011, em vigor desde
04.07.2011, alterou a sistemática das prisões cautelares, dando nova redação aos
arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, e da leitura destes artigos
depreende-se que, para a concessão da liberdade provisória, é preciso que o 
Réu, além de ser primário e ter bons antecedentes, não deve preencher os
requisitos do art. 312, do CPP, ou responder por crime cuja pena máxima em
abstrato seja igual ou superior a 04 (quatro) anos de reclusão. 3. Os ora
Pacientes estão sendo investigados pelos crimes previstos nos arts. 288
(associação criminosa), 299 (falsidade ideológica) e 304 (uso de documento
falso), todos do Código Penal, sendo que apenas o crime de falsidade ideológica
do documento público (passaporte), é de 05 (cinco) anos de reclusão, de forma
que eles já não possuem um dos requisitos objetivos para a concessão da
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liberdade provisória. Ausência de atendimento a um dos requisitos objetivos
fixados pela Lei nº 12.403/2011 para a concessão da liberdade provisória. 4. Os
documentos que instruem o writ não demonstram sequer a nacionalidade real
dos Pacientes, visto que apenas possuem como identificação os passaportes
falsificados, não havendo provas dos empregos fixos ou das residências
definidas nos Estados de origem ou mesmo em Israel, além de não possuírem
qualquer laço profissional, vínculo ou afetivo com o País. 5. Apesar de alegarem
serem refugiados de Países em guerra ou em situação de conflito, como Síria e 
Israel, afirmaram à Polícia Federal que vieram ao Brasil como turistas, visitando 
o Rio de Janeiro/RJ e Fortaleza/CE, para, em seguida, partir para a Holanda,
onde fixariam residência irregular, após terem comprados os passaportes
falsificados na Turquia, não se coadunando suas condutas com as de candidatos
ao refúgio humanitário. 6. Fatos que autorizam a mantença da constrição
cautelar que, nos termos do artigo 312 do CPP vigente, se justifica na medida
em que é muito possível, e mesmo provável que, soltos, os Pacientes podem
deixar o País e, com assim, inviabilizar, ao menos em tese, a aplicação da lei
penal, ou dificultar o alcance da verdade real, objetivo da persecução penal. 7.
Decisão que indeferiu a liberdade provisória ressalta que “se o Estado 
brasileiro(Justiça), em sendo conhecedor dos denunciados em burlar as
normativas de ingresso em um determinado país que declaradamente adota
políticas restritivas neste sentido, decidir conceder-lhes a liberdade, sem
nenhum fundamento legal para tanto, é certo que age em afronta aos princípios
que regem a República Federativa do Brasil, a saber, a defesa da paz e a solução
pacífica dos conflitos (art. 3º. Incisos VI e VII da Constituição Federal)”. 8.
Ordem denegada. Caso analisado pelo Desembargador Federal Geraldo
Apoliano (relator), e julgado em 05/02/2015.

ACÓRDÃO - HC6076/PE (01/04/2016)

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE REFUGIADO
INGRESSO COM DOCUMENTO FALSO. USO DE NOMES FALSOS.
PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. FALSA
IDENTIDADE. O problema de Falsa Identidade há de ser visto de acordo 
com suas especificidades, mormente quando diz respeito à Soberania, até
porque a Identidade em Direito Internacional é o Passaporte e não a Identidade
Civil para efeitos de Direito Interno. ASILO E REFÚGIO. Asilo negado, em
custódia Portuguesa, e Refúgio pelo Comitê Nacional de Refugiados 
Estrangeiros, evadido e sem indicação de endereço. Estrangeiro que utiliza
dúplice identidade e nomes. Deportação malograda por não ter sido mais
localizado. HABEAS CORPUS. Denega-se ante aos obstáculos vários, seja de
Identidade, Localização e não atendimento aos chamados processuais,
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conforme o Devido Processo Legal. Caso analisado pelo Desembargador 
Federal (Relator) Alexandre Costa de Luna Freire (Convocado), em 
26/11/2015.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa foi de difícil apreensão, haja vista que o termo medular para 
o projeto de extensão – refugiados – não comporta lugar difuso na
jurisprudência, pelo que o termo resultou infrutífero na ampla maioria das
buscas. Os demais termos – refúgio e estrangeiro – são, de acordo com essa
pesquisa, utilizados para os mais diversos assuntos, principalmente na área
penal ou para elucidar a lei de justiça gratuita ou ponderar sobre empresas
sediadas no exterior (estrangeiro). À vista disso, o objeto da pesquisa, de fato,
foi muito difícil de ser encontrados nas instituições jurídicas nordestinas.

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Disponível em: 
<www.trf5.jus.br/>. Acesso em: out. 2017. 
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<https://www.trt16.jus.br/site/index.php>. Acesso em: out. 2017. 
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<www.trt19.jus.br/>. Acesso em: out. 2017. 
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TRIBUNAIS ESTADUAIS 

Tribunal de Justiça Poder Judiciário de São Paulo 

Fonte: Tribunal de Justiça de São Paulo, 2017. 

354 Este relatório foi realizado segundo a Resolução 72/11 do CEPE da UFPR, do período 
de 01/01/2017 a 31/12/2017, e cujo relatório final foi aprovado em 14/12/2017 pela Ata n 
525, do CCAEX - Comitê Assessor de Extensão da UFPR. O referido relatório foi produzido 
no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um 
Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à 
Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 14/2014.
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Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

Fonte: Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 2017. 

Tribunal De Justiça De Minas Gerais 

Foi encontrado apenas um acódao quando procurado sobre 
“refugiado” no entanto, aqui, se encontra abordado como aquele que se 
abriga em algum lugar durante a fuga de um delito: Processo Apelação 
Criminal: 1.0335.03.900299-3/001. 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo 

O sitema, após colocar a palavra chave para a pesquisa, travava. 
Tentativas as 21:04hrs. 

TRIBUNAIS FEDERAIS 

Justiça Federal - Seção Judiciária de SP 

Nada foi encontrado em virtude da busca ser possível apenas por meio 
de número processual, OAB do advogado, Procedimento originário, nome da 
parte, CPF ou RG da parte, nome do procurador ou, por fim, número do 
inquérito. Sem o preenchimento de um desses requisitos a pesquisa 
jurisprudencial é impossibilitada. 
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Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Fonte: Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 2017.

Tribunal De Justiça De Minas Gerais 

Foi encontrado apenas um acódao quando procurado sobre
“refugiado” no entanto, aqui, se encontra abordado como aquele que se
abriga em algum lugar durante a fuga de um delito: Processo Apelação
Criminal: 1.0335.03.900299-3/001.

Tribunal de Justiça do Espírito Santo

O sitema, após colocar a palavra chave para a pesquisa, travava.
Tentativas as 21:04hrs.

TRIBUNAIS FEDERAIS

Justiça Federal - Seção Judiciária de SP

Nada foi encontrado em virtude da busca ser possível apenas por meio
de número processual, OAB do advogado, Procedimento originário, nome da
parte, CPF ou RG da parte, nome do procurador ou, por fim, número do
inquérito. Sem o preenchimento de um desses requisitos a pesquisa
jurisprudencial é impossibilitada.
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Justiça Federal - Seção Judiciária do RJ 

Da mesma forma, nada foi encontrado em virtude da busca ser possível 
apenas por meio de número processual, OAB do advogado, Procedimento 
originário, nome da parte, CPF ou RG da parte, nome do procurador ou, por 
fim, número do inquérito. Sem o preenchimento de um desses requisitos a 
pesquisa jurisprudencial é impossibilitada. 

Justiça Federal - Seção Judiciária do ES 

Da mesma forma, nada foi encontrado em virtude da busca ser possível 
apenas por meio de número processual, OAB do advogado, Procedimento 
originário, nome da parte, CPF ou RG da parte, nome do procurador ou, por 
fim, número do inquérito. Sem o preenchimento de um desses requisitos a 
pesquisa jurisprudencial é impossibilitada. 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2a REGIÃO 

Procurando decisões entre 10/2012 e 10/2017 foram encontrados os 
seguintes dados: 

Fonte: Tribnal Regional Federal 2a Região, 2017. 

Apesar de 15 ementas, apenas uma era relativa a um imigrante. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No tocante a pesquisa de casos de imigrantes todos os encontrados no 
TRF 2° região se referiam a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, 
cidade do interior do Estado do Espírito Santo. Outra observação relevante são 
as decisões encontradas quando pesquisado “imigrante” no Estado de São 
Paulo, em virtude dos vários acidentes de trânsito ocorrido no Avenida dos 
Imigrantes nesta cidade. 

Ademais, outra problemática é no tocante ao termo “refugiado” que em 
muitos casos se refere ao local em que réu se encondeu durante ou após o 
cometimento do suposto delito ou local em que a vítima se escondeu, como 
demonstrado em muitos casos de agressões domésticas. 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Disponível em: <www.tjsp.jus.br/>. 
Acesso em: out. 2017. 

______. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Disponível em: <www.tjrj.jus.br/>. 
Acesso em: out. 2017. 
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<www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/>. Acesso em: out. 2017. 

______. Tribunal de Justiça do Espiríto Santo. Disponível em: <www.tjes.jus.br/>. 
Acesso em: out. 2017. 

______. Justiça Federal de São Paulo. Disponível em: <www.jfsp.jus.br/>. Acesso 
em: out. 2017. 

______. Justiça Federal do Rio de Janeiro. Disponível em: 
<https://www.jfrj.jus.br/>. Acesso em: out. 2017. 

______. Justiça Federal de Minas Gerais. Disponível em: 
<https://portal.trf1.jus.br/sjmg/>. Acesso em: out. 2017. 
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cometimento do suposto delito ou local em que a vítima se escondeu, como
demonstrado em muitos casos de agressões domésticas.
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RELATÓRIO DE PESQUISA PROJETO DE EXTENSÃO355 

Coordenadora do Projeto: Profª. Drª. Danielle Annoni. 

Aluno / Pesquisadora: Osicléia Oliveira da Silva 

Pesquisa: Pesquisas nos sites do TJSC, TJPR, TJRS, TRF da 4ª Região 
referente a refugiados 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO 

a) Refugiados que sofreram violência de gênero

Pesquisei com palavra-chave “estrangeiro”, datas julho de 2012 a julho
de 2017. Em 23/10/2017 às 21:37. foi encontrado zero resultado. 

355 Este relatório foi realizado segundo a Resolução 72/11 do CEPE da UFPR, do período 
de 01/01/2017 a 31/12/2017, e cujo relatório final foi aprovado em 14/12/2017 pela Ata n 
525, do CCAEX - Comitê Assessor de Extensão da UFPR. O referido relatório foi produzido 
no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um 
Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à 
Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 14/2014.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS

RELATÓRIO DE PESQUISA PROJETO DE EXTENSÃO355

Coordenadora do Projeto: Profª. Drª. Danielle Annoni.

Aluno / Pesquisadora: Osicléia Oliveira da Silva

Pesquisa: Pesquisas nos sites do, TJSC, TJPR, TJRS, TRF da 4ª Região
referente a refugiados

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

a) Refugiados que sofreram violência de gênero

Pesquisei com palavra-chave “estrangeiro”, datas julho de 2012 a julho
de 2017. Em 23/10/2017 às 21:37. foi encontrado zero resultado.

355 Este relatório foi realizado segundo a Resolução 72/11 do CEPE da UFPR, do período
de 01/01/2017 a 31/12/2017, e cujo relatório final foi aprovado em 14/12/2017 pela Ata n
525, do CCAEX - Comitê Assessor de Extensão da UFPR. O referido relatório foi produzido
no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil: Um
Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à
Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - MCTI/CNPq/Universal 14/2014.
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b) Refugiados reclamatória trabalhista/ refugiados casos trabalhistas

Pesquisei com palavra-chave “refugiados reclamatório trabalhista”, datas 
julho de 2012 a julho de 2017. Em 23/10/2017 às 21:42. foi encontrado zero 
resultado. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL 

a) Refugiado

Pesquisei com palavra-chave “refugiados”, datas julho de 2012 a julho de 
2017. Em 02/11/2017 às 17:13, foi encontrado zero resultado. 

b) Refugiados violência de gênero

Pesquisei com palavra-chave “refugiados violência de gênero”, datas 
julho de 2012 a julho de 2017. Em 23/10/2017 às 22:05. foi encontrado zero 
resultado. 

c) Refugiados reclamatórias trabalhistas

Pesquisei com palavra-chave “refugiados reclamatória trabalhista”, datas 
julho de 2012 a julho de 2017. Em 23/10/2017 às 22:08. foi encontrado zero 
resultado. 
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b) Refugiados reclamatória trabalhista/ refugiados casos trabalhistas

Pesquisei com palavra-chave “refugiados reclamatório trabalhista”, datas
julho de 2012 a julho de 2017. Em 23/10/2017 às 21:42. foi encontrado zero
resultado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL

a) Refugiado

Pesquisei com palavra-chave “refugiados”, datas julho de 2012 a julho de 
2017. Em 02/11/2017 às 17:13, foi encontrado zero resultado.

b) Refugiados violência de gênero

Pesquisei com palavra-chave “refugiados violência de gênero”, datas 
julho de 2012 a julho de 2017. Em 23/10/2017 às 22:05. foi encontrado zero
resultado.

c) Refugiados reclamatórias trabalhistas

Pesquisei com palavra-chave “refugiados reclamatória trabalhista”, datas
julho de 2012 a julho de 2017. Em 23/10/2017 às 22:08. foi encontrado zero
resultado.
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d) Estrangeiro

Pesquisei com palavra-chave “estrangeiro”, datas julho de 2012 a julho 
de 2017. Em 24/10/2017 às 22:51, foram encontrados 10 resultados por data 
da publicação, sendo que 6 casos não eram de estrangeiros. 

Caso – 71003730918 - Frustação na prestação de serviço. 

Caso – 70052951688 - Competência de julgar a ação. 

Caso - 70049052566 
Ementa: APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. CASAMENTO 
CELEBRADO NO EXTERIOR, JÁ DEVIDAMENTE TRASLADADO. 
INCLUSÃO DO SOBRENOME DO MARIDO. POSSIBILIDADE. Caso de 

Caso - 70062442264 
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. 
PROCESSO AJUIZADO NA COMARCA DE URUGUAIANA. AUTORA 
QUE RESIDE NA ARGENTINA E DEMANDADO RESIDENTE EM 
FLORIANÓPOLIS/SC. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA JULGADA 
PROCEDENTE. Tendo em vista que a demandante reside na Argentina e não 
na Comarca de Uruguaiana, correta a decisão que encaminhou o feito para 
julgamento na Comarca de Florianópolis, em Santa Catarina, domicílio do 
demandado. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 
70062442264, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge 
Luís Dall'Agnol, Julgado em 11/02/2015). Assunto: 1- ALIMENTOS 
PROVISIONAIS, ALIMENTANTE RESIDE NO BRASIL, 
ALIMENTANDO RESIDE EM PAÍS ESTRANGEIRO. 

Caso - 70060215993 
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. 
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO QUE MORA NA AUSTRÁLIA. 
OMISSÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. Embargos de 
declaração acolhidos. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Embargos de Declaração 
Nº 70060215993, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 02/07/2014). Assunto: 1. Embargos 
Declaratórios. Omissão. Pré-questionamento. Pressupostos. 2. Pensão 
alimentícia. Filho menor. Menor que reside no exterior. Residente em país 
estrangeiro. 
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b) Refugiados reclamatória trabalhista/ refugiados casos trabalhistas

Pesquisei com palavra-chave “refugiados reclamatório trabalhista”, datas
julho de 2012 a julho de 2017. Em 23/10/2017 às 21:42. foi encontrado zero
resultado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL

a) Refugiado

Pesquisei com palavra-chave “refugiados”, datas julho de 2012 a julho de 
2017. Em 02/11/2017 às 17:13, foi encontrado zero resultado.

b) Refugiados violência de gênero

Pesquisei com palavra-chave “refugiados violência de gênero”, datas 
julho de 2012 a julho de 2017. Em 23/10/2017 às 22:05. foi encontrado zero
resultado.

c) Refugiados reclamatórias trabalhistas

Pesquisei com palavra-chave “refugiados reclamatória trabalhista”, datas
julho de 2012 a julho de 2017. Em 23/10/2017 às 22:08. foi encontrado zero
resultado.
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d) Estrangeiro

Pesquisei com palavra-chave “estrangeiro”, datas julho de 2012 a julho
de 2017. Em 24/10/2017 às 22:51, foram encontrados 10 resultados por data
da publicação, sendo que 6 casos não eram de estrangeiros.

Caso – 71003730918 - Frustação na prestação de serviço.

Caso – 70052951688 - Competência de julgar a ação.

Caso - 70049052566
Ementa: APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. CASAMENTO
CELEBRADO NO EXTERIOR, JÁ DEVIDAMENTE TRASLADADO.
INCLUSÃO DO SOBRENOME DO MARIDO. POSSIBILIDADE. Caso de

Caso - 70062442264
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS.
PROCESSO AJUIZADO NA COMARCA DE URUGUAIANA. AUTORA
QUE RESIDE NA ARGENTINA E DEMANDADO RESIDENTE EM
FLORIANÓPOLIS/SC. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA JULGADA
PROCEDENTE. Tendo em vista que a demandante reside na Argentina e não
na Comarca de Uruguaiana, correta a decisão que encaminhou o feito para
julgamento na Comarca de Florianópolis, em Santa Catarina, domicílio do
demandado. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento Nº
70062442264, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge
Luís Dall'Agnol, Julgado em 11/02/2015). Assunto: 1- ALIMENTOS
PROVISIONAIS, ALIMENTANTE RESIDE NO BRASIL,
ALIMENTANDO RESIDE EM PAÍS ESTRANGEIRO.

Caso - 70060215993
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO QUE MORA NA AUSTRÁLIA.
OMISSÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. Embargos de
declaração acolhidos. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Embargos de Declaração
Nº 70060215993, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 02/07/2014). Assunto: 1. Embargos
Declaratórios. Omissão. Pré-questionamento. Pressupostos. 2. Pensão
alimentícia. Filho menor. Menor que reside no exterior. Residente em país
estrangeiro.
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casamento de pessoa brasileira, celebrado no exterior, com pessoa estrangeira, 
e já trasladado ao Brasil. Hipótese em que o casamento celebrado no exterior já
está apto a produzir efeitos no Brasil. Inteligência do artigo 1.544, do CCB, e 
do artigo 32, § 1º, da Lei n.º 6.015/73. Um dos efeitos do casamento é 
justamente conferir o direito a qualquer dos cônjuges, de acrescer ao seu nome 
o sobrenome do outro. Inteligência do artigo 1.565, § 1º, do CCB. Logo,
estando o casamento que a apelante celebrou no exterior apto a produzir efeitos
no Brasil, é viável acolher a pretensão dela, de retificar o seu registro civil, para
acrescer ao nome dela o sobrenome do marido. DERAM PROVIMENTO.
(Apelação Cível Nº 70049052566, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 13/12/2012)

Caso - 70050263417 
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DEMANDADO 
ESTRANGEIRO DOMICILIADO FORA DO BRASIL. SENTENÇA QUE 
EXTINGUE O FEITO SOB O FUNDAMENTO DA INCOMPETÊNCIA 
DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA PARA A AÇÃO. COMPETÊNCIA 
RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. 1. 
Não se admite que questões relativas à competência territorial sejam 
pronunciadas de ofício, porquanto é tema que depende de iniciativa do 
demandado que o deduzirá por meio de exceção de incompetência, com 
previsão expressa no art. 112 do CPC. E mais, na ausência de impugnação pelo 
demandado fica prorrogada a competência, "e o juiz que era originariamente 
relativamente incompetente se torna competente". 2. O 7º da LICC, abordando 
especificamente o conflito da lei no espaço em questões de direito de família 
dispõe que " a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre 
o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de
família. Interpretada a regra em associação aos arts. 88, 94 e 100 do CPC não
há dúvida de que impera a competência da jurisdição brasileira. 3. O art. 94 do
CPC, ao dispor acerca da regra geral da competência territorial para ações
fundadas em direito pessoal, paralelamente a excepciona em seus parágrafos,
merecendo destaque o § 3o (Quando o réu não tiver domicílio nem residência
no Brasil, a ação será proposta no foro do domicílio do autor. Se este também
residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro). DERAM
PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70050263417, Oitava
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos,
Julgado em 29/11/2012)

Caso – 70049106677 - Responsabilidade de transporte aéreo. 
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casamento de pessoa brasileira, celebrado no exterior, com pessoa estrangeira,
e já trasladado ao Brasil. Hipótese em que o casamento celebrado no exterior já
está apto a produzir efeitos no Brasil. Inteligência do artigo 1.544, do CCB, e
do artigo 32, § 1º, da Lei n.º 6.015/73. Um dos efeitos do casamento é
justamente conferir o direito a qualquer dos cônjuges, de acrescer ao seu nome
o sobrenome do outro. Inteligência do artigo 1.565, § 1º, do CCB. Logo,
estando o casamento que a apelante celebrou no exterior apto a produzir efeitos
no Brasil, é viável acolher a pretensão dela, de retificar o seu registro civil, para
acrescer ao nome dela o sobrenome do marido. DERAM PROVIMENTO.
(Apelação Cível Nº 70049052566, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 13/12/2012)

Caso - 70050263417
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DEMANDADO
ESTRANGEIRO DOMICILIADO FORA DO BRASIL. SENTENÇA QUE
EXTINGUE O FEITO SOB O FUNDAMENTO DA INCOMPETÊNCIA
DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA PARA A AÇÃO. COMPETÊNCIA
RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. 1.
Não se admite que questões relativas à competência territorial sejam
pronunciadas de ofício, porquanto é tema que depende de iniciativa do
demandado que o deduzirá por meio de exceção de incompetência, com
previsão expressa no art. 112 do CPC. E mais, na ausência de impugnação pelo
demandado fica prorrogada a competência, "e o juiz que era originariamente
relativamente incompetente se torna competente". 2. O 7º da LICC, abordando
especificamente o conflito da lei no espaço em questões de direito de família
dispõe que " a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre
o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de
família. Interpretada a regra em associação aos arts. 88, 94 e 100 do CPC não
há dúvida de que impera a competência da jurisdição brasileira. 3. O art. 94 do
CPC, ao dispor acerca da regra geral da competência territorial para ações
fundadas em direito pessoal, paralelamente a excepciona em seus parágrafos,
merecendo destaque o § 3o (Quando o réu não tiver domicílio nem residência
no Brasil, a ação será proposta no foro do domicílio do autor. Se este também
residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro). DERAM
PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70050263417, Oitava
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos,
Julgado em 29/11/2012)

Caso – 70049106677 - Responsabilidade de transporte aéreo.
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Caso – 70048565303 - Extravio de bagagem. 

Caso – 70039726716 - Extravio de bagagem. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 

a) Imigrante

Pesquisei com palavra-chave Imigrante, datas julho de 2012 a julho de 
2017. Foram encontrados 11 resultados. Somente 9 realmente eram casos de 
imigrante, sendo que a maioria se tratava de retificação do registro. E, 2 casos 
não era devidamente de imigrante. 

✓ Dois casos não era devidamente de imigrante:

Caso – 1368429-2  (decisão monocrática) 
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de 

movimento 12.1 (fls. 42/43-TJ e verso), proferida em Busca e Apreensão sob 
nº 0002439-41.2015.8.16.0194, que, de ofício, reconheceu a incompetência 
para processamento e julgamento da demanda, declinando do feito com sua 
remessa à Comarca de Venda Nova do Imigrante/Espírito Santo, local do 
domicílio do consumidor. 

Caso – 1246616-9  (decisão monocrática) 
Esse caso se tratava de aberturas de crédito em conta corrente e cédulas 

de crédito bancário, ajuizada por IMIGRANTE COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA. e não de imigrante realmente. 
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casamento de pessoa brasileira, celebrado no exterior, com pessoa estrangeira,
e já trasladado ao Brasil. Hipótese em que o casamento celebrado no exterior já
está apto a produzir efeitos no Brasil. Inteligência do artigo 1.544, do CCB, e
do artigo 32, § 1º, da Lei n.º 6.015/73. Um dos efeitos do casamento é
justamente conferir o direito a qualquer dos cônjuges, de acrescer ao seu nome
o sobrenome do outro. Inteligência do artigo 1.565, § 1º, do CCB. Logo,
estando o casamento que a apelante celebrou no exterior apto a produzir efeitos
no Brasil, é viável acolher a pretensão dela, de retificar o seu registro civil, para
acrescer ao nome dela o sobrenome do marido. DERAM PROVIMENTO.
(Apelação Cível Nº 70049052566, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 13/12/2012)

Caso - 70050263417
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DEMANDADO
ESTRANGEIRO DOMICILIADO FORA DO BRASIL. SENTENÇA QUE
EXTINGUE O FEITO SOB O FUNDAMENTO DA INCOMPETÊNCIA
DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA PARA A AÇÃO. COMPETÊNCIA
RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. 1.
Não se admite que questões relativas à competência territorial sejam
pronunciadas de ofício, porquanto é tema que depende de iniciativa do
demandado que o deduzirá por meio de exceção de incompetência, com
previsão expressa no art. 112 do CPC. E mais, na ausência de impugnação pelo
demandado fica prorrogada a competência, "e o juiz que era originariamente
relativamente incompetente se torna competente". 2. O 7º da LICC, abordando
especificamente o conflito da lei no espaço em questões de direito de família
dispõe que " a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre
o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de
família. Interpretada a regra em associação aos arts. 88, 94 e 100 do CPC não
há dúvida de que impera a competência da jurisdição brasileira. 3. O art. 94 do
CPC, ao dispor acerca da regra geral da competência territorial para ações
fundadas em direito pessoal, paralelamente a excepciona em seus parágrafos,
merecendo destaque o § 3o (Quando o réu não tiver domicílio nem residência
no Brasil, a ação será proposta no foro do domicílio do autor. Se este também
residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro). DERAM
PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70050263417, Oitava
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos,
Julgado em 29/11/2012)

Caso – 70049106677 - Responsabilidade de transporte aéreo.
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Caso – 70048565303 - Extravio de bagagem.

Caso – 70039726716 - Extravio de bagagem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

a) Imigrante

Pesquisei com palavra-chave Imigrante, datas julho de 2012 a julho de
2017. Foram encontrados 11 resultados. Somente 9 realmente eram casos de
imigrante, sendo que a maioria se tratava de retificação do registro. E, 2 casos
não era devidamente de imigrante.

✓ Dois casos não era devidamente de imigrante:

Caso – 1368429-2 (decisão monocrática)
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de

movimento 12.1 (fls. 42/43-TJ e verso), proferida em Busca e Apreensão sob
nº 0002439-41.2015.8.16.0194, que, de ofício, reconheceu a incompetência
para processamento e julgamento da demanda, declinando do feito com sua
remessa à Comarca de Venda Nova do Imigrante/Espírito Santo, local do
domicílio do consumidor.

Caso – 1246616-9 (decisão monocrática)
Esse caso se tratava de aberturas de crédito em conta corrente e cédulas

de crédito bancário, ajuizada por IMIGRANTE COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA. e não de imigrante realmente.
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✓ Nove casos de imigrante:

Caso – 1291066-4  (Acórdão) 
Relator: Luiz Cezar Nicolau 
Processo: 1291066-4  
Acórdão: 34949 
Fonte: DJ: 1532  
Data Publicação: 24/03/2015  
Órgão Julgador: 12ª Câmara Cível  
Data Julgamento: 11/03/2015 
EMENTA: AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO 
JULGADO IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA QUE VISA O 
RETORNO DO SOBRENOME ANTERIOR, RETIFICADO POR 
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, OBJETIVANDO A 
OBTENÇÃO DE CIDADANIA ESTRANGEIRA. INCONVENIÊNCIA 
NA REGULARIZAÇÃO DO SOBRENOME EM REGISTROS PÚBLICOS 
E DOCUMENTOS.AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. HIPÓTESE NÃO 
CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO.SOBRENOME RETIFICADO 
QUE REPRESENTA O VERDADEIRO PATRONÍMICO DO 
ANCESTRAL IMIGRANTE. PRINCÍPIO DA VERACIDADE. 
SENTENÇA ESCORREITA.RECURSO NÃO PROVIDO.  

Caso – 1024694-5  (Acórdão) 
Relator: Fernando Wolff Bodziak 
Processo: 1024694-5  
Acórdão: 30686 
Fonte: DJ: 1325 
Data Publicação: 28/04/2014 
Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível  
Data Julgamento: 02/04/2014 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 
CIVIL.EQUÍVOCO NO REGISTRO PÚBLICO DE IMIGRANTE 
ITALIANO QUE IMPEDE AS APELANTES DE ADQUIRIREM A 
CIDADANIA DAQUELE PAÍS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A 
DEMONSTRAR QUE FAUSTO LUIGI CESCON E LUIS CISCON SÃO, 
NA VERDADE, A MESMA PESSOA.RETIFICAÇÃO AMPARADA PELO 
ART. 109, DA LEI Nº 6.015/73. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO 
CONCRETA À SEGURANÇA NACIONAL, À SOBERANIA DO 
ESTADO OU PREJUÍZO A TERCEIROS. PARECER FAVORÁVEL DA 
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO PROVIDA 
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✓ Nove casos de imigrante:

Caso – 1291066-4 (Acórdão)
Relator: Luiz Cezar Nicolau
Processo: 1291066-4
Acórdão: 34949
Fonte: DJ: 1532
Data Publicação: 24/03/2015
Órgão Julgador: 12ª Câmara Cível
Data Julgamento: 11/03/2015
EMENTA: AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO
JULGADO IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA QUE VISA O
RETORNO DO SOBRENOME ANTERIOR, RETIFICADO POR
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, OBJETIVANDO A 
OBTENÇÃO DE CIDADANIA ESTRANGEIRA. INCONVENIÊNCIA 
NA REGULARIZAÇÃO DO SOBRENOME EM REGISTROS PÚBLICOS
E DOCUMENTOS.AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. HIPÓTESE NÃO
CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO.SOBRENOME RETIFICADO
QUE REPRESENTA O VERDADEIRO PATRONÍMICO DO
ANCESTRAL IMIGRANTE. PRINCÍPIO DA VERACIDADE.
SENTENÇA ESCORREITA.RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso – 1024694-5 (Acórdão)
Relator: Fernando Wolff Bodziak
Processo: 1024694-5
Acórdão: 30686
Fonte: DJ: 1325
Data Publicação: 28/04/2014
Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível
Data Julgamento: 02/04/2014
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
CIVIL.EQUÍVOCO NO REGISTRO PÚBLICO DE IMIGRANTE
ITALIANO QUE IMPEDE AS APELANTES DE ADQUIRIREM A
CIDADANIA DAQUELE PAÍS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A
DEMONSTRAR QUE FAUSTO LUIGI CESCON E LUIS CISCON SÃO,
NA VERDADE, A MESMA PESSOA.RETIFICAÇÃO AMPARADA PELO
ART. 109, DA LEI Nº 6.015/73. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO
CONCRETA À SEGURANÇA NACIONAL, À SOBERANIA DO
ESTADO OU PREJUÍZO A TERCEIROS. PARECER FAVORÁVEL DA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO PROVIDA
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Caso – 554405-6  (Acórdão)  
Relator: Luiz Antônio Barry 
Processo: 554405-6  
Acórdão: 14008 
Fonte: DJ: 212 
Data Publicação: 31/08/2009 
Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível 
Data Julgamento: 12/08/2009 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REGISTROS PÚBLICOS - 
RETIFICAÇÃO NA CERTIDÃO DE ÓBITO - NOME DE ANCESTRAL 
- IMIGRANTE ITALIANO - ERRO DE GRAFIA - DESCENDÊNCIA
PROVADA - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO AMPARADA
LEGALMENTE - ART. 109, DA LEI Nº 6.015/73 - SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A correção do nome ou do
patronímico de ancestrais deve ser admitida, se não comprovada à possibilidade
de causar prejuízo a terceiros ou à segurança pública, mormente quando se
refere o pedido a cadeia familiar da requerente que pretende obter a dupla
cidadania - pelo 'ius sanguinis', direito constitucionalmente assegurado quando
de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, segundo
artigo 12, § 4º, II, "a" da CF/88.

Caso – 437219-4  (Acórdão)  
Relator: Cunha Ribas  
Processo: 437219-4 
Acórdão: 11673 
Fonte: DJ: 7738  
Data Publicação: 07/11/2008 
Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível 
Data Julgamento: 08/10/2008  
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 
REGISTRO CIVIL - NOME DO ANCESTRAL - 
IMIGRANTE ITALIANO - ERRO DE GRAFIA NA CERTIDÃO DO 
DESCENDENTE - DESCENDÊNCIA PROVADA - POSSIBILIDADE - 
PRETENSÃO AMPARADA LEGALMENTE - ART. 109, DA LEI Nº 
6.015/73 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "A 
correção do nome ou do patronímico de ancestrais deve ser admitida, se não 
comprovada a possibilidade de causar prejuízo a terceiros ou à segurança 
pública, mormente quando se refere o pedido a cadeia familiar dos requerentes 
que pretendem obter a dupla cidadania - pelo 'ius sanguinis', direito 
constitucionalmente assegurado quando de reconhecimento de nacionalidade 
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✓ Nove casos de imigrante:

Caso – 1291066-4 (Acórdão)
Relator: Luiz Cezar Nicolau
Processo: 1291066-4
Acórdão: 34949
Fonte: DJ: 1532
Data Publicação: 24/03/2015
Órgão Julgador: 12ª Câmara Cível
Data Julgamento: 11/03/2015
EMENTA: AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO
JULGADO IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA QUE VISA O
RETORNO DO SOBRENOME ANTERIOR, RETIFICADO POR
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, OBJETIVANDO A 
OBTENÇÃO DE CIDADANIA ESTRANGEIRA. INCONVENIÊNCIA 
NA REGULARIZAÇÃO DO SOBRENOME EM REGISTROS PÚBLICOS
E DOCUMENTOS.AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. HIPÓTESE NÃO
CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO.SOBRENOME RETIFICADO
QUE REPRESENTA O VERDADEIRO PATRONÍMICO DO
ANCESTRAL IMIGRANTE. PRINCÍPIO DA VERACIDADE.
SENTENÇA ESCORREITA.RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso – 1024694-5 (Acórdão)
Relator: Fernando Wolff Bodziak
Processo: 1024694-5
Acórdão: 30686
Fonte: DJ: 1325
Data Publicação: 28/04/2014
Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível
Data Julgamento: 02/04/2014
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
CIVIL.EQUÍVOCO NO REGISTRO PÚBLICO DE IMIGRANTE
ITALIANO QUE IMPEDE AS APELANTES DE ADQUIRIREM A
CIDADANIA DAQUELE PAÍS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A
DEMONSTRAR QUE FAUSTO LUIGI CESCON E LUIS CISCON SÃO,
NA VERDADE, A MESMA PESSOA.RETIFICAÇÃO AMPARADA PELO
ART. 109, DA LEI Nº 6.015/73. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO
CONCRETA À SEGURANÇA NACIONAL, À SOBERANIA DO
ESTADO OU PREJUÍZO A TERCEIROS. PARECER FAVORÁVEL DA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO PROVIDA
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Caso – 554405-6 (Acórdão)
Relator: Luiz Antônio Barry
Processo: 554405-6
Acórdão: 14008
Fonte: DJ: 212
Data Publicação: 31/08/2009
Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível
Data Julgamento: 12/08/2009
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REGISTROS PÚBLICOS -
RETIFICAÇÃO NA CERTIDÃO DE ÓBITO - NOME DE ANCESTRAL
- IMIGRANTE ITALIANO - ERRO DE GRAFIA - DESCENDÊNCIA
PROVADA - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO AMPARADA
LEGALMENTE - ART. 109, DA LEI Nº 6.015/73 - SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A correção do nome ou do
patronímico de ancestrais deve ser admitida, se não comprovada à possibilidade
de causar prejuízo a terceiros ou à segurança pública, mormente quando se
refere o pedido a cadeia familiar da requerente que pretende obter a dupla
cidadania - pelo 'ius sanguinis', direito constitucionalmente assegurado quando
de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, segundo
artigo 12, § 4º, II, "a" da CF/88.

Caso – 437219-4 (Acórdão)
Relator: Cunha Ribas
Processo: 437219-4
Acórdão: 11673
Fonte: DJ: 7738
Data Publicação: 07/11/2008
Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível
Data Julgamento: 08/10/2008
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE
REGISTRO CIVIL - NOME DO ANCESTRAL -
IMIGRANTE ITALIANO - ERRO DE GRAFIA NA CERTIDÃO DO
DESCENDENTE - DESCENDÊNCIA PROVADA - POSSIBILIDADE -
PRETENSÃO AMPARADA LEGALMENTE - ART. 109, DA LEI Nº 
6.015/73 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "A
correção do nome ou do patronímico de ancestrais deve ser admitida, se não
comprovada a possibilidade de causar prejuízo a terceiros ou à segurança 
pública, mormente quando se refere o pedido a cadeia familiar dos requerentes
que pretendem obter a dupla cidadania - pelo 'ius sanguinis', direito
constitucionalmente assegurado quando de reconhecimento de nacionalidade
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originária pela lei estrangeira, segundo artigo 12, § 4º, II, "a" da CF/88". (TJPR, 
Acórdão 4994, Rel. Juiz Conv. Espedito Reis do Amaral). 

Caso – 435686-7  (Acórdão) 
Relator: Mário Rau 
Processo: 435686-7  
Acórdão: 9417 
Fonte: DJ: 7592  
Data Publicação: 11/04/2008 
Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível 
Data Julgamento: 26/03/2008 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REGISTROS PÚBLICOS - 
RETIFICAÇÃO NO REGISTRO CIVIL - NOME DE ANCESTRAL 
- IMIGRANTE ITALIANO - OMISSÃO E ERRO DE GRAFIA NAS
CERTIDÕES - EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO -
INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA - PETIÇÃO QUE
PREENCHEU OS REQUISITOS DO ARTIGO 282, INCISO III DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ESTANDO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA E INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS, RESIDINDO O INTERESSE DE AGIR DOS AUTORES
NO FATO DE QUE A PRETENSA OBTENÇÃO DA CIDADANIA
ITALIANA DEPENDE DAS RETIFICAÇÕES PLEITEADAS -
IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR O MÉRITO DA DEMANDA -
INAPLICABILIDADE DO § 3º DO ARTIGO 515 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS
AUTOS - APELAÇÃO PROVIDA. 1) Diversamente do que entendeu o juízo
singular o pedido está claro e devidamente fundamentado, assim como os
documentos necessários comprovadores das alegações dos autores foram
juntados aos autos. 2) O fundamento de fato do pedido dos autores reside na
pretensa obtenção da cidadania italiana, enquanto que o fundamento jurídico
encontra-se no artigo 109 da Lei de Registros Públicos que prevê a possibilidade
de restaurações, supressões ou retificações de assentos no Registro Civil e tem
por finalidade corrigir omissões e erros ocorridos na lavratura do documento.
3) A análise acurada da documentação apresentada pelos requerentes permite a
constatação dos vínculos sanguíneos e dos equívocos cometidos na lavratura
dos assentos de casamento e certidões de nascimentos, respaldando quase todas
as suas pretensas retificações, com exceção apenas da última parte do 1º pedido,
na qual requer a retificação do nome de Pedro Machioro para Jacob Machioro,
posto que inexiste nos autos qualquer documento que comprove a grafia
pretendida pelos recorrentes. 4) A previsão insculpida no § 3º do artigo 515 do
Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei nº 10.352, de 26 de dezembro
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originária pela lei estrangeira, segundo artigo 12, § 4º, II, "a" da CF/88". (TJPR,
Acórdão 4994, Rel. Juiz Conv. Espedito Reis do Amaral).

Caso – 435686-7 (Acórdão)
Relator: Mário Rau
Processo: 435686-7
Acórdão: 9417
Fonte: DJ: 7592
Data Publicação: 11/04/2008
Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível
Data Julgamento: 26/03/2008
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REGISTROS PÚBLICOS -
RETIFICAÇÃO NO REGISTRO CIVIL - NOME DE ANCESTRAL
- IMIGRANTE ITALIANO - OMISSÃO E ERRO DE GRAFIA NAS
CERTIDÕES - EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO -
INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA - PETIÇÃO QUE
PREENCHEU OS REQUISITOS DO ARTIGO 282, INCISO III DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ESTANDO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA E INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS, RESIDINDO O INTERESSE DE AGIR DOS AUTORES
NO FATO DE QUE A PRETENSA OBTENÇÃO DA CIDADANIA 
ITALIANA DEPENDE DAS RETIFICAÇÕES PLEITEADAS -
IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR O MÉRITO DA DEMANDA -
INAPLICABILIDADE DO § 3º DO ARTIGO 515 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS 
AUTOS - APELAÇÃO PROVIDA. 1) Diversamente do que entendeu o juízo
singular o pedido está claro e devidamente fundamentado, assim como os
documentos necessários comprovadores das alegações dos autores foram
juntados aos autos. 2) O fundamento de fato do pedido dos autores reside na
pretensa obtenção da cidadania italiana, enquanto que o fundamento jurídico
encontra-se no artigo 109 da Lei de Registros Públicos que prevê a possibilidade
de restaurações, supressões ou retificações de assentos no Registro Civil e tem
por finalidade corrigir omissões e erros ocorridos na lavratura do documento. 
3) A análise acurada da documentação apresentada pelos requerentes permite a
constatação dos vínculos sanguíneos e dos equívocos cometidos na lavratura
dos assentos de casamento e certidões de nascimentos, respaldando quase todas
as suas pretensas retificações, com exceção apenas da última parte do 1º pedido,
na qual requer a retificação do nome de Pedro Machioro para Jacob Machioro,
posto que inexiste nos autos qualquer documento que comprove a grafia
pretendida pelos recorrentes. 4) A previsão insculpida no § 3º do artigo 515 do
Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei nº 10.352, de 26 de dezembro
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de 2.001, permite à Superior Instância, nos casos de extinção do processo sem 
julgamento do mérito (art. 267), julgar desde logo a lide, se a causa versar 
questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato 
julgamento, o que não se vislumbra no caso em tela. 

Caso – 376734-2  (Acórdão) 
Relator: Ivan Bortoleto 
Processo: 376734-2  
Acórdão: 8068 
Fonte: DJ: 7563 
Data Publicação: 29/02/2008  
Órgão Julgador: 12ª Câmara Cível 
Data Julgamento: 20/02/2008 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE 
REGISTRO CIVIL DE ASCENDENTES POR SEUS DESCENDENTES - 
POSSIBILIDADE - ERRO DE GRAFIA DO NOME DO AVÔ, 
IMIGRANTE NASCIDO NA ITÁLIA - REFLEXOS NOS REGISTROS 
DOS DESCENDENTES - AMPLA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL - 
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS. Apelo desprovido 

Caso – 373706-6  (Acórdão)  
Relator: Eraclés Messias 
Processo: 373706-6 
Acórdão: 6300 
Fonte: DJ: 7377 
Data Publicação: 01/06/2007 
Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível 
Data Julgamento: 23/05/2007 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REGISTROS PÚBLICOS 
- IMIGRANTE ITALIANO - PLEITO DE RETIFICAÇÃO, POR ERRO
DE GRAFIA, EM DIVERSOS REGISTROS CIVIS DE ANTECEDENTES
DO REQUERENTE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS OU À
SEGURANÇA DOS REGISTROS PÚBLICOS - POSSIBILIDADE -
INTELIGÊNCIA DO ART. 109 DA LEI Nº 6.015/73 - SENTENÇA
IRRETOCÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

Caso – 157973-3  (Acórdão)  
Relator: Espedito Reis do Amaral 
Processo: 157973-3  
Acórdão: 4993 
Fonte: 7012 
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originária pela lei estrangeira, segundo artigo 12, § 4º, II, "a" da CF/88". (TJPR,
Acórdão 4994, Rel. Juiz Conv. Espedito Reis do Amaral).

Caso – 435686-7 (Acórdão)
Relator: Mário Rau
Processo: 435686-7
Acórdão: 9417
Fonte: DJ: 7592
Data Publicação: 11/04/2008
Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível
Data Julgamento: 26/03/2008
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REGISTROS PÚBLICOS -
RETIFICAÇÃO NO REGISTRO CIVIL - NOME DE ANCESTRAL
- IMIGRANTE ITALIANO - OMISSÃO E ERRO DE GRAFIA NAS
CERTIDÕES - EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO -
INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA - PETIÇÃO QUE
PREENCHEU OS REQUISITOS DO ARTIGO 282, INCISO III DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ESTANDO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA E INSTRUÍDA COM OS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS, RESIDINDO O INTERESSE DE AGIR DOS AUTORES
NO FATO DE QUE A PRETENSA OBTENÇÃO DA CIDADANIA 
ITALIANA DEPENDE DAS RETIFICAÇÕES PLEITEADAS -
IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR O MÉRITO DA DEMANDA -
INAPLICABILIDADE DO § 3º DO ARTIGO 515 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS 
AUTOS - APELAÇÃO PROVIDA. 1) Diversamente do que entendeu o juízo
singular o pedido está claro e devidamente fundamentado, assim como os
documentos necessários comprovadores das alegações dos autores foram
juntados aos autos. 2) O fundamento de fato do pedido dos autores reside na
pretensa obtenção da cidadania italiana, enquanto que o fundamento jurídico
encontra-se no artigo 109 da Lei de Registros Públicos que prevê a possibilidade
de restaurações, supressões ou retificações de assentos no Registro Civil e tem
por finalidade corrigir omissões e erros ocorridos na lavratura do documento. 
3) A análise acurada da documentação apresentada pelos requerentes permite a
constatação dos vínculos sanguíneos e dos equívocos cometidos na lavratura
dos assentos de casamento e certidões de nascimentos, respaldando quase todas
as suas pretensas retificações, com exceção apenas da última parte do 1º pedido,
na qual requer a retificação do nome de Pedro Machioro para Jacob Machioro,
posto que inexiste nos autos qualquer documento que comprove a grafia
pretendida pelos recorrentes. 4) A previsão insculpida no § 3º do artigo 515 do
Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei nº 10.352, de 26 de dezembro
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de 2.001, permite à Superior Instância, nos casos de extinção do processo sem
julgamento do mérito (art. 267), julgar desde logo a lide, se a causa versar
questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato
julgamento, o que não se vislumbra no caso em tela.

Caso – 376734-2 (Acórdão)
Relator: Ivan Bortoleto
Processo: 376734-2
Acórdão: 8068
Fonte: DJ: 7563
Data Publicação: 29/02/2008
Órgão Julgador: 12ª Câmara Cível
Data Julgamento: 20/02/2008
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE
REGISTRO CIVIL DE ASCENDENTES POR SEUS DESCENDENTES -
POSSIBILIDADE - ERRO DE GRAFIA DO NOME DO AVÔ,
IMIGRANTE NASCIDO NA ITÁLIA - REFLEXOS NOS REGISTROS
DOS DESCENDENTES - AMPLA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL -
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS. Apelo desprovido

Caso – 373706-6 (Acórdão)
Relator: Eraclés Messias
Processo: 373706-6
Acórdão: 6300
Fonte: DJ: 7377
Data Publicação: 01/06/2007
Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível
Data Julgamento: 23/05/2007
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REGISTROS PÚBLICOS
- IMIGRANTE ITALIANO - PLEITO DE RETIFICAÇÃO, POR ERRO
DE GRAFIA, EM DIVERSOS REGISTROS CIVIS DE ANTECEDENTES
DO REQUERENTE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS OU À
SEGURANÇA DOS REGISTROS PÚBLICOS - POSSIBILIDADE -
INTELIGÊNCIA DO ART. 109 DA LEI Nº 6.015/73 - SENTENÇA
IRRETOCÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

Caso – 157973-3 (Acórdão)
Relator: Espedito Reis do Amaral
Processo: 157973-3
Acórdão: 4993
Fonte: 7012
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Data Publicação: 12/12/2005 
Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível  
Data Julgamento: 19/07/2005  
EMENTA: REGISTROS PÚBLICOS - RETIFICAÇÃO NO REGISTRO 
CIVIL - NOME DO ANCESTRAL - IMIGRANTE ITALIANO - 
OMISSÃO E ERRO DE GRAFIA NAS CERTIDÕES DOS 
DESCENDENTES - POSSIBILIDADE - DESCENDÊNCIA PROVADA - 
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL - PRETENSÃO 
AMPARADA LEGALMENTE - ART. 109, DA LEI Nº 6.015/73 - 
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A correção do nome 
ou do patronímico de ancestrais deve ser admitida, se não comprovada a 
possibilidade de causar prejuízo a terceiros ou à segurança pública, mormente 
quando se refere o pedido a cadeia familiar dos requerentes que pretendem 
obter a dupla cidadania - pelo 'ius sanguinis', direito constitucionalmente 
assegurado quando de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei 
estrangeira, segundo artigo 12, § 4º, II, "a" da CF/88 

Caso – 158917-9  (Acórdão) 
Relator: Espedito Reis do Amaral  
Processo: 158917-9  
Acórdão: 4994 
Fonte: 7012 
Data Publicação: 12/12/2005 
Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível  
Data Julgamento: 19/07/2005  
EMENTA: REGISTROS PÚBLICOS - RETIFICAÇÃO NO REGISTRO 
CIVIL - NOME DO ANCESTRAL - IMIGRANTE ITALIANO - 
OMISSÃO E ERRO DE GRAFIA NAS CERTIDÕES DOS 
DESCENDENTES - POSSIBILIDADE - DESCENDÊNCIA PROVADA - 
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL - PRETENSÃO 
AMPARADA LEGALMENTE - ART. 109, DA LEI Nº 6.015/73 - 
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A correção do nome 
ou do patronímico de ancestrais deve ser admitida, se não comprovada a 
possibilidade de causar prejuízo a terceiros ou à segurança pública, mormente 
quando se refere o pedido a cadeia familiar dos requerentes que pretendem 
obter a dupla cidadania - pelo 'ius sanguinis', direito constitucionalmente 
assegurado quando de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei 
estrangeira, segundo artigo 12, § 4º, II, "a" da CF/88. 
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Data Publicação: 12/12/2005
Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível
Data Julgamento: 19/07/2005
EMENTA: REGISTROS PÚBLICOS - RETIFICAÇÃO NO REGISTRO
CIVIL - NOME DO ANCESTRAL - IMIGRANTE ITALIANO -
OMISSÃO E ERRO DE GRAFIA NAS CERTIDÕES DOS
DESCENDENTES - POSSIBILIDADE - DESCENDÊNCIA PROVADA -
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL - PRETENSÃO
AMPARADA LEGALMENTE - ART. 109, DA LEI Nº 6.015/73 -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A correção do nome
ou do patronímico de ancestrais deve ser admitida, se não comprovada a
possibilidade de causar prejuízo a terceiros ou à segurança pública, mormente
quando se refere o pedido a cadeia familiar dos requerentes que pretendem
obter a dupla cidadania - pelo 'ius sanguinis', direito constitucionalmente
assegurado quando de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei
estrangeira, segundo artigo 12, § 4º, II, "a" da CF/88

Caso – 158917-9 (Acórdão)
Relator: Espedito Reis do Amaral
Processo: 158917-9
Acórdão: 4994
Fonte: 7012
Data Publicação: 12/12/2005
Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível
Data Julgamento: 19/07/2005
EMENTA: REGISTROS PÚBLICOS - RETIFICAÇÃO NO REGISTRO
CIVIL - NOME DO ANCESTRAL - IMIGRANTE ITALIANO -
OMISSÃO E ERRO DE GRAFIA NAS CERTIDÕES DOS
DESCENDENTES - POSSIBILIDADE - DESCENDÊNCIA PROVADA -
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL - PRETENSÃO
AMPARADA LEGALMENTE - ART. 109, DA LEI Nº 6.015/73 -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A correção do nome
ou do patronímico de ancestrais deve ser admitida, se não comprovada a
possibilidade de causar prejuízo a terceiros ou à segurança pública, mormente
quando se refere o pedido a cadeia familiar dos requerentes que pretendem
obter a dupla cidadania - pelo 'ius sanguinis', direito constitucionalmente
assegurado quando de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei
estrangeira, segundo artigo 12, § 4º, II, "a" da CF/88.
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b) Refugiado

Pesquisei com palavra-chave violência de gênero envolvendo refugiado, 
datas julho de 2012 a julho de 2017. Foram encontrados 10 resultados, desses 
10 casos, somente 7 são de realmente de refugiados. 

Caso – 1080489-6  (decisão monocrática) 
Relator: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira 
Processo: 1080489-6 Fonte: DJ: 1123  
Data Publicação: 20/06/2013  
Órgão Julgador: Órgão Especial  
Data Julgamento: 17/06/2013 
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Município de Bom
Sucesso em face do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
alegando que, ao argumento da não aplicação de percentual mínimo do
orçamento na área de educação, foi-lhe negado o direito à obtenção de certidão
liberatória on line, para fins de recebimento de transferência voluntária estadual
de verba destinada à construção de uma Unidade Básica de Saúde e a operação
"tapa buracos" e de recape asfáltico. Aduz o impetrante que, de fato, no ano de
2012 foram aplicados pela gestão anterior 23,26% do orçamento nessa seara;
contudo, na gestão atual, já houve a aplicação de 25,99% e, no próximo
bimestre, pretende-se recuperar o investimento faltante. Pondera que as contas
do Município referentes à gestão passada estavam irregulares e que o seu
orçamento é apertado. Faz considerações a respeito da necessidade e urgência
da construção de mais uma UBS e de pavimentação asfáltica, tudo para o bem
estar social. Aduz o impetrante que, em consonância com o disposto no art. 29
da Resolução nº 3/2006 e no art. 289 do Regimento Interno, ambos do
TCE/Pr, faz jus à prorrogação por mais 60 (sessenta) dias da certidão expedida
nos termos do art. 296, também do RI. Pleiteia a concessão de liminar, para o
fim de suspender o ato tido por abusivo, ou seja, a não confecção da certidão
pela irregularidade nas contas do ex-prefeito. É a breve exposição. 2 2. No que
tange ao exame de admissibilidade da ação, desde logo e sem maior análise,
tenho que imperativo o indeferimento liminar do presente Mandado, com
fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/09, que disciplina o mandado de
segurança individual e coletivo, in verbis: "Art. 10. A inicial será desde logo
indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de
segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo
legal para a impetração." É que se funda o mandamus em apreço em suposta
violação a direito líquido e certo, consistente na não expedição de certidão
liberatória em razão de pendências quanto a aplicações, pelo Município, em
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Data Publicação: 12/12/2005
Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível
Data Julgamento: 19/07/2005
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ou do patronímico de ancestrais deve ser admitida, se não comprovada a
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obter a dupla cidadania - pelo 'ius sanguinis', direito constitucionalmente
assegurado quando de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei
estrangeira, segundo artigo 12, § 4º, II, "a" da CF/88.
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b) Refugiado

Pesquisei com palavra-chave violência de gênero envolvendo refugiado, 
datas julho de 2012 a julho de 2017. Foram encontrados 10 resultados, desses
10 casos, somente 7 são de realmente de refugiados.

Caso – 1080489-6 (decisão monocrática)
Relator: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira
Processo: 1080489-6 Fonte: DJ: 1123
Data Publicação: 20/06/2013
Órgão Julgador: Órgão Especial
Data Julgamento: 17/06/2013
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Município de Bom
Sucesso em face do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
alegando que, ao argumento da não aplicação de percentual mínimo do
orçamento na área de educação, foi-lhe negado o direito à obtenção de certidão
liberatória on line, para fins de recebimento de transferência voluntária estadual
de verba destinada à construção de uma Unidade Básica de Saúde e a operação
"tapa buracos" e de recape asfáltico. Aduz o impetrante que, de fato, no ano de
2012 foram aplicados pela gestão anterior 23,26% do orçamento nessa seara;
contudo, na gestão atual, já houve a aplicação de 25,99% e, no próximo
bimestre, pretende-se recuperar o investimento faltante. Pondera que as contas
do Município referentes à gestão passada estavam irregulares e que o seu
orçamento é apertado. Faz considerações a respeito da necessidade e urgência
da construção de mais uma UBS e de pavimentação asfáltica, tudo para o bem
estar social. Aduz o impetrante que, em consonância com o disposto no art. 29
da Resolução nº 3/2006 e no art. 289 do Regimento Interno, ambos do
TCE/Pr, faz jus à prorrogação por mais 60 (sessenta) dias da certidão expedida 
nos termos do art. 296, também do RI. Pleiteia a concessão de liminar, para o
fim de suspender o ato tido por abusivo, ou seja, a não confecção da certidão
pela irregularidade nas contas do ex-prefeito. É a breve exposição. 2 2. No que
tange ao exame de admissibilidade da ação, desde logo e sem maior análise,
tenho que imperativo o indeferimento liminar do presente Mandado, com
fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/09, que disciplina o mandado de
segurança individual e coletivo, in verbis: "Art. 10. A inicial será desde logo
indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de
segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo
legal para a impetração." É que se funda o mandamus em apreço em suposta
violação a direito líquido e certo, consistente na não expedição de certidão
liberatória em razão de pendências quanto a aplicações, pelo Município, em
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manutenção e desenvolvimento do ensino. Primeiramente, é de se salientar que 
inexiste previsão no Regimento Interno da Corte de Contas de prorrogação de 
prazo da certidão concedida com fundamento em seu art. 2961. Por outro lado, 
consoante estabelece o art. 293, caput, do Regimento Interno do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, "a liberação da certidão, requerida após 
protocolada a prestação de contas anual, estará condicionada à verificação do 
cumprimento das exigências constitucionais de aplicação mínima em saúde e 
ensino, no exercício imediatamente anterior" (destaquei). 1 Art. 296. Nos 
primeiros quatro meses do mandato, excetuada a hipótese de reeleição, poderá 
ser concedida ao município a respectiva certidão liberatória, com prazo de 
validade até 30 de abril, mediante a observância dos seguintes pressupostos: I - 
encaminhamento das prestações de contas devidas; II - atendimento à Agenda 
de Obrigações; III - comprovação da adoção de medidas administrativas e 
judiciais em relação aos responsáveis por irregularidades apontadas pelo 
Tribunal em decisões definitivas." 3 O art. 29 da Resolução nº 3/2006 do 
TCE/Pr, por sua vez, prevê hipóteses em que as contas julgadas irregulares não 
impedem a concessão da certidão liberatória, nos seguintes termos: "Art. 29. 
Não serão impedimentos para a concessão de Certidão Liberatória, mesmo 
eletrônica, as contas julgadas irregulares em que se constatar: I - expressa 
imputação de responsabilidade pessoal ao gestor responsável, observado o 
disposto no § 3º, do art. 26, desta Resolução; II - que a entidade da 
Administração Pública ou entidade privada sem fins lucrativos foi condenada 
ao recolhimento de recursos, promoveu e comprovou a devolução dos valores 
ao Erário, não remanescendo qualquer outra irregularidade. § 1º. Não será 
também impedimento à obtenção de Certidão Liberatória, mesmo eletrônica, 
se a entidade tiver processos de prestação de contas ou tomada de contas 
julgados irregulares em decisão definitiva irrecorrível do Tribunal, quando já 
decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da decisão, 
sem prejuízo da execução da decisão pelo órgão competente e demais ações 
pertinentes nos termos da lei. § 2º. Quando houver impedimento à expedição 
de Certidão Liberatória por meio do sistema informatizado, a entidade deverá 
protocolar o pedido de acordo com os modelos de ofício e de formulário, 
constantes dos anexos 4 e 5 desta Resolução, acompanhados de documentos, 
quando for o caso." Nesse sentido, necessariamente, deveria o impetrante 4 ter 
trazido aos autos elementos comprobatórios de efetiva aplicação, no exercício 
anterior, do percentual mínimo previsto na Constituição Federal para a área de 
educação ou, ao menos, de que se enquadra em alguma das situações 
permissórias da concessão da certidão almejada, ainda que irregulares as contas. 
E, compulsando-se o caderno processual, denota-se que o autor não colacionou 
qualquer documento que comprove fazer jus à certidão liberatória, não sendo 
aqueles juntados com a exordial capazes de demonstrar, de plano, a ilegalidade 
aventada. Nesse contexto, torna-se impossível a verificação quanto à existência 
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manutenção e desenvolvimento do ensino. Primeiramente, é de se salientar que
inexiste previsão no Regimento Interno da Corte de Contas de prorrogação de
prazo da certidão concedida com fundamento em seu art. 2961. Por outro lado,
consoante estabelece o art. 293, caput, do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, "a liberação da certidão, requerida após
protocolada a prestação de contas anual, estará condicionada à verificação do
cumprimento das exigências constitucionais de aplicação mínima em saúde e
ensino, no exercício imediatamente anterior" (destaquei). 1 Art. 296. Nos
primeiros quatro meses do mandato, excetuada a hipótese de reeleição, poderá
ser concedida ao município a respectiva certidão liberatória, com prazo de
validade até 30 de abril, mediante a observância dos seguintes pressupostos: I -
encaminhamento das prestações de contas devidas; II - atendimento à Agenda 
de Obrigações; III - comprovação da adoção de medidas administrativas e
judiciais em relação aos responsáveis por irregularidades apontadas pelo
Tribunal em decisões definitivas." 3 O art. 29 da Resolução nº 3/2006 do 
TCE/Pr, por sua vez, prevê hipóteses em que as contas julgadas irregulares não
impedem a concessão da certidão liberatória, nos seguintes termos: "Art. 29.
Não serão impedimentos para a concessão de Certidão Liberatória, mesmo
eletrônica, as contas julgadas irregulares em que se constatar: I - expressa
imputação de responsabilidade pessoal ao gestor responsável, observado o
disposto no § 3º, do art. 26, desta Resolução; II - que a entidade da
Administração Pública ou entidade privada sem fins lucrativos foi condenada 
ao recolhimento de recursos, promoveu e comprovou a devolução dos valores
ao Erário, não remanescendo qualquer outra irregularidade. § 1º. Não será
também impedimento à obtenção de Certidão Liberatória, mesmo eletrônica,
se a entidade tiver processos de prestação de contas ou tomada de contas
julgados irregulares em decisão definitiva irrecorrível do Tribunal, quando já
decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da decisão,
sem prejuízo da execução da decisão pelo órgão competente e demais ações
pertinentes nos termos da lei. § 2º. Quando houver impedimento à expedição
de Certidão Liberatória por meio do sistema informatizado, a entidade deverá
protocolar o pedido de acordo com os modelos de ofício e de formulário,
constantes dos anexos 4 e 5 desta Resolução, acompanhados de documentos,
quando for o caso." Nesse sentido, necessariamente, deveria o impetrante 4 ter 
trazido aos autos elementos comprobatórios de efetiva aplicação, no exercício
anterior, do percentual mínimo previsto na Constituição Federal para a área de
educação ou, ao menos, de que se enquadra em alguma das situações
permissórias da concessão da certidão almejada, ainda que irregulares as contas.
E, compulsando-se o caderno processual, denota-se que o autor não colacionou
qualquer documento que comprove fazer jus à certidão liberatória, não sendo
aqueles juntados com a exordial capazes de demonstrar, de plano, a ilegalidade
aventada. Nesse contexto, torna-se impossível a verificação quanto à existência
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ou não de direito por parte do impetrante. Diante da ausência de prova pré-
constituída, evidenciada está a impossibilidade de manejo de Mandado de 
Segurança, já que, como é cediço, o remédio constitucional não admite dilação 
probatória, ao revés, exige a liquidez e a certeza do direito postulado. 
Transcrevo precedente da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REFÚGIO. ATO DO 
MINISTRO DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE RECURSO 
ADMINISTRATIVO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO DO 
CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA (CÓPIA DAS 
DECISÕES DO CONARE E DO RECURSO ADMINISTRATIVO). 1. 
Trata-se de mandado de segurança ajuizado por Ali Maqsood em face de ato do 
Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça consubstanciado no indeferimento de 
recurso administrativo interposto em face de decisão do 5 Conare que lhe negou 
a condição de refugiado. 2. Aduz, em síntese, para caracterizar seu direito 
líqüido e certo, que, por ter se casado com mulher de grupo religioso diferente 
do seu, tem receio de ser perseguido acaso seja obrigado a retornar a seu país 
de origem (o Paquistão) - especialmente porque, depois que o impetrante negou 
apoio a grupo ativista local, sua residência foi alvo de ataques sistematizados, 
dos quais resultaram a morte de seu pai e de outros integrantes de sua família - 
e, que, nestas condições, requereu o reconhecimento do status de refugiado. 3. 
Postulou a concessão de liminar, e, para configurar o perigo na demora, 
informou que foi comunicado do indeferimento de seu recurso administrativo 
em 24.6.2011 e que corre risco de sofrer danos irreparáveis se seu retorno for 
levado a cabo. O pedido liminar não foi avaliado porque houve denegação da 
segurança. 4. A concessão da condição de refugiado, conquanto se releve, sem 
dúvida, uma manifestação da soberania brasileira, pode ser sindicável junto ao 
Judiciário, na qualidade de ato administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou 
o Supremo Tribunal Federal nos autos da Extradição n. 1.085, com superação
do precedente que informava a matéria anteriormente (caso Padre Medina). 5.
Contudo, para que o Judiciário possa se manifestar na esfera de um mandado
de segurança, imperiosa é a formação dos autos na forma delimitada pelo art.
1º da Lei n. 12.016/09, que exige que o direito em jogo seja marcado pela
liqüidez e certeza, as quais, por sua vez, estão configuradas pela necessidade de
prova pré- constituída. 6 6. Na espécie, embora a pretensão do impetrante
constitua pedido juridicamente possível e que esta Corte Superior seja
competente, em princípio, para processar e julgar o feito, tendo em conta a
prerrogativa de foro da autoridade coatora, não há, nos presentes autos, prova
do ato coator, com seu inteiro teor. 7. A cópia dos inteiros teores da decisão do
Conare e da posterior decisão de indeferimento do recurso administrativo
interposto junto ao Ministro de Justiça é essencial para que se possa avaliar
eventual ilegalidade do ato à luz da Lei n. 9.474/97 e dos princípios de direito
que regulam o instituto humanitário do refúgio. 8. Sem tais peças, é impossível
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manutenção e desenvolvimento do ensino. Primeiramente, é de se salientar que
inexiste previsão no Regimento Interno da Corte de Contas de prorrogação de
prazo da certidão concedida com fundamento em seu art. 2961. Por outro lado,
consoante estabelece o art. 293, caput, do Regimento Interno do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, "a liberação da certidão, requerida após
protocolada a prestação de contas anual, estará condicionada à verificação do
cumprimento das exigências constitucionais de aplicação mínima em saúde e
ensino, no exercício imediatamente anterior" (destaquei). 1 Art. 296. Nos
primeiros quatro meses do mandato, excetuada a hipótese de reeleição, poderá
ser concedida ao município a respectiva certidão liberatória, com prazo de
validade até 30 de abril, mediante a observância dos seguintes pressupostos: I -
encaminhamento das prestações de contas devidas; II - atendimento à Agenda 
de Obrigações; III - comprovação da adoção de medidas administrativas e
judiciais em relação aos responsáveis por irregularidades apontadas pelo
Tribunal em decisões definitivas." 3 O art. 29 da Resolução nº 3/2006 do 
TCE/Pr, por sua vez, prevê hipóteses em que as contas julgadas irregulares não
impedem a concessão da certidão liberatória, nos seguintes termos: "Art. 29.
Não serão impedimentos para a concessão de Certidão Liberatória, mesmo
eletrônica, as contas julgadas irregulares em que se constatar: I - expressa
imputação de responsabilidade pessoal ao gestor responsável, observado o
disposto no § 3º, do art. 26, desta Resolução; II - que a entidade da
Administração Pública ou entidade privada sem fins lucrativos foi condenada 
ao recolhimento de recursos, promoveu e comprovou a devolução dos valores
ao Erário, não remanescendo qualquer outra irregularidade. § 1º. Não será
também impedimento à obtenção de Certidão Liberatória, mesmo eletrônica,
se a entidade tiver processos de prestação de contas ou tomada de contas
julgados irregulares em decisão definitiva irrecorrível do Tribunal, quando já
decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da decisão,
sem prejuízo da execução da decisão pelo órgão competente e demais ações
pertinentes nos termos da lei. § 2º. Quando houver impedimento à expedição
de Certidão Liberatória por meio do sistema informatizado, a entidade deverá
protocolar o pedido de acordo com os modelos de ofício e de formulário,
constantes dos anexos 4 e 5 desta Resolução, acompanhados de documentos,
quando for o caso." Nesse sentido, necessariamente, deveria o impetrante 4 ter 
trazido aos autos elementos comprobatórios de efetiva aplicação, no exercício
anterior, do percentual mínimo previsto na Constituição Federal para a área de
educação ou, ao menos, de que se enquadra em alguma das situações
permissórias da concessão da certidão almejada, ainda que irregulares as contas.
E, compulsando-se o caderno processual, denota-se que o autor não colacionou
qualquer documento que comprove fazer jus à certidão liberatória, não sendo
aqueles juntados com a exordial capazes de demonstrar, de plano, a ilegalidade
aventada. Nesse contexto, torna-se impossível a verificação quanto à existência
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ou não de direito por parte do impetrante. Diante da ausência de prova pré-
constituída, evidenciada está a impossibilidade de manejo de Mandado de
Segurança, já que, como é cediço, o remédio constitucional não admite dilação
probatória, ao revés, exige a liquidez e a certeza do direito postulado.
Transcrevo precedente da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REFÚGIO. ATO DO
MINISTRO DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO DO
CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA (CÓPIA DAS 
DECISÕES DO CONARE E DO RECURSO ADMINISTRATIVO). 1.
Trata-se de mandado de segurança ajuizado por Ali Maqsood em face de ato do
Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça consubstanciado no indeferimento de
recurso administrativo interposto em face de decisão do 5 Conare que lhe negou
a condição de refugiado. 2. Aduz, em síntese, para caracterizar seu direito
líqüido e certo, que, por ter se casado com mulher de grupo religioso diferente
do seu, tem receio de ser perseguido acaso seja obrigado a retornar a seu país
de origem (o Paquistão) - especialmente porque, depois que o impetrante negou
apoio a grupo ativista local, sua residência foi alvo de ataques sistematizados,
dos quais resultaram a morte de seu pai e de outros integrantes de sua família -
e, que, nestas condições, requereu o reconhecimento do status de refugiado. 3.
Postulou a concessão de liminar, e, para configurar o perigo na demora,
informou que foi comunicado do indeferimento de seu recurso administrativo
em 24.6.2011 e que corre risco de sofrer danos irreparáveis se seu retorno for
levado a cabo. O pedido liminar não foi avaliado porque houve denegação da
segurança. 4. A concessão da condição de refugiado, conquanto se releve, sem
dúvida, uma manifestação da soberania brasileira, pode ser sindicável junto ao
Judiciário, na qualidade de ato administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou
o Supremo Tribunal Federal nos autos da Extradição n. 1.085, com superação
do precedente que informava a matéria anteriormente (caso Padre Medina). 5.
Contudo, para que o Judiciário possa se manifestar na esfera de um mandado
de segurança, imperiosa é a formação dos autos na forma delimitada pelo art.
1º da Lei n. 12.016/09, que exige que o direito em jogo seja marcado pela
liqüidez e certeza, as quais, por sua vez, estão configuradas pela necessidade de
prova pré- constituída. 6 6. Na espécie, embora a pretensão do impetrante
constitua pedido juridicamente possível e que esta Corte Superior seja
competente, em princípio, para processar e julgar o feito, tendo em conta a
prerrogativa de foro da autoridade coatora, não há, nos presentes autos, prova
do ato coator, com seu inteiro teor. 7. A cópia dos inteiros teores da decisão do
Conare e da posterior decisão de indeferimento do recurso administrativo
interposto junto ao Ministro de Justiça é essencial para que se possa avaliar
eventual ilegalidade do ato à luz da Lei n. 9.474/97 e dos princípios de direito
que regulam o instituto humanitário do refúgio. 8. Sem tais peças, é impossível
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avaliar o pleito mandamental de forma equilibrada, por ausência de prova pré-
constituída. 9. Sustenta a parte agravante que não juntou os atos que negaram 
o refúgio porque a eles não teve acesso e que é a falta de fundamentação para a
negativa que justificou a impetração da segurança. 10. Nada obstante, é de se
observar, a partir de uma simples leitura da inicial, que o fato de a parte não ter
tido acesso às decisões administrativas de indeferimento do pedido de refúgio
claramente não é objeto da presente impetração, que se volta unicamente contra
a ilegalidade, no mérito, do indeferimento do pedido formulado em sede
administrativa. 11. Ainda que assim fosse, deveria haver prova de que houve
requerimento para acesso aos documentos do procedimento administrativo
junto às autoridades competentes, prova esta que, novamente, não existe 7
nesses autos - aliás, em tese, se assim fosse, seria outra a medida cabível. 12.
Ora, se a parte recorrente formulou recurso administrativo, teve contato, no
mínimo, com a decisão do Conare que impugnou, e ao menos este ato deveria
ter sido juntado aos autos, uma vez que ele foi mantido por decisão posterior
do Ministro da Justiça. 13. Por fim, para a aplicação dos arts. 7º, inc. I, e 6º, §
1º, da Lei n. 12.016/09, é necessário ao menos um indício de ilegalidade, que,
reitero, não se vislumbra nestes autos, justamente porque não se sabe os limites
e conteúdo da decisão que indeferiu o recurso administrativo. 14. A falta de
prova pré-constituída é, pois, evidente. 15. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no MS 17612/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe 18/11/2011) 3. Diante do exposto, e com supedâneo no art. 10 da Lei
Mandamental e no art. 267, inciso I, do Códex de Processo Civil, indefiro a
inicial, em face da inexistência de direito líquido e certo aferível de plano,
determinando a extinção do feito sem julgamento de mérito. 4. Intimem-se.
Curitiba, 12 de junho de 2013. DESEMBARGADOR LUIZ SÉRGIO NEIVA
DE LIMA VIEIRA Relator.

Caso – 1025022-3  (decisão monocrática) 
Relator: Lélia Samardã Giacomet  
Processo: 1025022-3 Fonte: DJ: 1082 
Data Publicação: 19/04/2013  
Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível em Composição Integral  
Data Julgamento: 17/04/2013  
VISTOS e examinados estes autos de Mandado de Segurança sob nº 1.025.022-
3, do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, em que é 
Impetrante Patrick Farinea da Rocha e Impetrado o Secretário de Estado da 
Segurança Pública. I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por Patrick 
Farinea da Rocha em face do Secretário de Estado da Segurança Pública, em 
razão do concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar, regulado 
pelo Edital nº 09/2007 - GS/SEED. Sustenta o Impetrante, em síntese, que 
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avaliar o pleito mandamental de forma equilibrada, por ausência de prova pré-
constituída. 9. Sustenta a parte agravante que não juntou os atos que negaram
o refúgio porque a eles não teve acesso e que é a falta de fundamentação para a
negativa que justificou a impetração da segurança. 10. Nada obstante, é de se
observar, a partir de uma simples leitura da inicial, que o fato de a parte não ter
tido acesso às decisões administrativas de indeferimento do pedido de refúgio
claramente não é objeto da presente impetração, que se volta unicamente contra
a ilegalidade, no mérito, do indeferimento do pedido formulado em sede
administrativa. 11. Ainda que assim fosse, deveria haver prova de que houve
requerimento para acesso aos documentos do procedimento administrativo
junto às autoridades competentes, prova esta que, novamente, não existe 7
nesses autos - aliás, em tese, se assim fosse, seria outra a medida cabível. 12.
Ora, se a parte recorrente formulou recurso administrativo, teve contato, no
mínimo, com a decisão do Conare que impugnou, e ao menos este ato deveria
ter sido juntado aos autos, uma vez que ele foi mantido por decisão posterior
do Ministro da Justiça. 13. Por fim, para a aplicação dos arts. 7º, inc. I, e 6º, §
1º, da Lei n. 12.016/09, é necessário ao menos um indício de ilegalidade, que,
reitero, não se vislumbra nestes autos, justamente porque não se sabe os limites
e conteúdo da decisão que indeferiu o recurso administrativo. 14. A falta de
prova pré-constituída é, pois, evidente. 15. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no MS 17612/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe 18/11/2011) 3. Diante do exposto, e com supedâneo no art. 10 da Lei
Mandamental e no art. 267, inciso I, do Códex de Processo Civil, indefiro a
inicial, em face da inexistência de direito líquido e certo aferível de plano,
determinando a extinção do feito sem julgamento de mérito. 4. Intimem-se.
Curitiba, 12 de junho de 2013. DESEMBARGADOR LUIZ SÉRGIO NEIVA
DE LIMA VIEIRA Relator.

Caso – 1025022-3 (decisão monocrática)
Relator: Lélia Samardã Giacomet
Processo: 1025022-3 Fonte: DJ: 1082
Data Publicação: 19/04/2013
Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível em Composição Integral
Data Julgamento: 17/04/2013
VISTOS e examinados estes autos de Mandado de Segurança sob nº 1.025.022-
3, do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, em que é
Impetrante Patrick Farinea da Rocha e Impetrado o Secretário de Estado da
Segurança Pública. I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por Patrick
Farinea da Rocha em face do Secretário de Estado da Segurança Pública, em
razão do concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar, regulado
pelo Edital nº 09/2007 - GS/SEED. Sustenta o Impetrante, em síntese, que
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prestou referido concurso, tendo sido aprovado e classificado na 182ª 
(centésima octogésima segunda) colocação de suplência, quando da realização 
da 7ª chamada. Afirma que, após ser aprovado em todas as fases do concurso 
público, matriculou-se no Curso de Formação de Soldados na cidade de Foz 
do Iguaçu, localidade escolhida pelo Impetrante, devido ao fato de lá residir, 
nos termos do item "2.3" do edital. 2 Por ocasião da matrícula em referido 
curso, o Impetrante alega ter recebido informação no sentido de que o exercício 
efetivo de suas funções se daria no mesmo local em que receberia a formação 
teórica, salvo nos casos de má colocação entre os candidatos, quando então 
seria transferido para o 24º Batalhão de Polícia Militar, situado na cidade de 
Marechal Cândido Rondon. Assim sendo, o Impetrante, objetivando exercer 
seus misteres junto ao 14º Batalhão da Polícia Militar, em Foz do Iguaçu, teria 
logrado êxito em permanecer entre os primeiros colocados do Curso de 
Formação de Soldados. Entretanto, mesmo após a conclusão do curso acima 
mencionado com boa colocação, a autoridade coatora, agindo de maneira 
arbitrária e injustificável, designou o Impetrante para exercer suas atribuições 
junto ao 7º Batalhão de Polícia Militar, na cidade de Cruzeiro do Oeste, ferindo 
seu direito líquido e certo de permanecer em Foz do Iguaçu. Por isso, pugna 
pela concessão de liminar a fim de que lhe seja garantido o direito de trabalhar 
na região abrangida pelo 7º Batalhão de Polícia Militar e, após o processamento 
do feito, a concessão de segurança definitiva para reconhecer a ilegalidade 
perpetrada e confirmar a liminar porventura concedida (fls. 05/14 e 26/35). 
Com a exordial, foram juntados documentos (fls. 37/128). Os benefícios da 
assistência judiciária gratuita foram concedidos pelo Exmo. Des. 1º Vice-
Presidente (fl. 19), tendo sido os autos distribuídos posteriormente. 3 Houve 
despacho para a imediata juntada das vias originais do mandamus (fl. 22), a fim 
de que fosse oportunizada a análise dos requisitos autorizadores da medida 
liminar e do próprio cabimento do mandado de segurança, o que foi 
providenciado pela Secretaria (fls. 24/128). É o breve relatório. II - A Lei nº 
12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, em seu artigo 10, caput, 
autoriza o indeferimento da inicial, desde logo, quando não for o caso de 
mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos previstos na Lei. É o 
que ocorre neste feito. Conforme se observa do artigo 1º da mesma Lei, bem 
como no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988, para a 
concessão de mandado de segurança é necessária a existência de direito líquido 
e certo violado, ou na iminência de sofrer violação. Sobre o assunto, o jurista 
Uadi Lammêgo Bulos, em sua obra "Constituição Federal Anotada" (5ª edição, 
p. 350), menciona o conceito atribuído a direito líquido e certo enunciado por
vários doutrinadores, in verbis: "(...) Castro Nunes, por exemplo, definia a
expressão do seguinte modo: `direito líquido e certo, ou que assim deva ser
declarado, situa-se no plano jurídico da obrigação certa quanto a sua existência,
determinada quanto ao seu objeto e líquida na prestação exigida' (Do mandado
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avaliar o pleito mandamental de forma equilibrada, por ausência de prova pré-
constituída. 9. Sustenta a parte agravante que não juntou os atos que negaram
o refúgio porque a eles não teve acesso e que é a falta de fundamentação para a
negativa que justificou a impetração da segurança. 10. Nada obstante, é de se
observar, a partir de uma simples leitura da inicial, que o fato de a parte não ter
tido acesso às decisões administrativas de indeferimento do pedido de refúgio
claramente não é objeto da presente impetração, que se volta unicamente contra
a ilegalidade, no mérito, do indeferimento do pedido formulado em sede
administrativa. 11. Ainda que assim fosse, deveria haver prova de que houve
requerimento para acesso aos documentos do procedimento administrativo
junto às autoridades competentes, prova esta que, novamente, não existe 7
nesses autos - aliás, em tese, se assim fosse, seria outra a medida cabível. 12.
Ora, se a parte recorrente formulou recurso administrativo, teve contato, no
mínimo, com a decisão do Conare que impugnou, e ao menos este ato deveria
ter sido juntado aos autos, uma vez que ele foi mantido por decisão posterior
do Ministro da Justiça. 13. Por fim, para a aplicação dos arts. 7º, inc. I, e 6º, §
1º, da Lei n. 12.016/09, é necessário ao menos um indício de ilegalidade, que,
reitero, não se vislumbra nestes autos, justamente porque não se sabe os limites
e conteúdo da decisão que indeferiu o recurso administrativo. 14. A falta de
prova pré-constituída é, pois, evidente. 15. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no MS 17612/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe 18/11/2011) 3. Diante do exposto, e com supedâneo no art. 10 da Lei
Mandamental e no art. 267, inciso I, do Códex de Processo Civil, indefiro a
inicial, em face da inexistência de direito líquido e certo aferível de plano,
determinando a extinção do feito sem julgamento de mérito. 4. Intimem-se.
Curitiba, 12 de junho de 2013. DESEMBARGADOR LUIZ SÉRGIO NEIVA
DE LIMA VIEIRA Relator.

Caso – 1025022-3 (decisão monocrática)
Relator: Lélia Samardã Giacomet
Processo: 1025022-3 Fonte: DJ: 1082
Data Publicação: 19/04/2013
Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível em Composição Integral
Data Julgamento: 17/04/2013
VISTOS e examinados estes autos de Mandado de Segurança sob nº 1.025.022-
3, do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, em que é
Impetrante Patrick Farinea da Rocha e Impetrado o Secretário de Estado da
Segurança Pública. I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por Patrick
Farinea da Rocha em face do Secretário de Estado da Segurança Pública, em
razão do concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar, regulado
pelo Edital nº 09/2007 - GS/SEED. Sustenta o Impetrante, em síntese, que
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prestou referido concurso, tendo sido aprovado e classificado na 182ª
(centésima octogésima segunda) colocação de suplência, quando da realização
da 7ª chamada. Afirma que, após ser aprovado em todas as fases do concurso
público, matriculou-se no Curso de Formação de Soldados na cidade de Foz
do Iguaçu, localidade escolhida pelo Impetrante, devido ao fato de lá residir,
nos termos do item "2.3" do edital. 2 Por ocasião da matrícula em referido
curso, o Impetrante alega ter recebido informação no sentido de que o exercício
efetivo de suas funções se daria no mesmo local em que receberia a formação
teórica, salvo nos casos de má colocação entre os candidatos, quando então
seria transferido para o 24º Batalhão de Polícia Militar, situado na cidade de
Marechal Cândido Rondon. Assim sendo, o Impetrante, objetivando exercer
seus misteres junto ao 14º Batalhão da Polícia Militar, em Foz do Iguaçu, teria
logrado êxito em permanecer entre os primeiros colocados do Curso de
Formação de Soldados. Entretanto, mesmo após a conclusão do curso acima
mencionado com boa colocação, a autoridade coatora, agindo de maneira
arbitrária e injustificável, designou o Impetrante para exercer suas atribuições
junto ao 7º Batalhão de Polícia Militar, na cidade de Cruzeiro do Oeste, ferindo
seu direito líquido e certo de permanecer em Foz do Iguaçu. Por isso, pugna
pela concessão de liminar a fim de que lhe seja garantido o direito de trabalhar
na região abrangida pelo 7º Batalhão de Polícia Militar e, após o processamento
do feito, a concessão de segurança definitiva para reconhecer a ilegalidade
perpetrada e confirmar a liminar porventura concedida (fls. 05/14 e 26/35).
Com a exordial, foram juntados documentos (fls. 37/128). Os benefícios da
assistência judiciária gratuita foram concedidos pelo Exmo. Des. 1º Vice-
Presidente (fl. 19), tendo sido os autos distribuídos posteriormente. 3 Houve
despacho para a imediata juntada das vias originais do mandamus (fl. 22), a fim
de que fosse oportunizada a análise dos requisitos autorizadores da medida
liminar e do próprio cabimento do mandado de segurança, o que foi
providenciado pela Secretaria (fls. 24/128). É o breve relatório. II - A Lei nº
12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, em seu artigo 10, caput,
autoriza o indeferimento da inicial, desde logo, quando não for o caso de
mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos previstos na Lei. É o
que ocorre neste feito. Conforme se observa do artigo 1º da mesma Lei, bem
como no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988, para a
concessão de mandado de segurança é necessária a existência de direito líquido
e certo violado, ou na iminência de sofrer violação. Sobre o assunto, o jurista
Uadi Lammêgo Bulos, em sua obra "Constituição Federal Anotada" (5ª edição,
p. 350), menciona o conceito atribuído a direito líquido e certo enunciado por
vários doutrinadores, in verbis: "(...) Castro Nunes, por exemplo, definia a
expressão do seguinte modo: `direito líquido e certo, ou que assim deva ser
declarado, situa-se no plano jurídico da obrigação certa quanto a sua existência, 
determinada quanto ao seu objeto e líquida na prestação exigida' (Do mandado
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de segurança,8 ed. atual. por José de Aguiar Dias, Rio de Janeiro, Forense, 1980, 
p. 80). Pontes de Miranda doutrinava que "direito líquido e certo é aquele que
não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser
aclarado com exame de provas em dilações, que é de si 4 mesmo concludente
e inconcusso" (Comentários à Constituição de 1946, Rio de Janeiro, Henrique
Cahen Editor, 1947, v.4, p.369). Levando em consideração tais ensinamentos,
constata-se que não há falar em existência de direito líquido e certo violado ou
na iminência de sofrer violação, pois não há qualquer documento nos autos ou
previsão editalícia que ampare a pretensão do Impetrante de exercer suas
atribuições junto ao Batalhão mais próximo de sua residência atual. Tal
documento, no caso em questão, mostra-se indispensável para a averiguação
do direito líquido e certo alegado. Ora, o edital nº 09/2007 - GS/SEED nada
dispõe acerca de eventual vinculação entre o Curso de Formação de Soldados
e o posterior local da prestação dos serviços. Há tão-somente menção à
existência daquele para os candidatos aprovados em todas as fases do certame.
Para dirimir completamente a questão ora suscitada, mister se faz transcrever
os itens "2.1", "2.2" e "2.3" do edital ora questionado, in verbis: 2 DO CURSO
DE FORMAÇÃO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR 2.1 O Curso de
Formação de Soldado Policial Militar não faz parte do concurso público, que
se encerra com o ingresso do candidato aprovado em todas as fases e
convocado dentro dos limites de vagas; 2.2 O Curso de Formação de Soldado
Policial Militar será realizado no CFAP - Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças (Órgão de Apoio ao Ensino subordinado à
Diretoria de Ensino da PMPR), localizado no município de São José dos
Pinhais, PR, Bairro Guatupê, assim como poderá ser descentralizado para
qualquer 5 Unidade da Polícia Militar no Estado, na Capital e no Interior,
atendidas a conveniência e oportunidade e conforme as necessidades da
Corporação e suas disponibilidades de logística e docente. 2.3 Nos Cursos de
Formação abertos em outras OPM - Organização Policial Militar, diversas do
CFAP em São José dos Pinhais, terão preferência para frequentá-los os
candidatos aprovados que residam na circunscrição territorial da Unidade,
respeitada a ordem de classificação e número de vagas. Compulsando os
preceitos normativos acima expostos, conclui-se inevitavelmente que o fato de
o candidato realizar o Curso de Formação de Soldados em determinada
localidade não lhe garante o exercício no mesmo local. Isso porque a Polícia
Militar do Estado do Paraná, como o próprio título sugere, possui abrangência
estadual, não havendo disposição editalícia que expressamente delimite alguma
região geográfica a ser ocupada pelos futuros policiais. Atente-se que o Anexo
I do edital nº 09/2007, colacionado à fl. 69, somente aponta a existência inicial
de 1.100 (um mil e cem) vagas para Soldado 2ª Classe, não especificando sequer
que haveria vaga disponível no Batalhão que abrange a cidade de Foz do Iguaçu
ou suas imediações. Noutro diapasão, a mera alegação do Impetrante no
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de segurança,8 ed. atual. por José de Aguiar Dias, Rio de Janeiro, Forense, 1980,
p. 80). Pontes de Miranda doutrinava que "direito líquido e certo é aquele que
não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser
aclarado com exame de provas em dilações, que é de si 4 mesmo concludente
e inconcusso" (Comentários à Constituição de 1946, Rio de Janeiro, Henrique
Cahen Editor, 1947, v.4, p.369). Levando em consideração tais ensinamentos,
constata-se que não há falar em existência de direito líquido e certo violado ou
na iminência de sofrer violação, pois não há qualquer documento nos autos ou
previsão editalícia que ampare a pretensão do Impetrante de exercer suas 
atribuições junto ao Batalhão mais próximo de sua residência atual. Tal
documento, no caso em questão, mostra-se indispensável para a averiguação
do direito líquido e certo alegado. Ora, o edital nº 09/2007 - GS/SEED nada 
dispõe acerca de eventual vinculação entre o Curso de Formação de Soldados
e o posterior local da prestação dos serviços. Há tão-somente menção à
existência daquele para os candidatos aprovados em todas as fases do certame.
Para dirimir completamente a questão ora suscitada, mister se faz transcrever
os itens "2.1", "2.2" e "2.3" do edital ora questionado, in verbis: 2 DO CURSO
DE FORMAÇÃO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR 2.1 O Curso de
Formação de Soldado Policial Militar não faz parte do concurso público, que
se encerra com o ingresso do candidato aprovado em todas as fases e
convocado dentro dos limites de vagas; 2.2 O Curso de Formação de Soldado
Policial Militar será realizado no CFAP - Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças (Órgão de Apoio ao Ensino subordinado à
Diretoria de Ensino da PMPR), localizado no município de São José dos
Pinhais, PR, Bairro Guatupê, assim como poderá ser descentralizado para
qualquer 5 Unidade da Polícia Militar no Estado, na Capital e no Interior,
atendidas a conveniência e oportunidade e conforme as necessidades da 
Corporação e suas disponibilidades de logística e docente. 2.3 Nos Cursos de
Formação abertos em outras OPM - Organização Policial Militar, diversas do
CFAP em São José dos Pinhais, terão preferência para frequentá-los os 
candidatos aprovados que residam na circunscrição territorial da Unidade,
respeitada a ordem de classificação e número de vagas. Compulsando os
preceitos normativos acima expostos, conclui-se inevitavelmente que o fato de
o candidato realizar o Curso de Formação de Soldados em determinada
localidade não lhe garante o exercício no mesmo local. Isso porque a Polícia
Militar do Estado do Paraná, como o próprio título sugere, possui abrangência 
estadual, não havendo disposição editalícia que expressamente delimite alguma
região geográfica a ser ocupada pelos futuros policiais. Atente-se que o Anexo
I do edital nº 09/2007, colacionado à fl. 69, somente aponta a existência inicial
de 1.100 (um mil e cem) vagas para Soldado 2ª Classe, não especificando sequer
que haveria vaga disponível no Batalhão que abrange a cidade de Foz do Iguaçu
ou suas imediações. Noutro diapasão, a mera alegação do Impetrante no
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sentido de que recebeu instrução verbal dando conta de que, se obtivesse boa 
colocação no Curso de Formação de Soldados, poderia optar por trabalhar em 
Foz do Iguaçu, não se coaduna com o princípio da legalidade estrita, por sua 
vez verdadeira pedra angular de todos os atos que envolvem o Poder Público. 
6 Ademais, se, porventura, a Polícia Militar do Paraná fosse obrigada a 
considerar a situação pessoal de cada um dos candidatos aprovados e 
matriculados em seus Cursos de Formação de Soldados, como pretende o 
Impetrante, certamente não seriam preenchidas todas as vagas necessárias à 
manutenção da ordem social em diversos pontos do Estado, considerada a 
aglomeração urbana existente em grandes centros, em detrimento de regiões 
afastadas, de difícil acesso e carentes da atuação efetiva do Estado. Dessa 
forma, depreende-se que não há prova pré- constituída nos autos que 
demonstre que a Polícia Militar do Estado do Paraná tem a obrigação de 
remover o Impetrante para o Batalhão em que este entende devido, pois não 
restou devidamente comprovada a existência de previsão normativa ou 
editalícia, ou ainda algum indício documental que embase sua pretensão. Logo, 
tendo em vista que o Impetrante deixou de instruir os autos com 
documentação essencial a comprovar seu direito, é evidente a ausência de 
violação a direito líquido e certo, em virtude da ausência de prova pré-
constituída, devendo ser indeferida preliminarmente a segurança. Neste 
sentido, oportuno citar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça 
que harmonizam do mesmo entendimento, senão vejamos: "PROCESSUAL 
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
REFÚGIO. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE 
RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO EM FACE DA 
DECISÃO DO CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA 
(CÓPIA DAS DECISÕES DO CONARE E DO RECURSO 
ADMINISTRATIVO). 1. Trata-se de mandado de 7 segurança ajuizado por 
Ali Maqsood em face de ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça 
consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo interposto em 
face de decisão do Conare que lhe negou a condição de refugiado. 2. Aduz, em 
síntese, para caracterizar seu direito líqüido e certo, que, por ter se casado com 
mulher de grupo religioso diferente do seu, tem receio de ser perseguido acaso 
seja obrigado a retornar a seu país de origem (o Paquistão) - especialmente 
porque, depois que o impetrante negou apoio a grupo ativista local, sua 
residência foi alvo de ataques sistematizados, dos quais resultaram a morte de 
seu pai e de outros integrantes de sua família - e, que, nestas condições, 
requereu o reconhecimento do status de refugiado. 3. Postulou a concessão de 
liminar, e, para configurar o perigo na demora, informou que foi comunicado 
do indeferimento de seu recurso administrativo em 24.6.2011 e que corre risco 
de sofrer danos irreparáveis se seu retorno for levado a cabo. O pedido liminar 
não foi avaliado porque houve denegação da segurança. 4. A concessão da 
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de segurança,8 ed. atual. por José de Aguiar Dias, Rio de Janeiro, Forense, 1980,
p. 80). Pontes de Miranda doutrinava que "direito líquido e certo é aquele que
não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser
aclarado com exame de provas em dilações, que é de si 4 mesmo concludente
e inconcusso" (Comentários à Constituição de 1946, Rio de Janeiro, Henrique
Cahen Editor, 1947, v.4, p.369). Levando em consideração tais ensinamentos,
constata-se que não há falar em existência de direito líquido e certo violado ou
na iminência de sofrer violação, pois não há qualquer documento nos autos ou
previsão editalícia que ampare a pretensão do Impetrante de exercer suas 
atribuições junto ao Batalhão mais próximo de sua residência atual. Tal
documento, no caso em questão, mostra-se indispensável para a averiguação
do direito líquido e certo alegado. Ora, o edital nº 09/2007 - GS/SEED nada 
dispõe acerca de eventual vinculação entre o Curso de Formação de Soldados
e o posterior local da prestação dos serviços. Há tão-somente menção à
existência daquele para os candidatos aprovados em todas as fases do certame.
Para dirimir completamente a questão ora suscitada, mister se faz transcrever
os itens "2.1", "2.2" e "2.3" do edital ora questionado, in verbis: 2 DO CURSO
DE FORMAÇÃO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR 2.1 O Curso de
Formação de Soldado Policial Militar não faz parte do concurso público, que
se encerra com o ingresso do candidato aprovado em todas as fases e
convocado dentro dos limites de vagas; 2.2 O Curso de Formação de Soldado
Policial Militar será realizado no CFAP - Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças (Órgão de Apoio ao Ensino subordinado à
Diretoria de Ensino da PMPR), localizado no município de São José dos
Pinhais, PR, Bairro Guatupê, assim como poderá ser descentralizado para
qualquer 5 Unidade da Polícia Militar no Estado, na Capital e no Interior,
atendidas a conveniência e oportunidade e conforme as necessidades da 
Corporação e suas disponibilidades de logística e docente. 2.3 Nos Cursos de
Formação abertos em outras OPM - Organização Policial Militar, diversas do
CFAP em São José dos Pinhais, terão preferência para frequentá-los os 
candidatos aprovados que residam na circunscrição territorial da Unidade,
respeitada a ordem de classificação e número de vagas. Compulsando os
preceitos normativos acima expostos, conclui-se inevitavelmente que o fato de
o candidato realizar o Curso de Formação de Soldados em determinada
localidade não lhe garante o exercício no mesmo local. Isso porque a Polícia
Militar do Estado do Paraná, como o próprio título sugere, possui abrangência 
estadual, não havendo disposição editalícia que expressamente delimite alguma
região geográfica a ser ocupada pelos futuros policiais. Atente-se que o Anexo
I do edital nº 09/2007, colacionado à fl. 69, somente aponta a existência inicial
de 1.100 (um mil e cem) vagas para Soldado 2ª Classe, não especificando sequer
que haveria vaga disponível no Batalhão que abrange a cidade de Foz do Iguaçu
ou suas imediações. Noutro diapasão, a mera alegação do Impetrante no
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sentido de que recebeu instrução verbal dando conta de que, se obtivesse boa
colocação no Curso de Formação de Soldados, poderia optar por trabalhar em
Foz do Iguaçu, não se coaduna com o princípio da legalidade estrita, por sua
vez verdadeira pedra angular de todos os atos que envolvem o Poder Público.
6 Ademais, se, porventura, a Polícia Militar do Paraná fosse obrigada a
considerar a situação pessoal de cada um dos candidatos aprovados e
matriculados em seus Cursos de Formação de Soldados, como pretende o
Impetrante, certamente não seriam preenchidas todas as vagas necessárias à
manutenção da ordem social em diversos pontos do Estado, considerada a
aglomeração urbana existente em grandes centros, em detrimento de regiões
afastadas, de difícil acesso e carentes da atuação efetiva do Estado. Dessa
forma, depreende-se que não há prova pré- constituída nos autos que
demonstre que a Polícia Militar do Estado do Paraná tem a obrigação de
remover o Impetrante para o Batalhão em que este entende devido, pois não
restou devidamente comprovada a existência de previsão normativa ou
editalícia, ou ainda algum indício documental que embase sua pretensão. Logo,
tendo em vista que o Impetrante deixou de instruir os autos com
documentação essencial a comprovar seu direito, é evidente a ausência de
violação a direito líquido e certo, em virtude da ausência de prova pré-
constituída, devendo ser indeferida preliminarmente a segurança. Neste
sentido, oportuno citar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça
que harmonizam do mesmo entendimento, senão vejamos: "PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
REFÚGIO. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE
RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO EM FACE DA
DECISÃO DO CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
(CÓPIA DAS DECISÕES DO CONARE E DO RECURSO
ADMINISTRATIVO). 1. Trata-se de mandado de 7 segurança ajuizado por
Ali Maqsood em face de ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça
consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo interposto em
face de decisão do Conare que lhe negou a condição de refugiado. 2. Aduz, em
síntese, para caracterizar seu direito líqüido e certo, que, por ter se casado com
mulher de grupo religioso diferente do seu, tem receio de ser perseguido acaso
seja obrigado a retornar a seu país de origem (o Paquistão) - especialmente
porque, depois que o impetrante negou apoio a grupo ativista local, sua
residência foi alvo de ataques sistematizados, dos quais resultaram a morte de
seu pai e de outros integrantes de sua família - e, que, nestas condições,
requereu o reconhecimento do status de refugiado. 3. Postulou a concessão de
liminar, e, para configurar o perigo na demora, informou que foi comunicado
do indeferimento de seu recurso administrativo em 24.6.2011 e que corre risco
de sofrer danos irreparáveis se seu retorno for levado a cabo. O pedido liminar
não foi avaliado porque houve denegação da segurança. 4. A concessão da
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condição de refugiado, conquanto se releve, sem dúvida, uma manifestação da 
soberania brasileira, pode ser sindicável junto ao Judiciário, na qualidade de ato 
administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal 
nos autos da Extradição n. 1.085, com superação do precedente que informava 
a matéria anteriormente (caso Padre Medina). 5. Contudo, para que o Judiciário 
possa se manifestar na esfera de um mandado de segurança, imperiosa é a 
formação dos autos na forma delimitada pelo art. 1º da Lei n. 12.016/09, que 
exige que o direito em jogo seja marcado pela liqüidez e certeza, as quais, por 
sua vez, estão configuradas pela necessidade de prova pré-constituída. 6. Na 
espécie, embora a pretensão do impetrante constitua pedido juridicamente 
possível e que esta Corte Superior seja competente, em princípio, para 
processar e julgar o feito, tendo em conta a prerrogativa de foro da autoridade 
coatora, não há, nos presentes autos, prova do ato coator, com seu inteiro teor. 
7. A cópia dos inteiros teores da decisão do Conare e da 8 posterior decisão de
indeferimento do recurso administrativo interposto junto ao Ministro de
Justiça é essencial para que se possa avaliar eventual ilegalidade do ato à luz da
Lei n. 9.474/97 e dos princípios de direito que regulam o instituto humanitário
do refúgio. 8. Sem tais peças, é impossível avaliar o pleito mandamental de
forma equilibrada, por ausência de prova pré-constituída. 9. Sustenta a parte
agravante que não juntou os atos que negaram o refúgio porque a eles não teve
acesso e que é a falta de fundamentação para a negativa que justificou a
impetração da segurança. 10. Nada obstante, é de se observar, a partir de uma
simples leitura da inicial, que o fato de a parte não ter tido acesso às decisões
administrativas de indeferimento do pedido de refúgio claramente não é objeto
da presente impetração, que se volta unicamente contra a ilegalidade, no mérito,
do indeferimento do pedido formulado em sede administrativa. 11. Ainda que
assim fosse, deveria haver prova de que houve requerimento para acesso aos
documentos do procedimento administrativo junto às autoridades
competentes, prova esta que, novamente, não existe nesses autos - aliás, em
tese, se assim fosse, seria outra a medida cabível. 12. Ora, se a parte recorrente
formulou recurso administrativo, teve contato, no mínimo, com a decisão do
Conare que impugnou, e ao menos este ato deveria ter sido juntado aos autos,
uma vez que ele foi mantido por decisão posterior do Ministro da Justiça. 13.
Por fim, para a aplicação dos arts. 7º, inc. I, e 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/09, é
necessário ao menos um indício de ilegalidade, que, reitero, não se vislumbra
nestes autos, justamente porque não se sabe os limites e conteúdo da decisão
que indeferiu o recurso administrativo. 14. A falta de prova pré-constituída é,
pois, evidente. 15. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no MS 17612
/ DF - S1 - PRIMEIRA SEÇÃO - Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES - DJe 18/11/2011 - Grifou-se). 9 "DIREITO
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
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condição de refugiado, conquanto se releve, sem dúvida, uma manifestação da
soberania brasileira, pode ser sindicável junto ao Judiciário, na qualidade de ato
administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal
nos autos da Extradição n. 1.085, com superação do precedente que informava
a matéria anteriormente (caso Padre Medina). 5. Contudo, para que o Judiciário
possa se manifestar na esfera de um mandado de segurança, imperiosa é a
formação dos autos na forma delimitada pelo art. 1º da Lei n. 12.016/09, que
exige que o direito em jogo seja marcado pela liqüidez e certeza, as quais, por
sua vez, estão configuradas pela necessidade de prova pré-constituída. 6. Na
espécie, embora a pretensão do impetrante constitua pedido juridicamente
possível e que esta Corte Superior seja competente, em princípio, para
processar e julgar o feito, tendo em conta a prerrogativa de foro da autoridade
coatora, não há, nos presentes autos, prova do ato coator, com seu inteiro teor. 
7. A cópia dos inteiros teores da decisão do Conare e da 8 posterior decisão de
indeferimento do recurso administrativo interposto junto ao Ministro de
Justiça é essencial para que se possa avaliar eventual ilegalidade do ato à luz da
Lei n. 9.474/97 e dos princípios de direito que regulam o instituto humanitário
do refúgio. 8. Sem tais peças, é impossível avaliar o pleito mandamental de
forma equilibrada, por ausência de prova pré-constituída. 9. Sustenta a parte
agravante que não juntou os atos que negaram o refúgio porque a eles não teve
acesso e que é a falta de fundamentação para a negativa que justificou a
impetração da segurança. 10. Nada obstante, é de se observar, a partir de uma
simples leitura da inicial, que o fato de a parte não ter tido acesso às decisões
administrativas de indeferimento do pedido de refúgio claramente não é objeto
da presente impetração, que se volta unicamente contra a ilegalidade, no mérito,
do indeferimento do pedido formulado em sede administrativa. 11. Ainda que
assim fosse, deveria haver prova de que houve requerimento para acesso aos
documentos do procedimento administrativo junto às autoridades
competentes, prova esta que, novamente, não existe nesses autos - aliás, em
tese, se assim fosse, seria outra a medida cabível. 12. Ora, se a parte recorrente
formulou recurso administrativo, teve contato, no mínimo, com a decisão do
Conare que impugnou, e ao menos este ato deveria ter sido juntado aos autos,
uma vez que ele foi mantido por decisão posterior do Ministro da Justiça. 13.
Por fim, para a aplicação dos arts. 7º, inc. I, e 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/09, é
necessário ao menos um indício de ilegalidade, que, reitero, não se vislumbra
nestes autos, justamente porque não se sabe os limites e conteúdo da decisão
que indeferiu o recurso administrativo. 14. A falta de prova pré-constituída é,
pois, evidente. 15. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no MS 17612
/ DF - S1 - PRIMEIRA SEÇÃO - Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES - DJe 18/11/2011 - Grifou-se). 9 "DIREITO
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
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SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO. DECADÊNCIA. 
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. 
O mandado de segurança exige prova pré- constituída do direito líquido e certo 
violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, 
juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da 
verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter 
documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória." (STJ, 5ª Turma, 
AgRg no RMS 23.350/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 
29/05/2008, DJe 04/08/2008 - Grifou-se). O entendimento desta Corte não 
é diferente: "DECISÃO MONOCRÁTICA MANDADO DE 
SEGURANÇA. IMPETRANTE PORTADORA DE NEOPLASIA 
MALIGNA DE MAMA. PLEITO DE FORNECIMENTO DE 
MEDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A 
RECUSA POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA. MERA 
AIFIRMAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO CONSTA DOS 
PROTOCOLOS DO Sistema Único de Saúde (S.U.S.). INEXISTÊNCIA DE 
PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIA INADEQUADA. 
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. 
PLEITO QUE DEVERIA TER SIDO FORMULADO VIA AÇÃO 
ORDINÁRIA. SEGURANÇA INDEFERIDA LIMINARMENTE. Não há 
falar em violação a direito líquido e certo, haja vista a ausência de prova pré- 
constituída tendente a demonstrar que a autoridade coatora tenha se recusado 
a fornecer a medicação postulada. A Lei nº 12.016/2009 em seu artigo 10, 
caput, autoriza o relator a indeferir a inicial, desde logo, quando não for o caso 
de 10 mandado de segurança ou lhe faltar alguns dos requisitos desta lei. (TJPR 
- Mandado de Segurança 824.845-7 - 5ª Câmara Cível - Relator Des. Luiz
Mateus de Lima - publicado em 28/09/2011 - Grifou- se). Por isso, em razão
da ausência de prova pré- constituída, o mandado de segurança constitui-se em
via inadequada para postular à concessão da segurança pretendida, ressaltando
que não se mostra possível a dilação probatória. III - Portanto, ante a ausência
de prova pré- constituída, indefiro liminarmente a segurança, com fundamento
no disposto no artigo 10, caput, da Lei nº 12.016/2009. Tendo em vista a
extinção da segurança, os ônus das custas processuais deverão recair sobre o
Impetrante, devendo, no entanto, ser observado o disposto no artigo 12, da Lei
nº 1.060/50. Publique-se e intime-se. Curitiba, 5 de abril de 2013. LÉLIA
SAMARDÃ GIACOMET Desembargadora Relatora.

Caso – 966122-1  (decisão monocrática) 
Relator: Lélia Samardã Giacomet  
Processo: 966122-1 Fonte: DJ: 969 
Data Publicação: 16/10/2012  
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condição de refugiado, conquanto se releve, sem dúvida, uma manifestação da
soberania brasileira, pode ser sindicável junto ao Judiciário, na qualidade de ato
administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal
nos autos da Extradição n. 1.085, com superação do precedente que informava
a matéria anteriormente (caso Padre Medina). 5. Contudo, para que o Judiciário
possa se manifestar na esfera de um mandado de segurança, imperiosa é a
formação dos autos na forma delimitada pelo art. 1º da Lei n. 12.016/09, que
exige que o direito em jogo seja marcado pela liqüidez e certeza, as quais, por
sua vez, estão configuradas pela necessidade de prova pré-constituída. 6. Na
espécie, embora a pretensão do impetrante constitua pedido juridicamente
possível e que esta Corte Superior seja competente, em princípio, para
processar e julgar o feito, tendo em conta a prerrogativa de foro da autoridade
coatora, não há, nos presentes autos, prova do ato coator, com seu inteiro teor. 
7. A cópia dos inteiros teores da decisão do Conare e da 8 posterior decisão de
indeferimento do recurso administrativo interposto junto ao Ministro de
Justiça é essencial para que se possa avaliar eventual ilegalidade do ato à luz da
Lei n. 9.474/97 e dos princípios de direito que regulam o instituto humanitário
do refúgio. 8. Sem tais peças, é impossível avaliar o pleito mandamental de
forma equilibrada, por ausência de prova pré-constituída. 9. Sustenta a parte
agravante que não juntou os atos que negaram o refúgio porque a eles não teve
acesso e que é a falta de fundamentação para a negativa que justificou a
impetração da segurança. 10. Nada obstante, é de se observar, a partir de uma
simples leitura da inicial, que o fato de a parte não ter tido acesso às decisões
administrativas de indeferimento do pedido de refúgio claramente não é objeto
da presente impetração, que se volta unicamente contra a ilegalidade, no mérito,
do indeferimento do pedido formulado em sede administrativa. 11. Ainda que
assim fosse, deveria haver prova de que houve requerimento para acesso aos
documentos do procedimento administrativo junto às autoridades
competentes, prova esta que, novamente, não existe nesses autos - aliás, em
tese, se assim fosse, seria outra a medida cabível. 12. Ora, se a parte recorrente
formulou recurso administrativo, teve contato, no mínimo, com a decisão do
Conare que impugnou, e ao menos este ato deveria ter sido juntado aos autos,
uma vez que ele foi mantido por decisão posterior do Ministro da Justiça. 13.
Por fim, para a aplicação dos arts. 7º, inc. I, e 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/09, é
necessário ao menos um indício de ilegalidade, que, reitero, não se vislumbra
nestes autos, justamente porque não se sabe os limites e conteúdo da decisão
que indeferiu o recurso administrativo. 14. A falta de prova pré-constituída é,
pois, evidente. 15. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no MS 17612
/ DF - S1 - PRIMEIRA SEÇÃO - Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES - DJe 18/11/2011 - Grifou-se). 9 "DIREITO
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
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SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO. DECADÊNCIA.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O mandado de segurança exige prova pré- constituída do direito líquido e certo
violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação,
juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da
verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter
documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória." (STJ, 5ª Turma,
AgRg no RMS 23.350/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em
29/05/2008, DJe 04/08/2008 - Grifou-se). O entendimento desta Corte não
é diferente: "DECISÃO MONOCRÁTICA MANDADO DE
SEGURANÇA. IMPETRANTE PORTADORA DE NEOPLASIA
MALIGNA DE MAMA. PLEITO DE FORNECIMENTO DE
MEDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A
RECUSA POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA. MERA
AIFIRMAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO CONSTA DOS
PROTOCOLOS DO Sistema Único de Saúde (S.U.S.). INEXISTÊNCIA DE
PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIA INADEQUADA.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL.
PLEITO QUE DEVERIA TER SIDO FORMULADO VIA AÇÃO
ORDINÁRIA. SEGURANÇA INDEFERIDA LIMINARMENTE. Não há
falar em violação a direito líquido e certo, haja vista a ausência de prova pré-
constituída tendente a demonstrar que a autoridade coatora tenha se recusado
a fornecer a medicação postulada. A Lei nº 12.016/2009 em seu artigo 10,
caput, autoriza o relator a indeferir a inicial, desde logo, quando não for o caso
de 10 mandado de segurança ou lhe faltar alguns dos requisitos desta lei. (TJPR
- Mandado de Segurança 824.845-7 - 5ª Câmara Cível - Relator Des. Luiz
Mateus de Lima - publicado em 28/09/2011 - Grifou- se). Por isso, em razão
da ausência de prova pré- constituída, o mandado de segurança constitui-se em 
via inadequada para postular à concessão da segurança pretendida, ressaltando
que não se mostra possível a dilação probatória. III - Portanto, ante a ausência
de prova pré- constituída, indefiro liminarmente a segurança, com fundamento
no disposto no artigo 10, caput, da Lei nº 12.016/2009. Tendo em vista a
extinção da segurança, os ônus das custas processuais deverão recair sobre o
Impetrante, devendo, no entanto, ser observado o disposto no artigo 12, da Lei
nº 1.060/50. Publique-se e intime-se. Curitiba, 5 de abril de 2013. LÉLIA
SAMARDÃ GIACOMET Desembargadora Relatora.

Caso – 966122-1 (decisão monocrática)
Relator: Lélia Samardã Giacomet
Processo: 966122-1 Fonte: DJ: 969
Data Publicação: 16/10/2012
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Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível em Composição Integral 
Data Julgamento: 10/10/2012  
VISTOS e examinados estes autos de Mandado de Segurança sob nº. 966.122-
1, do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, em que é 
Impetrante Eliane Gois Souza e Impetrado o Secretário de Estado da 
Educação. I - Trata-se de "mandado de segurança preventivo" impetrado por 
Eliane Gois Souza em face do Secretário de Educação do Estado do Paraná, 
em razão do concurso público para o cargo de Professor do Quadro Próprio 
do Magistério, Nível I, Classe 1, Código PNI-1, regulado pelo Edital nº. 
09/2007 - GS/SEED. Sustenta a Impetrante, em síntese, que prestou referido 
concurso, sendo que foi aprovada e classificada na 32ª (trigésima segunda) 
colocação e, após a apresentação de títulos, foi reclassificada para a 44ª 
(quadragésima quarta) colocação. Afirma que considerando as vagas oferecidas 
inicialmente no edital e com a ampliação posterior perpetuada, considerando as 
vagas para afrodescendentes e deficientes físicos, foi aprovada dentro do 
número de vagas existentes e, desta forma, possui direito líquido e certo a ser 
nomeada. Ressalta que se encontra presente o "fumus boni iuris", conforme 
narrado, e o "periculum in mora", 2 pois o prazo de validade o concurso 
encontra-se próximo de expirar, pois haverá o transcurso de 04 (quatro) anos. 
Pugna pela concessão de liminar a fim de que se determine a sua nomeação para 
o cargo de professora e, depois de processada a ação, a concessão da segurança
em definitivo para reconhecer à ilegalidade perpetuada e confirmar a liminar a
concedida (fls. 02/14). Com a inicial vieram documentos (fls. 15/83).
Distribuída a ação, o MM. Juiz Singular informou que a medida liminar seria
apreciada após a apresentação de informações pela autoridade coatora (fl. 96).
O Secretário de Estado da Educação prestou suas informações refutando as
alegações da Impetrante (fls. 103/112) e o Ministério Público do Estado do
Paraná entendeu ser desnecessária sua intervenção, por entender que inexiste
interesse público no litígio (fl. 115). O d. juízo singular declarou-se
incompetente para analisar a questão, uma vez que o ato impugnado foi exarado
pelo Secretário de Estado da Educação e, desta forma, a competência originária
é do Tribunal de Justiça do Estado (fl. 116). Os benefícios da assistência
judiciária gratuita foram deferidos à Impetrante (fl. 120). Em síntese, é o
relatório. 3 II - A Lei nº. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança,
em seu artigo 10, caput, autoriza o indeferimento da inicial, desde logo, quando
não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos
previstos na Lei. É o que ocorre neste feito. Conforme se observa do artigo 1º
da mesma Lei, bem como no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de
1988, para a concessão de mandado de segurança é necessária a existência de
direito líquido e certo violado, ou na eminência de sofrer violação. Sobre o
assunto, o jurista Uadi Lammêgo Bulos, em sua obra "Constituição Federal
Anotada" (5ª edição, p. 350), menciona o conceito atribuído a direito líquido e
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Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível em Composição Integral
Data Julgamento: 10/10/2012
VISTOS e examinados estes autos de Mandado de Segurança sob nº. 966.122-
1, do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, em que é
Impetrante Eliane Gois Souza e Impetrado o Secretário de Estado da
Educação. I - Trata-se de "mandado de segurança preventivo" impetrado por
Eliane Gois Souza em face do Secretário de Educação do Estado do Paraná,
em razão do concurso público para o cargo de Professor do Quadro Próprio
do Magistério, Nível I, Classe 1, Código PNI-1, regulado pelo Edital nº.
09/2007 - GS/SEED. Sustenta a Impetrante, em síntese, que prestou referido
concurso, sendo que foi aprovada e classificada na 32ª (trigésima segunda)
colocação e, após a apresentação de títulos, foi reclassificada para a 44ª
(quadragésima quarta) colocação. Afirma que considerando as vagas oferecidas
inicialmente no edital e com a ampliação posterior perpetuada, considerando as
vagas para afrodescendentes e deficientes físicos, foi aprovada dentro do
número de vagas existentes e, desta forma, possui direito líquido e certo a ser
nomeada. Ressalta que se encontra presente o "fumus boni iuris", conforme
narrado, e o "periculum in mora", 2 pois o prazo de validade o concurso
encontra-se próximo de expirar, pois haverá o transcurso de 04 (quatro) anos.
Pugna pela concessão de liminar a fim de que se determine a sua nomeação para
o cargo de professora e, depois de processada a ação, a concessão da segurança
em definitivo para reconhecer à ilegalidade perpetuada e confirmar a liminar a
concedida (fls. 02/14). Com a inicial vieram documentos (fls. 15/83).
Distribuída a ação, o MM. Juiz Singular informou que a medida liminar seria
apreciada após a apresentação de informações pela autoridade coatora (fl. 96).
O Secretário de Estado da Educação prestou suas informações refutando as
alegações da Impetrante (fls. 103/112) e o Ministério Público do Estado do
Paraná entendeu ser desnecessária sua intervenção, por entender que inexiste
interesse público no litígio (fl. 115). O d. juízo singular declarou-se
incompetente para analisar a questão, uma vez que o ato impugnado foi exarado
pelo Secretário de Estado da Educação e, desta forma, a competência originária
é do Tribunal de Justiça do Estado (fl. 116). Os benefícios da assistência
judiciária gratuita foram deferidos à Impetrante (fl. 120). Em síntese, é o
relatório. 3 II - A Lei nº. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança,
em seu artigo 10, caput, autoriza o indeferimento da inicial, desde logo, quando
não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos
previstos na Lei. É o que ocorre neste feito. Conforme se observa do artigo 1º
da mesma Lei, bem como no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de
1988, para a concessão de mandado de segurança é necessária a existência de
direito líquido e certo violado, ou na eminência de sofrer violação. Sobre o
assunto, o jurista Uadi Lammêgo Bulos, em sua obra "Constituição Federal
Anotada" (5ª edição, p. 350), menciona o conceito atribuído a direito líquido e
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certo enunciado por vários doutrinadores, "in verbis": "(...) Castro Nunes, por 
exemplo, definia a expressão do seguinte modo: `direito líquido e certo, ou que 
assim deva ser declarado, situa-se no plano jurídico da obrigação certa quanto 
a sua existência, determinada quanto ao seu objeto e líquida na prestação 
exigida' (Do mandado de segurança,8 ed. atual. por José de Aguiar Dias, Rio de 
Janeiro, Forense, 1980, p. 80). Pontes de Miranda doutrinava que "direito 
líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de 
obscuridades, que não precisa ser aclarado com exame de provas em dilações, 
que é de si mesmo concludente e inconcusso" (Comentários à Constituição de 
1946, Rio de Janeiro, Henrique Cahen Editor, 1947, v.4, p.369). 4 Levando em 
consideração tais ensinamentos, constata-se que não há falar em existência de 
direito líquido e certo violado ou na eminência de sofrer violação, pois não há 
qualquer documento nos autos que demonstre qual o prazo de validade do 
concurso regulado pelo Edital nº. 09/2007 - GS/SEED. Tal documento, no 
caso em questão, mostra-se indispensável para a averiguação do direito líquido 
e certo alegado. O Poder Público possui até o prazo de validade final do 
concurso para nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas 
oferecidas no edital, pois, conforme entendimento consolidado, trata-se de 
direito subjetivo do candidato. Contudo, deveria a Impetrante ter trazido aos 
autos, o edital do concurso, demonstrando qual a sua validade, bem como 
documento que comprove quando o mesmo foi homologado para, assim, se ter 
a devida certeza quando expira o prazo do Poder Público nomear os candidatos 
aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. Ou seja, não há prova 
pré-constituída nos autos que demonstre que o Estado do Paraná está prestes 
a cometer ilegalidade ao não nomear candidato no prazo de validade do 
concurso, pois referido prazo de validade não restou devidamente comprovado. 
Desta forma, tendo em vista que a impetrante deixou de instruir os autos com 
documentação essencial a comprovar seu direito, é evidente a ausência de 
violação a direito líquido e certo, em virtude da ausência de prova pré-
constituída, devendo ser indeferida preliminarmente a segurança. 5 Neste 
sentido, oportuno citar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça 
que harmonizam do mesmo entendimento, senão vejamos: "PROCESSUAL 
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
REFÚGIO. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE 
RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO 
DO CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA (CÓPIA 
DAS DECISÕES DO CONARE E DO RECURSO ADMINISTRATIVO). 
1. Trata-se de mandado de segurança ajuizado por Ali Maqsood em face de ato
do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça consubstanciado no indeferimento
de recurso administrativo interposto em face de decisão do Conare que lhe
negou a condição de refugiado. 2. Aduz, em síntese, para caracterizar seu direito
líqüido e certo, que, por ter se casado com mulher de grupo religioso diferente
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Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível em Composição Integral
Data Julgamento: 10/10/2012
VISTOS e examinados estes autos de Mandado de Segurança sob nº. 966.122-
1, do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, em que é
Impetrante Eliane Gois Souza e Impetrado o Secretário de Estado da
Educação. I - Trata-se de "mandado de segurança preventivo" impetrado por
Eliane Gois Souza em face do Secretário de Educação do Estado do Paraná,
em razão do concurso público para o cargo de Professor do Quadro Próprio
do Magistério, Nível I, Classe 1, Código PNI-1, regulado pelo Edital nº.
09/2007 - GS/SEED. Sustenta a Impetrante, em síntese, que prestou referido
concurso, sendo que foi aprovada e classificada na 32ª (trigésima segunda)
colocação e, após a apresentação de títulos, foi reclassificada para a 44ª
(quadragésima quarta) colocação. Afirma que considerando as vagas oferecidas
inicialmente no edital e com a ampliação posterior perpetuada, considerando as
vagas para afrodescendentes e deficientes físicos, foi aprovada dentro do
número de vagas existentes e, desta forma, possui direito líquido e certo a ser
nomeada. Ressalta que se encontra presente o "fumus boni iuris", conforme
narrado, e o "periculum in mora", 2 pois o prazo de validade o concurso
encontra-se próximo de expirar, pois haverá o transcurso de 04 (quatro) anos.
Pugna pela concessão de liminar a fim de que se determine a sua nomeação para
o cargo de professora e, depois de processada a ação, a concessão da segurança
em definitivo para reconhecer à ilegalidade perpetuada e confirmar a liminar a
concedida (fls. 02/14). Com a inicial vieram documentos (fls. 15/83).
Distribuída a ação, o MM. Juiz Singular informou que a medida liminar seria
apreciada após a apresentação de informações pela autoridade coatora (fl. 96).
O Secretário de Estado da Educação prestou suas informações refutando as
alegações da Impetrante (fls. 103/112) e o Ministério Público do Estado do
Paraná entendeu ser desnecessária sua intervenção, por entender que inexiste
interesse público no litígio (fl. 115). O d. juízo singular declarou-se
incompetente para analisar a questão, uma vez que o ato impugnado foi exarado
pelo Secretário de Estado da Educação e, desta forma, a competência originária
é do Tribunal de Justiça do Estado (fl. 116). Os benefícios da assistência
judiciária gratuita foram deferidos à Impetrante (fl. 120). Em síntese, é o
relatório. 3 II - A Lei nº. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança,
em seu artigo 10, caput, autoriza o indeferimento da inicial, desde logo, quando
não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos
previstos na Lei. É o que ocorre neste feito. Conforme se observa do artigo 1º
da mesma Lei, bem como no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de
1988, para a concessão de mandado de segurança é necessária a existência de
direito líquido e certo violado, ou na eminência de sofrer violação. Sobre o
assunto, o jurista Uadi Lammêgo Bulos, em sua obra "Constituição Federal
Anotada" (5ª edição, p. 350), menciona o conceito atribuído a direito líquido e
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certo enunciado por vários doutrinadores, "in verbis": "(...) Castro Nunes, por
exemplo, definia a expressão do seguinte modo: `direito líquido e certo, ou que
assim deva ser declarado, situa-se no plano jurídico da obrigação certa quanto
a sua existência, determinada quanto ao seu objeto e líquida na prestação
exigida' (Do mandado de segurança,8 ed. atual. por José de Aguiar Dias, Rio de
Janeiro, Forense, 1980, p. 80). Pontes de Miranda doutrinava que "direito
líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de
obscuridades, que não precisa ser aclarado com exame de provas em dilações,
que é de si mesmo concludente e inconcusso" (Comentários à Constituição de
1946, Rio de Janeiro, Henrique Cahen Editor, 1947, v.4, p.369). 4 Levando em
consideração tais ensinamentos, constata-se que não há falar em existência de
direito líquido e certo violado ou na eminência de sofrer violação, pois não há 
qualquer documento nos autos que demonstre qual o prazo de validade do
concurso regulado pelo Edital nº. 09/2007 - GS/SEED. Tal documento, no
caso em questão, mostra-se indispensável para a averiguação do direito líquido
e certo alegado. O Poder Público possui até o prazo de validade final do
concurso para nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas
oferecidas no edital, pois, conforme entendimento consolidado, trata-se de
direito subjetivo do candidato. Contudo, deveria a Impetrante ter trazido aos
autos, o edital do concurso, demonstrando qual a sua validade, bem como
documento que comprove quando o mesmo foi homologado para, assim, se ter
a devida certeza quando expira o prazo do Poder Público nomear os candidatos
aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. Ou seja, não há prova
pré-constituída nos autos que demonstre que o Estado do Paraná está prestes
a cometer ilegalidade ao não nomear candidato no prazo de validade do
concurso, pois referido prazo de validade não restou devidamente comprovado.
Desta forma, tendo em vista que a impetrante deixou de instruir os autos com
documentação essencial a comprovar seu direito, é evidente a ausência de
violação a direito líquido e certo, em virtude da ausência de prova pré-
constituída, devendo ser indeferida preliminarmente a segurança. 5 Neste
sentido, oportuno citar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça
que harmonizam do mesmo entendimento, senão vejamos: "PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
REFÚGIO. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE
RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO
DO CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA (CÓPIA
DAS DECISÕES DO CONARE E DO RECURSO ADMINISTRATIVO).
1. Trata-se de mandado de segurança ajuizado por Ali Maqsood em face de ato
do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça consubstanciado no indeferimento
de recurso administrativo interposto em face de decisão do Conare que lhe
negou a condição de refugiado. 2. Aduz, em síntese, para caracterizar seu direito 
líqüido e certo, que, por ter se casado com mulher de grupo religioso diferente
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do seu, tem receio de ser perseguido acaso seja obrigado a retornar a seu país 
de origem (o Paquistão) - especialmente porque, depois que o impetrante negou 
apoio a grupo ativista local, sua residência foi alvo de ataques sistematizados, 
dos quais resultaram a morte de seu pai e de outros integrantes de sua família - 
e, que, nestas condições, requereu o reconhecimento do status de refugiado. 3. 
Postulou a concessão de liminar, e, para configurar o perigo na demora, 
informou que foi comunicado do indeferimento de seu recurso administrativo 
em 24.6.2011 e que corre risco de sofrer danos irreparáveis se seu retorno for 
levado a cabo. O pedido liminar não foi avaliado porque houve denegação da 
segurança. 4. A concessão da condição de refugiado, conquanto se releve, sem 
dúvida, uma manifestação da soberania brasileira, 6 pode ser sindicável junto 
ao Judiciário, na qualidade de ato administrativo. Esta foi a conclusão a que 
chegou o Supremo Tribunal Federal nos autos da Extradição n. 1.085, com 
superação do precedente que informava a matéria anteriormente (caso Padre 
Medina). 5. Contudo, para que o Judiciário possa se manifestar na esfera de um 
mandado de segurança, imperiosa é a formação dos autos na forma delimitada 
pelo art. 1º da Lei n. 12.016/09, que exige que o direito em jogo seja marcado 
pela liqüidez e certeza, as quais, por sua vez, estão configuradas pela necessidade 
de prova pré-constituída. 6. Na espécie, embora a pretensão do impetrante 
constitua pedido juridicamente possível e que esta Corte Superior seja 
competente, em princípio, para processar e julgar o feito, tendo em conta a 
prerrogativa de foro da autoridade coatora, não há, nos presentes autos, prova 
do ato coator, com seu inteiro teor. 7. A cópia dos inteiros teores da decisão do 
Conare e da posterior decisão de indeferimento do recurso administrativo 
interposto junto ao Ministro de Justiça é essencial para que se possa avaliar 
eventual ilegalidade do ato à luz da Lei n. 9.474/97 e dos princípios de direito 
que regulam o instituto humanitário do refúgio. 8. Sem tais peças, é impossível 
avaliar o pleito mandamental de forma equilibrada, por ausência de prova pré- 
constituída. 9. Sustenta a parte agravante que não juntou os atos que negaram 
o refúgio porque a eles não teve acesso e que é a falta de fundamentação para a
negativa que justificou a impetração da segurança. 10. Nada obstante, é de se
observar, a partir de uma simples leitura da inicial, que o fato de a parte não ter
tido acesso às decisões administrativas de indeferimento do pedido de refúgio
claramente não é objeto da presente impetração, que se 7 volta unicamente
contra a ilegalidade, no mérito, do indeferimento do pedido formulado em sede
administrativa. 11. Ainda que assim fosse, deveria haver prova de que houve
requerimento para acesso aos documentos do procedimento administrativo
junto às autoridades competentes, prova esta que, novamente, não existe nesses
autos - aliás, em tese, se assim fosse, seria outra a medida cabível. 12. Ora, se a
parte recorrente formulou recurso administrativo, teve contato, no mínimo,
com a decisão do Conare que impugnou, e ao menos este ato deveria ter sido
juntado aos autos, uma vez que ele foi mantido por decisão posterior do
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do seu, tem receio de ser perseguido acaso seja obrigado a retornar a seu país
de origem (o Paquistão) - especialmente porque, depois que o impetrante negou
apoio a grupo ativista local, sua residência foi alvo de ataques sistematizados,
dos quais resultaram a morte de seu pai e de outros integrantes de sua família -
e, que, nestas condições, requereu o reconhecimento do status de refugiado. 3.
Postulou a concessão de liminar, e, para configurar o perigo na demora,
informou que foi comunicado do indeferimento de seu recurso administrativo
em 24.6.2011 e que corre risco de sofrer danos irreparáveis se seu retorno for
levado a cabo. O pedido liminar não foi avaliado porque houve denegação da
segurança. 4. A concessão da condição de refugiado, conquanto se releve, sem
dúvida, uma manifestação da soberania brasileira, 6 pode ser sindicável junto
ao Judiciário, na qualidade de ato administrativo. Esta foi a conclusão a que
chegou o Supremo Tribunal Federal nos autos da Extradição n. 1.085, com
superação do precedente que informava a matéria anteriormente (caso Padre
Medina). 5. Contudo, para que o Judiciário possa se manifestar na esfera de um
mandado de segurança, imperiosa é a formação dos autos na forma delimitada
pelo art. 1º da Lei n. 12.016/09, que exige que o direito em jogo seja marcado
pela liqüidez e certeza, as quais, por sua vez, estão configuradas pela necessidade
de prova pré-constituída. 6. Na espécie, embora a pretensão do impetrante
constitua pedido juridicamente possível e que esta Corte Superior seja
competente, em princípio, para processar e julgar o feito, tendo em conta a
prerrogativa de foro da autoridade coatora, não há, nos presentes autos, prova
do ato coator, com seu inteiro teor. 7. A cópia dos inteiros teores da decisão do
Conare e da posterior decisão de indeferimento do recurso administrativo
interposto junto ao Ministro de Justiça é essencial para que se possa avaliar
eventual ilegalidade do ato à luz da Lei n. 9.474/97 e dos princípios de direito
que regulam o instituto humanitário do refúgio. 8. Sem tais peças, é impossível
avaliar o pleito mandamental de forma equilibrada, por ausência de prova pré-
constituída. 9. Sustenta a parte agravante que não juntou os atos que negaram
o refúgio porque a eles não teve acesso e que é a falta de fundamentação para a
negativa que justificou a impetração da segurança. 10. Nada obstante, é de se
observar, a partir de uma simples leitura da inicial, que o fato de a parte não ter
tido acesso às decisões administrativas de indeferimento do pedido de refúgio
claramente não é objeto da presente impetração, que se 7 volta unicamente
contra a ilegalidade, no mérito, do indeferimento do pedido formulado em sede
administrativa. 11. Ainda que assim fosse, deveria haver prova de que houve
requerimento para acesso aos documentos do procedimento administrativo
junto às autoridades competentes, prova esta que, novamente, não existe nesses
autos - aliás, em tese, se assim fosse, seria outra a medida cabível. 12. Ora, se a
parte recorrente formulou recurso administrativo, teve contato, no mínimo, 
com a decisão do Conare que impugnou, e ao menos este ato deveria ter sido
juntado aos autos, uma vez que ele foi mantido por decisão posterior do 
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Ministro da Justiça. 13. Por fim, para a aplicação dos arts. 7º, inc. I, e 6º, § 1º, 
da Lei n. 12.016/09, é necessário ao menos um indício de ilegalidade, que, 
reitero, não se vislumbra nestes autos, justamente porque não se sabe os limites 
e conteúdo da decisão que indeferiu o recurso administrativo. 14. A falta de 
prova pré-constituída é, pois, evidente. 15. Agravo regimental não provido. (STJ 
- AgRg no MS 17612 / DF - S1 - PRIMEIRA SEÇÃO - Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES - DJe 18/11/2011). "DIREITO
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO. DECADÊNCIA.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo
violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente
com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos
fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no
seu âmbito não se admite dilação probatória." (STJ, 5ª Turma, AgRg no RMS 8
23.350/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 29/05/2008, DJe
04/08/2008). O entendimento desta Corte não é diferente: "DECISÃO
MONOCRÁTICA MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE
PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
QUE COMPROVE A RECUSA POR PARTE DA AUTORIDADE
COATORA. MERA AIFIRMAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO
CONSTA DOS PROTOCOLOS DO Sistema Único de Saúde (S.U.S.).
INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA
DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIA INADEQUADA.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL.
PLEITO QUE DEVERIA TER SIDO FORMULADO VIA AÇÃO
ORDINÁRIA. SEGURANÇA INDEFERIDA LIMINARMENTE. Não há
falar em violação a direito líquido e certo, haja vista a ausência de prova pré- 
constituída tendente a demonstrar que a autoridade coatora tenha se recusado
a fornecer a medicação postulada. A Lei nº 12.016/2009 em seu artigo 10, caput,
autoriza o relator a indeferir a inicial, desde logo, quando não for o caso de
mandado de segurança ou lhe faltar alguns dos requisitos desta lei. (TJPR -
Mandado de Segurança 824.845-7 - 5ª Câmara Cível - Relator Des. Luiz Mateus
de Lima - publicado em 28/09/2011). Desta forma, em razão da ausência de
prova pré- constituída, o mandado de segurança constitui-se em via inadequada
para postular à concessão da segurança pretendida, ressaltando que não se
mostra possível a dilação probatória. 9 III - Portanto, ante a ausência de prova
pré- constituída, indefiro liminarmente a segurança, com fundamento no
disposto no artigo 10, caput, da Lei nº 12.016/2009. Tendo em vista a extinção
da segurança, os ônus das custas processuais deverão recair sobre o Impetrante,
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do seu, tem receio de ser perseguido acaso seja obrigado a retornar a seu país
de origem (o Paquistão) - especialmente porque, depois que o impetrante negou
apoio a grupo ativista local, sua residência foi alvo de ataques sistematizados,
dos quais resultaram a morte de seu pai e de outros integrantes de sua família -
e, que, nestas condições, requereu o reconhecimento do status de refugiado. 3.
Postulou a concessão de liminar, e, para configurar o perigo na demora,
informou que foi comunicado do indeferimento de seu recurso administrativo
em 24.6.2011 e que corre risco de sofrer danos irreparáveis se seu retorno for
levado a cabo. O pedido liminar não foi avaliado porque houve denegação da
segurança. 4. A concessão da condição de refugiado, conquanto se releve, sem
dúvida, uma manifestação da soberania brasileira, 6 pode ser sindicável junto
ao Judiciário, na qualidade de ato administrativo. Esta foi a conclusão a que
chegou o Supremo Tribunal Federal nos autos da Extradição n. 1.085, com
superação do precedente que informava a matéria anteriormente (caso Padre
Medina). 5. Contudo, para que o Judiciário possa se manifestar na esfera de um
mandado de segurança, imperiosa é a formação dos autos na forma delimitada
pelo art. 1º da Lei n. 12.016/09, que exige que o direito em jogo seja marcado
pela liqüidez e certeza, as quais, por sua vez, estão configuradas pela necessidade
de prova pré-constituída. 6. Na espécie, embora a pretensão do impetrante
constitua pedido juridicamente possível e que esta Corte Superior seja
competente, em princípio, para processar e julgar o feito, tendo em conta a
prerrogativa de foro da autoridade coatora, não há, nos presentes autos, prova
do ato coator, com seu inteiro teor. 7. A cópia dos inteiros teores da decisão do
Conare e da posterior decisão de indeferimento do recurso administrativo
interposto junto ao Ministro de Justiça é essencial para que se possa avaliar
eventual ilegalidade do ato à luz da Lei n. 9.474/97 e dos princípios de direito
que regulam o instituto humanitário do refúgio. 8. Sem tais peças, é impossível
avaliar o pleito mandamental de forma equilibrada, por ausência de prova pré-
constituída. 9. Sustenta a parte agravante que não juntou os atos que negaram
o refúgio porque a eles não teve acesso e que é a falta de fundamentação para a
negativa que justificou a impetração da segurança. 10. Nada obstante, é de se
observar, a partir de uma simples leitura da inicial, que o fato de a parte não ter
tido acesso às decisões administrativas de indeferimento do pedido de refúgio
claramente não é objeto da presente impetração, que se 7 volta unicamente
contra a ilegalidade, no mérito, do indeferimento do pedido formulado em sede
administrativa. 11. Ainda que assim fosse, deveria haver prova de que houve
requerimento para acesso aos documentos do procedimento administrativo
junto às autoridades competentes, prova esta que, novamente, não existe nesses
autos - aliás, em tese, se assim fosse, seria outra a medida cabível. 12. Ora, se a
parte recorrente formulou recurso administrativo, teve contato, no mínimo, 
com a decisão do Conare que impugnou, e ao menos este ato deveria ter sido
juntado aos autos, uma vez que ele foi mantido por decisão posterior do 
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Ministro da Justiça. 13. Por fim, para a aplicação dos arts. 7º, inc. I, e 6º, § 1º,
da Lei n. 12.016/09, é necessário ao menos um indício de ilegalidade, que,
reitero, não se vislumbra nestes autos, justamente porque não se sabe os limites
e conteúdo da decisão que indeferiu o recurso administrativo. 14. A falta de
prova pré-constituída é, pois, evidente. 15. Agravo regimental não provido. (STJ
- AgRg no MS 17612 / DF - S1 - PRIMEIRA SEÇÃO - Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES - DJe 18/11/2011). "DIREITO
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO. DECADÊNCIA.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo
violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente
com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos
fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no
seu âmbito não se admite dilação probatória." (STJ, 5ª Turma, AgRg no RMS 8
23.350/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 29/05/2008, DJe
04/08/2008). O entendimento desta Corte não é diferente: "DECISÃO
MONOCRÁTICA MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE
PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
QUE COMPROVE A RECUSA POR PARTE DA AUTORIDADE
COATORA. MERA AIFIRMAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO
CONSTA DOS PROTOCOLOS DO Sistema Único de Saúde (S.U.S.).
INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA
DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIA INADEQUADA.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL.
PLEITO QUE DEVERIA TER SIDO FORMULADO VIA AÇÃO
ORDINÁRIA. SEGURANÇA INDEFERIDA LIMINARMENTE. Não há
falar em violação a direito líquido e certo, haja vista a ausência de prova pré-
constituída tendente a demonstrar que a autoridade coatora tenha se recusado
a fornecer a medicação postulada. A Lei nº 12.016/2009 em seu artigo 10, caput,
autoriza o relator a indeferir a inicial, desde logo, quando não for o caso de
mandado de segurança ou lhe faltar alguns dos requisitos desta lei. (TJPR -
Mandado de Segurança 824.845-7 - 5ª Câmara Cível - Relator Des. Luiz Mateus
de Lima - publicado em 28/09/2011). Desta forma, em razão da ausência de
prova pré- constituída, o mandado de segurança constitui-se em via inadequada 
para postular à concessão da segurança pretendida, ressaltando que não se
mostra possível a dilação probatória. 9 III - Portanto, ante a ausência de prova
pré- constituída, indefiro liminarmente a segurança, com fundamento no
disposto no artigo 10, caput, da Lei nº 12.016/2009. Tendo em vista a extinção
da segurança, os ônus das custas processuais deverão recair sobre o Impetrante,
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devendo, no entanto, ser observado o disposto no artigo 12, da Lei nº 
1.060/50.. Publique-se e intimem-se. Curitiba, 04 de outubro de 2012. LÉLIA 
SAMARDÃ GIACOMET Desembargadora Relatora 

Caso – 940418-2  (decisão monocrática) 
Relator: Lélia Samardã Giacomet  
Processo: 940418-2 Fonte: DJ: 940  
Data Publicação: 03/09/2012  
Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível em Composição Integral  
Data Julgamento: 29/08/2012  
VISTOS e examinados estes autos de Mandado de Segurança sob nº. 940.418-
2, oriundo do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, 
em que é Impetrante Gabriel Ribeiro Ferrandin e Impetrado a Secretária de 
Estado da Saúde do Estado Paraná. I - Trata-se de mandado de segurança com 
pedido de liminar impetrado por Gabriel Ribeiro Ferrandin em face da 
Secretária de Saúde do Estado do Paraná, visando à concessão do direito de 
receber da parte impetrada, o medicamento RITALINA LA (20mg), em sede 
de tutela antecipada e enquanto perdurar o tratamento. Por fim, a concessão 
definitiva da segurança. Aduz o Impetrante que é portador de TDAH 
(Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) diagnosticado pela médica 
que lhe assiste Dra. Elisabete Coelho Auesvald CRM 21488, a qual prescreveu 
para uso imediato o medicamento RITALINA LA (20mg), equivalente de 
24/24 horas. Alegou que a utilização do referido medicamento seria a única 
forma viável e eficaz para conter o citado transtorno, e que em casos 
semelhantes ao do impetrante restou comprovada a sua eficácia, demonstrando 
ser capaz de melhorar a qualidade de vida do paciente. Sustenta, ainda, que o 
citado medicamento possui custo elevado e devido à necessidade do uso 
contínuo, teria custo anual no montante de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) 
para aquisição do mesmo, valor este que não condiz com as condições 
financeiras do impetrante, restando impossível adquirir tal medicamento sem 
comprometer seu próprio sustento e o de sua família. Sendo assim, diante da 
gravidade do caso impetrou o presente remédio, onde postulou pela concessão 
da liminar para que seja determinado o fornecimento pelo Impetrado do 
medicamento descrito na inicial (RITALINA LA - 20mg), de acordo com as 
solicitações e prescrições médicas apresentadas, possibilitando assim que o 
impetrante realize o tratamento indicado o quanto antes. Ressaltou também 
restar devidamente demonstrada a violação a direito líquido e certo, bem como 
a possibilidade do deferimento do pedido em sede de tutela antecipada, pois 
presentes os requisitos do "fumus boni iuris" e o "perciulum in mora". 
Fundamentou seu pedido alegando que todos são iguais perante a lei, sendo a 
saúde e a vida direito social e inviolável nos termos dos artigos 5º, caput, e 6º 
da Magna Carta. Destacou ainda que, em conformidade com o artigo 196 do 
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devendo, no entanto, ser observado o disposto no artigo 12, da Lei nº
1.060/50.. Publique-se e intimem-se. Curitiba, 04 de outubro de 2012. LÉLIA
SAMARDÃ GIACOMET Desembargadora Relatora

Caso – 940418-2 (decisão monocrática)
Relator: Lélia Samardã Giacomet
Processo: 940418-2 Fonte: DJ: 940
Data Publicação: 03/09/2012
Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível em Composição Integral
Data Julgamento: 29/08/2012
VISTOS e examinados estes autos de Mandado de Segurança sob nº. 940.418-
2, oriundo do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba,
em que é Impetrante Gabriel Ribeiro Ferrandin e Impetrado a Secretária de
Estado da Saúde do Estado Paraná. I - Trata-se de mandado de segurança com
pedido de liminar impetrado por Gabriel Ribeiro Ferrandin em face da
Secretária de Saúde do Estado do Paraná, visando à concessão do direito de
receber da parte impetrada, o medicamento RITALINA LA (20mg), em sede
de tutela antecipada e enquanto perdurar o tratamento. Por fim, a concessão
definitiva da segurança. Aduz o Impetrante que é portador de TDAH
(Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) diagnosticado pela médica
que lhe assiste Dra. Elisabete Coelho Auesvald CRM 21488, a qual prescreveu
para uso imediato o medicamento RITALINA LA (20mg), equivalente de
24/24 horas. Alegou que a utilização do referido medicamento seria a única
forma viável e eficaz para conter o citado transtorno, e que em casos
semelhantes ao do impetrante restou comprovada a sua eficácia, demonstrando
ser capaz de melhorar a qualidade de vida do paciente. Sustenta, ainda, que o
citado medicamento possui custo elevado e devido à necessidade do uso
contínuo, teria custo anual no montante de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
para aquisição do mesmo, valor este que não condiz com as condições
financeiras do impetrante, restando impossível adquirir tal medicamento sem
comprometer seu próprio sustento e o de sua família. Sendo assim, diante da
gravidade do caso impetrou o presente remédio, onde postulou pela concessão
da liminar para que seja determinado o fornecimento pelo Impetrado do
medicamento descrito na inicial (RITALINA LA - 20mg), de acordo com as 
solicitações e prescrições médicas apresentadas, possibilitando assim que o
impetrante realize o tratamento indicado o quanto antes. Ressaltou também
restar devidamente demonstrada a violação a direito líquido e certo, bem como
a possibilidade do deferimento do pedido em sede de tutela antecipada, pois
presentes os requisitos do "fumus boni iuris" e o "perciulum in mora".
Fundamentou seu pedido alegando que todos são iguais perante a lei, sendo a
saúde e a vida direito social e inviolável nos termos dos artigos 5º, caput, e 6º
da Magna Carta. Destacou ainda que, em conformidade com o artigo 196 do
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mesmo diploma legal a saúde é direito de todos e dever do Estado em garantir 
sua manutenção por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doenças e de outros agravos por meio do SUS (Sistema Único de 
Saúde), de acordo com o disposto no artigo 9º, inciso III da Lei 8.080/90; 
indicou ainda como fundamento os artigos 198 da Constituição Federal, artigos 
6º, inciso I, alínea `d' e artigo 7º, inciso II ambos da Lei 8.080/90. Pugna a 
concessão liminarmente da antecipação da tutela, a fim de que seja determinado 
que o impetrado forneça o medicamento (RITALINA LA - 20mg), devendo 
ser mantida a dosagem enquanto durar o tratamento prescrito. Os benefícios 
da assistência judiciária gratuita foram deferidos (fls. 19), bem como a medida 
liminar pleiteada foi concedida (fls. 23/25). A Secretária de Estado da Saúde do 
Estado do Paraná apresentou suas informações (fls. 32/36) refutando as 
alegações do Impetrante e a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela 
concessão da segurança (fls. 41/46). Em síntese, é o relatório. II - A Lei nº. 
12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, em seu artigo 10, caput, 
autoriza o indeferimento da inicial, desde logo, quando não for o caso de 
mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos previstos na Lei. É o 
que ocorre neste feito. Conforme se observa do artigo 1º da mesma Lei, bem 
como no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988, para a 
concessão de mandado de segurança é necessária a existência de direito líquido 
e certo violado, ou na eminência de sofrer violação. Sobre o assunto, o jurista 
Uadi Lammêgo Bulos, em sua obra "Constituição Federal Anotada" (5ª edição, 
p. 350), menciona o conceito atribuído a direito líquido e certo enunciado por
vários doutrinadores, "in verbis": "(...) Castro Nunes, por exemplo, definia a
expressão do seguinte modo: `direito líquido e certo, ou que assim deva ser
declarado, situa-se no plano jurídico da obrigação certa quanto a sua existência,
determinada quanto ao seu objeto e líquida na prestação exigida' (Do mandado
de segurança,8 ed. atual. por José de Aguiar Dias, Rio de Janeiro, Forense, 1980,
p. 80). Pontes de Miranda doutrinava que "direito líquido e certo é aquele que
não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser
aclarado com exame de provas em dilações, que é de si mesmo concludente e
inconcusso" (Comentários à Constituição de 1946, Rio de Janeiro, Henrique
Cahen Editor, 1947, v.4, p.369). Levando em consideração tais ensinamentos,
constata-se que não há que se falar em existência de direito líquido e certo do
Impetrante, ou em violação dos mesmos, pois não há qualquer recusa da
suposta autoridade coatora quanto ao fornecimento do medicamento
denominado "RITALINA LA - 20mg". Tal negativa é imprescindível, em sede
de mandado de segurança, para a averiguação do direito líquido e certo, bem
como ante a impossibilidade de dilação probatória. Vale dizer, que não se está
colocando em dúvida a existência da doença que acomete o Impetrante e a sua
gravidade, bem como a necessidade ao recebimento da medicação postulada,
no entanto, o presente mandamus está carente de documentação tendente a
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devendo, no entanto, ser observado o disposto no artigo 12, da Lei nº
1.060/50.. Publique-se e intimem-se. Curitiba, 04 de outubro de 2012. LÉLIA
SAMARDÃ GIACOMET Desembargadora Relatora

Caso – 940418-2 (decisão monocrática)
Relator: Lélia Samardã Giacomet
Processo: 940418-2 Fonte: DJ: 940
Data Publicação: 03/09/2012
Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível em Composição Integral
Data Julgamento: 29/08/2012
VISTOS e examinados estes autos de Mandado de Segurança sob nº. 940.418-
2, oriundo do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba,
em que é Impetrante Gabriel Ribeiro Ferrandin e Impetrado a Secretária de
Estado da Saúde do Estado Paraná. I - Trata-se de mandado de segurança com
pedido de liminar impetrado por Gabriel Ribeiro Ferrandin em face da
Secretária de Saúde do Estado do Paraná, visando à concessão do direito de
receber da parte impetrada, o medicamento RITALINA LA (20mg), em sede
de tutela antecipada e enquanto perdurar o tratamento. Por fim, a concessão
definitiva da segurança. Aduz o Impetrante que é portador de TDAH
(Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) diagnosticado pela médica
que lhe assiste Dra. Elisabete Coelho Auesvald CRM 21488, a qual prescreveu
para uso imediato o medicamento RITALINA LA (20mg), equivalente de
24/24 horas. Alegou que a utilização do referido medicamento seria a única
forma viável e eficaz para conter o citado transtorno, e que em casos
semelhantes ao do impetrante restou comprovada a sua eficácia, demonstrando
ser capaz de melhorar a qualidade de vida do paciente. Sustenta, ainda, que o
citado medicamento possui custo elevado e devido à necessidade do uso
contínuo, teria custo anual no montante de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
para aquisição do mesmo, valor este que não condiz com as condições
financeiras do impetrante, restando impossível adquirir tal medicamento sem
comprometer seu próprio sustento e o de sua família. Sendo assim, diante da
gravidade do caso impetrou o presente remédio, onde postulou pela concessão
da liminar para que seja determinado o fornecimento pelo Impetrado do
medicamento descrito na inicial (RITALINA LA - 20mg), de acordo com as 
solicitações e prescrições médicas apresentadas, possibilitando assim que o
impetrante realize o tratamento indicado o quanto antes. Ressaltou também
restar devidamente demonstrada a violação a direito líquido e certo, bem como
a possibilidade do deferimento do pedido em sede de tutela antecipada, pois
presentes os requisitos do "fumus boni iuris" e o "perciulum in mora".
Fundamentou seu pedido alegando que todos são iguais perante a lei, sendo a
saúde e a vida direito social e inviolável nos termos dos artigos 5º, caput, e 6º
da Magna Carta. Destacou ainda que, em conformidade com o artigo 196 do
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mesmo diploma legal a saúde é direito de todos e dever do Estado em garantir
sua manutenção por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doenças e de outros agravos por meio do SUS (Sistema Único de
Saúde), de acordo com o disposto no artigo 9º, inciso III da Lei 8.080/90;
indicou ainda como fundamento os artigos 198 da Constituição Federal, artigos
6º, inciso I, alínea `d' e artigo 7º, inciso II ambos da Lei 8.080/90. Pugna a
concessão liminarmente da antecipação da tutela, a fim de que seja determinado
que o impetrado forneça o medicamento (RITALINA LA - 20mg), devendo
ser mantida a dosagem enquanto durar o tratamento prescrito. Os benefícios
da assistência judiciária gratuita foram deferidos (fls. 19), bem como a medida
liminar pleiteada foi concedida (fls. 23/25). A Secretária de Estado da Saúde do
Estado do Paraná apresentou suas informações (fls. 32/36) refutando as
alegações do Impetrante e a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão da segurança (fls. 41/46). Em síntese, é o relatório. II - A Lei nº.
12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, em seu artigo 10, caput,
autoriza o indeferimento da inicial, desde logo, quando não for o caso de
mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos previstos na Lei. É o
que ocorre neste feito. Conforme se observa do artigo 1º da mesma Lei, bem
como no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988, para a
concessão de mandado de segurança é necessária a existência de direito líquido
e certo violado, ou na eminência de sofrer violação. Sobre o assunto, o jurista
Uadi Lammêgo Bulos, em sua obra "Constituição Federal Anotada" (5ª edição,
p. 350), menciona o conceito atribuído a direito líquido e certo enunciado por
vários doutrinadores, "in verbis": "(...) Castro Nunes, por exemplo, definia a
expressão do seguinte modo: `direito líquido e certo, ou que assim deva ser
declarado, situa-se no plano jurídico da obrigação certa quanto a sua existência,
determinada quanto ao seu objeto e líquida na prestação exigida' (Do mandado
de segurança,8 ed. atual. por José de Aguiar Dias, Rio de Janeiro, Forense, 1980,
p. 80). Pontes de Miranda doutrinava que "direito líquido e certo é aquele que
não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser
aclarado com exame de provas em dilações, que é de si mesmo concludente e
inconcusso" (Comentários à Constituição de 1946, Rio de Janeiro, Henrique
Cahen Editor, 1947, v.4, p.369). Levando em consideração tais ensinamentos,
constata-se que não há que se falar em existência de direito líquido e certo do
Impetrante, ou em violação dos mesmos, pois não há qualquer recusa da
suposta autoridade coatora quanto ao fornecimento do medicamento
denominado "RITALINA LA - 20mg". Tal negativa é imprescindível, em sede
de mandado de segurança, para a averiguação do direito líquido e certo, bem
como ante a impossibilidade de dilação probatória. Vale dizer, que não se está
colocando em dúvida a existência da doença que acomete o Impetrante e a sua
gravidade, bem como a necessidade ao recebimento da medicação postulada,
no entanto, o presente mandamus está carente de documentação tendente a
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comprovar a recusa ao fornecimento do medicamento, a qual é imprescindível. 
Consta nos autos a petição inicial (fls. 02/11), procuração (fl. 12), declaração de 
insuficiência de recursos (fl. 13), documentos pessoais (fl. 14), comprovante de 
endereço (fl. 15), certidão de nascimento (fl. 16) e laudo médico (fl. 17). Logo, 
da documentação carreada aos autos, não se pode concluir que a autoridade 
impetrada tenha se recusado a fornecer a medicação, não bastando para a 
concessão da liminar a simples afirmação do Impetrante. Dessa forma, tendo 
em vista que o impetrante deixou de instruir os autos com documentação 
essencial a comprovar seu direito (prova da recusa ao fornecimento da 
medicação pela autoridade apontada como coatora), é evidente a ausência de 
violação a direito líquido e certo, em virtude da ausência de prova pré-
constituída, devendo ser denegada a segurança. Quanto à necessidade de se 
instruir a inicial do mandado de segurança com a recusa do fornecimento da 
medicação pela autoridade coatora, contra a qual se volta o pedido, tem-se o 
seguinte entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: 
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. REFÚGIO. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA. 
INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO 
EM FACE DA DECISÃO DO CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA (CÓPIA DAS DECISÕES DO CONARE E DO 
RECURSO ADMINISTRATIVO). 1. Trata-se de mandado de segurança 
ajuizado por Ali Maqsood em face de ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da 
Justiça consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo interposto 
em face de decisão do Conare que lhe negou a condição de refugiado. 2. Aduz, 
em síntese, para caracterizar seu direito líqüido e certo, que, por ter se casado 
com mulher de grupo religioso diferente do seu, tem receio de ser perseguido 
acaso seja obrigado a retornar a seu país de origem (o Paquistão) - especialmente 
porque, depois que o impetrante negou apoio a grupo ativista local, sua 
residência foi alvo de ataques sistematizados, dos quais resultaram a morte de 
seu pai e de outros integrantes de sua família - e, que, nestas condições, requereu 
o reconhecimento do status de refugiado. 3. Postulou a concessão de liminar,
e, para configurar o perigo na demora, informou que foi comunicado do
indeferimento de seu recurso administrativo em 24.6.2011 e que corre risco de
sofrer danos irreparáveis se seu retorno for levado a cabo. O pedido liminar
não foi avaliado porque houve denegação da segurança. 4. A concessão da
condição de refugiado, conquanto se releve, sem dúvida, uma manifestação da
soberania brasileira, pode ser sindicável junto ao Judiciário, na qualidade de ato
administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal
nos autos da Extradição n. 1.085, com superação do precedente que informava
a matéria anteriormente (caso Padre Medina). 5. Contudo, para que o Judiciário
possa se manifestar na esfera de um mandado de segurança, imperiosa é a
formação dos autos na forma delimitada pelo art. 1º da Lei n. 12.016/09, que
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comprovar a recusa ao fornecimento do medicamento, a qual é imprescindível.
Consta nos autos a petição inicial (fls. 02/11), procuração (fl. 12), declaração de
insuficiência de recursos (fl. 13), documentos pessoais (fl. 14), comprovante de
endereço (fl. 15), certidão de nascimento (fl. 16) e laudo médico (fl. 17). Logo,
da documentação carreada aos autos, não se pode concluir que a autoridade
impetrada tenha se recusado a fornecer a medicação, não bastando para a
concessão da liminar a simples afirmação do Impetrante. Dessa forma, tendo
em vista que o impetrante deixou de instruir os autos com documentação
essencial a comprovar seu direito (prova da recusa ao fornecimento da
medicação pela autoridade apontada como coatora), é evidente a ausência de
violação a direito líquido e certo, em virtude da ausência de prova pré-
constituída, devendo ser denegada a segurança. Quanto à necessidade de se
instruir a inicial do mandado de segurança com a recusa do fornecimento da
medicação pela autoridade coatora, contra a qual se volta o pedido, tem-se o 
seguinte entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. REFÚGIO. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO
EM FACE DA DECISÃO DO CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA (CÓPIA DAS DECISÕES DO CONARE E DO
RECURSO ADMINISTRATIVO). 1. Trata-se de mandado de segurança 
ajuizado por Ali Maqsood em face de ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da
Justiça consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo interposto
em face de decisão do Conare que lhe negou a condição de refugiado. 2. Aduz,
em síntese, para caracterizar seu direito líqüido e certo, que, por ter se casado 
com mulher de grupo religioso diferente do seu, tem receio de ser perseguido
acaso seja obrigado a retornar a seu país de origem (o Paquistão) - especialmente
porque, depois que o impetrante negou apoio a grupo ativista local, sua
residência foi alvo de ataques sistematizados, dos quais resultaram a morte de
seu pai e de outros integrantes de sua família - e, que, nestas condições, requereu
o reconhecimento do status de refugiado. 3. Postulou a concessão de liminar,
e, para configurar o perigo na demora, informou que foi comunicado do
indeferimento de seu recurso administrativo em 24.6.2011 e que corre risco de
sofrer danos irreparáveis se seu retorno for levado a cabo. O pedido liminar
não foi avaliado porque houve denegação da segurança. 4. A concessão da 
condição de refugiado, conquanto se releve, sem dúvida, uma manifestação da
soberania brasileira, pode ser sindicável junto ao Judiciário, na qualidade de ato
administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal
nos autos da Extradição n. 1.085, com superação do precedente que informava
a matéria anteriormente (caso Padre Medina). 5. Contudo, para que o Judiciário
possa se manifestar na esfera de um mandado de segurança, imperiosa é a
formação dos autos na forma delimitada pelo art. 1º da Lei n. 12.016/09, que
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exige que o direito em jogo seja marcado pela liqüidez e certeza, as quais, por 
sua vez, estão configuradas pela necessidade de prova pré-constituída. 6. Na 
espécie, embora a pretensão do impetrante constitua pedido juridicamente 
possível e que esta Corte Superior seja competente, em princípio, para processar 
e julgar o feito, tendo em conta a prerrogativa de foro da autoridade coatora, 
não há, nos presentes autos, prova do ato coator, com seu inteiro teor. 7. A 
cópia dos inteiros teores da decisão do Conare e da posterior decisão de 
indeferimento do recurso administrativo interposto junto ao Ministro de Justiça 
é essencial para que se possa avaliar eventual ilegalidade do ato à luz da Lei n. 
9.474/97 e dos princípios de direito que regulam o instituto humanitário do 
refúgio. 8. Sem tais peças, é impossível avaliar o pleito mandamental de forma 
equilibrada, por ausência de prova pré- constituída. 9. Sustenta a parte agravante 
que não juntou os atos que negaram o refúgio porque a eles não teve acesso e 
que é a falta de fundamentação para a negativa que justificou a impetração da 
segurança. 10. Nada obstante, é de se observar, a partir de uma simples leitura 
da inicial, que o fato de a parte não ter tido acesso às decisões administrativas 
de indeferimento do pedido de refúgio claramente não é objeto da presente 
impetração, que se volta unicamente contra a ilegalidade, no mérito, do 
indeferimento do pedido formulado em sede administrativa. 11. Ainda que 
assim fosse, deveria haver prova de que houve requerimento para acesso aos 
documentos do procedimento administrativo junto às autoridades 
competentes, prova esta que, novamente, não existe nesses autos - aliás, em 
tese, se assim fosse, seria outra a medida cabível. 12. Ora, se a parte recorrente 
formulou recurso administrativo, teve contato, no mínimo, com a decisão do 
Conare que impugnou, e ao menos este ato deveria ter sido juntado aos autos, 
uma vez que ele foi mantido por decisão posterior do Ministro da Justiça. 13. 
Por fim, para a aplicação dos arts. 7º, inc. I, e 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/09, é 
necessário ao menos um indício de ilegalidade, que, reitero, não se vislumbra 
nestes autos, justamente porque não se sabe os limites e conteúdo da decisão 
que indeferiu o recurso administrativo. 14. A falta de prova pré-constituída é, 
pois, evidente. 15. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no MS 17612 
/ DF - S1 - PRIMEIRA SEÇÃO - Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES - DJe 18/11/2011). "DIREITO ADMINISTRATIVO. 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO. DECADÊNCIA. PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O mandado de 
segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo violado ou 
ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a 
inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos 
alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu 
âmbito não se admite dilação probatória." (STJ, 5ª Turma, AgRg no RMS 
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comprovar a recusa ao fornecimento do medicamento, a qual é imprescindível.
Consta nos autos a petição inicial (fls. 02/11), procuração (fl. 12), declaração de
insuficiência de recursos (fl. 13), documentos pessoais (fl. 14), comprovante de
endereço (fl. 15), certidão de nascimento (fl. 16) e laudo médico (fl. 17). Logo,
da documentação carreada aos autos, não se pode concluir que a autoridade
impetrada tenha se recusado a fornecer a medicação, não bastando para a
concessão da liminar a simples afirmação do Impetrante. Dessa forma, tendo
em vista que o impetrante deixou de instruir os autos com documentação
essencial a comprovar seu direito (prova da recusa ao fornecimento da
medicação pela autoridade apontada como coatora), é evidente a ausência de
violação a direito líquido e certo, em virtude da ausência de prova pré-
constituída, devendo ser denegada a segurança. Quanto à necessidade de se
instruir a inicial do mandado de segurança com a recusa do fornecimento da
medicação pela autoridade coatora, contra a qual se volta o pedido, tem-se o 
seguinte entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. REFÚGIO. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO
EM FACE DA DECISÃO DO CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA (CÓPIA DAS DECISÕES DO CONARE E DO
RECURSO ADMINISTRATIVO). 1. Trata-se de mandado de segurança 
ajuizado por Ali Maqsood em face de ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da
Justiça consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo interposto
em face de decisão do Conare que lhe negou a condição de refugiado. 2. Aduz,
em síntese, para caracterizar seu direito líqüido e certo, que, por ter se casado 
com mulher de grupo religioso diferente do seu, tem receio de ser perseguido
acaso seja obrigado a retornar a seu país de origem (o Paquistão) - especialmente
porque, depois que o impetrante negou apoio a grupo ativista local, sua
residência foi alvo de ataques sistematizados, dos quais resultaram a morte de
seu pai e de outros integrantes de sua família - e, que, nestas condições, requereu
o reconhecimento do status de refugiado. 3. Postulou a concessão de liminar,
e, para configurar o perigo na demora, informou que foi comunicado do
indeferimento de seu recurso administrativo em 24.6.2011 e que corre risco de
sofrer danos irreparáveis se seu retorno for levado a cabo. O pedido liminar
não foi avaliado porque houve denegação da segurança. 4. A concessão da 
condição de refugiado, conquanto se releve, sem dúvida, uma manifestação da
soberania brasileira, pode ser sindicável junto ao Judiciário, na qualidade de ato
administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal
nos autos da Extradição n. 1.085, com superação do precedente que informava
a matéria anteriormente (caso Padre Medina). 5. Contudo, para que o Judiciário
possa se manifestar na esfera de um mandado de segurança, imperiosa é a
formação dos autos na forma delimitada pelo art. 1º da Lei n. 12.016/09, que
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exige que o direito em jogo seja marcado pela liqüidez e certeza, as quais, por
sua vez, estão configuradas pela necessidade de prova pré-constituída. 6. Na
espécie, embora a pretensão do impetrante constitua pedido juridicamente
possível e que esta Corte Superior seja competente, em princípio, para processar
e julgar o feito, tendo em conta a prerrogativa de foro da autoridade coatora,
não há, nos presentes autos, prova do ato coator, com seu inteiro teor. 7. A 
cópia dos inteiros teores da decisão do Conare e da posterior decisão de
indeferimento do recurso administrativo interposto junto ao Ministro de Justiça
é essencial para que se possa avaliar eventual ilegalidade do ato à luz da Lei n.
9.474/97 e dos princípios de direito que regulam o instituto humanitário do
refúgio. 8. Sem tais peças, é impossível avaliar o pleito mandamental de forma
equilibrada, por ausência de prova pré- constituída. 9. Sustenta a parte agravante
que não juntou os atos que negaram o refúgio porque a eles não teve acesso e
que é a falta de fundamentação para a negativa que justificou a impetração da
segurança. 10. Nada obstante, é de se observar, a partir de uma simples leitura
da inicial, que o fato de a parte não ter tido acesso às decisões administrativas
de indeferimento do pedido de refúgio claramente não é objeto da presente
impetração, que se volta unicamente contra a ilegalidade, no mérito, do
indeferimento do pedido formulado em sede administrativa. 11. Ainda que
assim fosse, deveria haver prova de que houve requerimento para acesso aos
documentos do procedimento administrativo junto às autoridades
competentes, prova esta que, novamente, não existe nesses autos - aliás, em
tese, se assim fosse, seria outra a medida cabível. 12. Ora, se a parte recorrente
formulou recurso administrativo, teve contato, no mínimo, com a decisão do
Conare que impugnou, e ao menos este ato deveria ter sido juntado aos autos,
uma vez que ele foi mantido por decisão posterior do Ministro da Justiça. 13.
Por fim, para a aplicação dos arts. 7º, inc. I, e 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/09, é
necessário ao menos um indício de ilegalidade, que, reitero, não se vislumbra
nestes autos, justamente porque não se sabe os limites e conteúdo da decisão
que indeferiu o recurso administrativo. 14. A falta de prova pré-constituída é,
pois, evidente. 15. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no MS 17612
/ DF - S1 - PRIMEIRA SEÇÃO - Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES - DJe 18/11/2011). "DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO. DECADÊNCIA. PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O mandado de
segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo violado ou
ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a
inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos
alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu
âmbito não se admite dilação probatória." (STJ, 5ª Turma, AgRg no RMS
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23.350/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 29/05/2008, DJe 
04/08/2008). Nesse sentido, oportuno citar os seguintes julgados desta Corte: 
"DECISÃO MONOCRÁTICA MANDADO DE SEGURANÇA. 
IMPETRANTE PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. 
PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
DOCUMENTO QUE COMPROVE A RECUSA POR PARTE DA 
AUTORIDADE COATORA. MERA AIFIRMAÇÃO DE QUE O 
MEDICAMENTO NÃO CONSTA DOS PROTOCOLOS DO Sistema 
Único de Saúde (S.U.S.). INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ- 
CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE 
AFERIÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. PLEITO QUE DEVERIA 
TER SIDO FORMULADO VIA AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURANÇA 
INDEFERIDA LIMINARMENTE. Não há falar em violação a direito líquido 
e certo, haja vista a ausência de prova pré- constituída tendente a demonstrar 
que a autoridade coatora tenha se recusado a fornecer a medicação postulada. 
A Lei nº 12.016/2009 em seu artigo 10, caput, autoriza o relator a indeferir a 
inicial, desde logo, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe 
faltar alguns dos requisitos desta lei. (TJPR  Mandado de Segurança 824.845-7  
5ª Câmara Cível  Relator Des. Luiz Mateus de Lima  publicado em 28/09/2011). 
Desta forma, em razão da ausência de prova pré- constituída, o mandado de 
segurança constitui-se em via inadequada para postular a concessão do 
medicamento pretendido, devendo tal pleito ser formulado via ação ordinária, 
com pedido de tutela antecipada, a fim de que seja possível a dilação probatória 
(comprovação da existência da recusa ao fornecimento da medicação), o que 
não se admite na via estreita do mandado de segurança. Ademais, vale dizer que 
a comprovação da recusa pela autoridade coatora é essencial para que se possa 
aferir o prazo decadencial para a impetração, o que no presente caso não é 
possível de se averiguar. Portanto, ante a ausência de prova pré- constituída, 
indefiro liminarmente a segurança, com fundamento no disposto no artigo 10, 
caput, da Lei nº 12.016/2009, revogando-se a medida liminar anteriormente 
concedida. Tendo em vista a extinção da segurança, os ônus das custas 
processuais deverão recair sobre o Impetrante, devendo, no entanto, ser 
observado o disposto no artigo 12, da Lei nº 1.060/50 e nas Súmulas nº. 512 
do Supremo Tribunal Federal e nº. 105 do Superior Tribunal de Justiça. III - 
Diante do exposto, indefiro liminarmente a segurança, ante a ausência de prova 
pré-constituída (falta de recusa de fornecimento da medicação pela suposta 
autoridade coatora). Publique-se e intimem-se. Curitiba, 23 de Agosto de 2012. 
LÉLIA SAMARDÃ GIACOMET Desembargadora Relatora 
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23.350/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 29/05/2008, DJe
04/08/2008). Nesse sentido, oportuno citar os seguintes julgados desta Corte:
"DECISÃO MONOCRÁTICA MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRANTE PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA.
PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO QUE COMPROVE A RECUSA POR PARTE DA
AUTORIDADE COATORA. MERA AIFIRMAÇÃO DE QUE O
MEDICAMENTO NÃO CONSTA DOS PROTOCOLOS DO Sistema
Único de Saúde (S.U.S.). INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. PLEITO QUE DEVERIA
TER SIDO FORMULADO VIA AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURANÇA
INDEFERIDA LIMINARMENTE. Não há falar em violação a direito líquido
e certo, haja vista a ausência de prova pré- constituída tendente a demonstrar
que a autoridade coatora tenha se recusado a fornecer a medicação postulada.
A Lei nº 12.016/2009 em seu artigo 10, caput, autoriza o relator a indeferir a
inicial, desde logo, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe
faltar alguns dos requisitos desta lei. (TJPR Mandado de Segurança 824.845-7 
5ª Câmara Cível Relator Des. Luiz Mateus de Lima publicado em 28/09/2011).
Desta forma, em razão da ausência de prova pré- constituída, o mandado de
segurança constitui-se em via inadequada para postular a concessão do
medicamento pretendido, devendo tal pleito ser formulado via ação ordinária,
com pedido de tutela antecipada, a fim de que seja possível a dilação probatória
(comprovação da existência da recusa ao fornecimento da medicação), o que
não se admite na via estreita do mandado de segurança. Ademais, vale dizer que
a comprovação da recusa pela autoridade coatora é essencial para que se possa
aferir o prazo decadencial para a impetração, o que no presente caso não é
possível de se averiguar. Portanto, ante a ausência de prova pré- constituída,
indefiro liminarmente a segurança, com fundamento no disposto no artigo 10,
caput, da Lei nº 12.016/2009, revogando-se a medida liminar anteriormente
concedida. Tendo em vista a extinção da segurança, os ônus das custas
processuais deverão recair sobre o Impetrante, devendo, no entanto, ser
observado o disposto no artigo 12, da Lei nº 1.060/50 e nas Súmulas nº. 512
do Supremo Tribunal Federal e nº. 105 do Superior Tribunal de Justiça. III -
Diante do exposto, indefiro liminarmente a segurança, ante a ausência de prova
pré-constituída (falta de recusa de fornecimento da medicação pela suposta
autoridade coatora). Publique-se e intimem-se. Curitiba, 23 de Agosto de 2012.
LÉLIA SAMARDÃ GIACOMET Desembargadora Relatora

676 

Caso – 921010-4  (decisão monocrática)  
Relator: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira 
Processo: 921010-4 Fonte: DJ: 879 
Data Publicação: 06/06/2012 
Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível em Composição Integral 
Data Julgamento: 31/05/2012  
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Policiais
Civis de Londrina e Região  Sindipol, em favor de seus associados inativos, em
face do Estado do Paraná e da Paranaprevidência, alegando que estão
recebendo o adicional por tempo de serviço (quinquênio) a menor, visto que
os impetrados utilizam, como base de cálculo para o referido adicional, apenas
o vencimento básico, sem considerar a vantagem denominada tempo integral e
dedicação exclusiva (TIDE). Pleiteia a concessão de liminar, para o fim de
determinar aos impetrados que façam incidir o adicional por tempo de serviço
também sobre a TIDE, até a concessão, em definitivo, da segurança. É a breve
exposição. 2. No que tange ao exame de admissibilidade da ação, desde logo e
sem maior análise, tenho que imperativo o indeferimento liminar do presente
Mandado, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/09, que disciplina o
mandado de segurança individual e coletivo, in verbis: "Art. 10. A inicial será
desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de
mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando
decorrido o prazo legal para a impetração." É que se funda o mandamus em
apreço em suposta violação a direito líquido e certo, consistente na aplicação
de sistemática de cálculo de adicional de tempo de serviço que não contabiliza,
para sua concessão, as verbas percebidas a título de gratificação de tempo
integral e dedicação exclusiva. Nesse sentido, necessariamente, deveria o
impetrante ter trazido aos autos elementos comprobatórios do percebimento a
menor dos proventos de aposentadoria de seus sindicalizados. E,
compulsando-se os autos, é possível verificar que, embora o impetrante
mencione, na exordial, a juntada de contracheques (nota de rodapé nº 5  fls. 5),
em verdade não foram colacionados tais documentos nem qualquer outro
capaz de demonstrar, de plano, a ilegalidade aventada. Nesse contexto, torna-
se impossível a verificação quanto à existência ou não de direito por parte do
impetrante. Diante da ausência de prova pré-constituída, evidenciada está a
impossibilidade de manejo de Mandado de Segurança, já que, como é cediço, o
remédio constitucional não admite dilação probatória, ao revés, exige a liquidez
e a certeza do direito postulado. Transcrevo precedente da Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. REFÚGIO. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO
EM FACE DA DECISÃO DO CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA (CÓPIA DAS DECISÕES DO CONARE E DO
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23.350/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 29/05/2008, DJe
04/08/2008). Nesse sentido, oportuno citar os seguintes julgados desta Corte:
"DECISÃO MONOCRÁTICA MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRANTE PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA.
PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO QUE COMPROVE A RECUSA POR PARTE DA
AUTORIDADE COATORA. MERA AIFIRMAÇÃO DE QUE O
MEDICAMENTO NÃO CONSTA DOS PROTOCOLOS DO Sistema
Único de Saúde (S.U.S.). INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. PLEITO QUE DEVERIA
TER SIDO FORMULADO VIA AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURANÇA
INDEFERIDA LIMINARMENTE. Não há falar em violação a direito líquido
e certo, haja vista a ausência de prova pré- constituída tendente a demonstrar
que a autoridade coatora tenha se recusado a fornecer a medicação postulada.
A Lei nº 12.016/2009 em seu artigo 10, caput, autoriza o relator a indeferir a
inicial, desde logo, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe
faltar alguns dos requisitos desta lei. (TJPR Mandado de Segurança 824.845-7 
5ª Câmara Cível Relator Des. Luiz Mateus de Lima publicado em 28/09/2011).
Desta forma, em razão da ausência de prova pré- constituída, o mandado de
segurança constitui-se em via inadequada para postular a concessão do
medicamento pretendido, devendo tal pleito ser formulado via ação ordinária,
com pedido de tutela antecipada, a fim de que seja possível a dilação probatória
(comprovação da existência da recusa ao fornecimento da medicação), o que
não se admite na via estreita do mandado de segurança. Ademais, vale dizer que
a comprovação da recusa pela autoridade coatora é essencial para que se possa
aferir o prazo decadencial para a impetração, o que no presente caso não é
possível de se averiguar. Portanto, ante a ausência de prova pré- constituída,
indefiro liminarmente a segurança, com fundamento no disposto no artigo 10,
caput, da Lei nº 12.016/2009, revogando-se a medida liminar anteriormente
concedida. Tendo em vista a extinção da segurança, os ônus das custas
processuais deverão recair sobre o Impetrante, devendo, no entanto, ser
observado o disposto no artigo 12, da Lei nº 1.060/50 e nas Súmulas nº. 512
do Supremo Tribunal Federal e nº. 105 do Superior Tribunal de Justiça. III -
Diante do exposto, indefiro liminarmente a segurança, ante a ausência de prova
pré-constituída (falta de recusa de fornecimento da medicação pela suposta
autoridade coatora). Publique-se e intimem-se. Curitiba, 23 de Agosto de 2012.
LÉLIA SAMARDÃ GIACOMET Desembargadora Relatora
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Caso – 921010-4 (decisão monocrática)
Relator: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira
Processo: 921010-4 Fonte: DJ: 879
Data Publicação: 06/06/2012
Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível em Composição Integral
Data Julgamento: 31/05/2012
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Policiais
Civis de Londrina e Região Sindipol, em favor de seus associados inativos, em
face do Estado do Paraná e da Paranaprevidência, alegando que estão
recebendo o adicional por tempo de serviço (quinquênio) a menor, visto que
os impetrados utilizam, como base de cálculo para o referido adicional, apenas
o vencimento básico, sem considerar a vantagem denominada tempo integral e
dedicação exclusiva (TIDE). Pleiteia a concessão de liminar, para o fim de
determinar aos impetrados que façam incidir o adicional por tempo de serviço
também sobre a TIDE, até a concessão, em definitivo, da segurança. É a breve
exposição. 2. No que tange ao exame de admissibilidade da ação, desde logo e
sem maior análise, tenho que imperativo o indeferimento liminar do presente
Mandado, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/09, que disciplina o
mandado de segurança individual e coletivo, in verbis: "Art. 10. A inicial será
desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de
mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando
decorrido o prazo legal para a impetração." É que se funda o mandamus em 
apreço em suposta violação a direito líquido e certo, consistente na aplicação
de sistemática de cálculo de adicional de tempo de serviço que não contabiliza,
para sua concessão, as verbas percebidas a título de gratificação de tempo 
integral e dedicação exclusiva. Nesse sentido, necessariamente, deveria o
impetrante ter trazido aos autos elementos comprobatórios do percebimento a
menor dos proventos de aposentadoria de seus sindicalizados. E,
compulsando-se os autos, é possível verificar que, embora o impetrante
mencione, na exordial, a juntada de contracheques (nota de rodapé nº 5 fls. 5),
em verdade não foram colacionados tais documentos nem qualquer outro
capaz de demonstrar, de plano, a ilegalidade aventada. Nesse contexto, torna-
se impossível a verificação quanto à existência ou não de direito por parte do
impetrante. Diante da ausência de prova pré-constituída, evidenciada está a
impossibilidade de manejo de Mandado de Segurança, já que, como é cediço, o
remédio constitucional não admite dilação probatória, ao revés, exige a liquidez
e a certeza do direito postulado. Transcrevo precedente da Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. REFÚGIO. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO 
EM FACE DA DECISÃO DO CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA (CÓPIA DAS DECISÕES DO CONARE E DO
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RECURSO ADMINISTRATIVO). 1. Trata-se de mandado de segurança 
ajuizado por Ali Maqsood em face de ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da 
Justiça consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo interposto 
em face de decisão do Conare que lhe negou a condição de refugiado. 2. Aduz, 
em síntese, para caracterizar seu direito líqüido e certo, que, por ter se casado 
com mulher de grupo religioso diferente do seu, tem receio de ser perseguido 
acaso seja obrigado a retornar a seu país de origem (o Paquistão) - 
especialmente porque, depois que o impetrante negou apoio a grupo ativista 
local, sua residência foi alvo de ataques sistematizados, dos quais resultaram a 
morte de seu pai e de outros integrantes de sua família - e, que, nestas 
condições, requereu o reconhecimento do status de refugiado. 3. Postulou a 
concessão de liminar, e, para configurar o perigo na demora, informou que foi 
comunicado do indeferimento de seu recurso administrativo em 24.6.2011 e 
que corre risco de sofrer danos irreparáveis se seu retorno for levado a cabo. 
O pedido liminar não foi avaliado porque houve denegação da segurança. 4. A 
concessão da condição de refugiado, conquanto se releve, sem dúvida, uma 
manifestação da soberania brasileira, pode ser sindicável junto ao Judiciário, na 
qualidade de ato administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou o Supremo 
Tribunal Federal nos autos da Extradição n. 1.085, com superação do 
precedente que informava a matéria anteriormente (caso Padre Medina). 5. 
Contudo, para que o Judiciário possa se manifestar na esfera de um mandado 
de segurança, imperiosa é a formação dos autos na forma delimitada pelo art. 
1º da Lei n. 12.016/09, que exige que o direito em jogo seja marcado pela 
liqüidez e certeza, as quais, por sua vez, estão configuradas pela necessidade de 
prova pré- constituída. 6. Na espécie, embora a pretensão do impetrante 
constitua pedido juridicamente possível e que esta Corte Superior seja 
competente, em princípio, para processar e julgar o feito, tendo em conta a 
prerrogativa de foro da autoridade coatora, não há, nos presentes autos, prova 
do ato coator, com seu inteiro teor. 7. A cópia dos inteiros teores da decisão 
do Conare e da posterior decisão de indeferimento do recurso administrativo 
interposto junto ao Ministro de Justiça é essencial para que se possa avaliar 
eventual ilegalidade do ato à luz da Lei n. 9.474/97 e dos princípios de direito 
que regulam o instituto humanitário do refúgio. 8. Sem tais peças, é impossível 
avaliar o pleito mandamental de forma equilibrada, por ausência de prova pré-
constituída. 9. Sustenta a parte agravante que não juntou os atos que negaram 
o refúgio porque a eles não teve acesso e que é a falta de fundamentação para
a negativa que justificou a impetração da segurança. 10. Nada obstante, é de se
observar, a partir de uma simples leitura da inicial, que o fato de a parte não ter
tido acesso às decisões administrativas de indeferimento do pedido de refúgio
claramente não é objeto da presente impetração, que se volta unicamente
contra a ilegalidade, no mérito, do indeferimento do pedido formulado em sede
administrativa. 11. Ainda que assim fosse, deveria haver prova de que houve
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RECURSO ADMINISTRATIVO). 1. Trata-se de mandado de segurança
ajuizado por Ali Maqsood em face de ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da
Justiça consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo interposto
em face de decisão do Conare que lhe negou a condição de refugiado. 2. Aduz,
em síntese, para caracterizar seu direito líqüido e certo, que, por ter se casado
com mulher de grupo religioso diferente do seu, tem receio de ser perseguido
acaso seja obrigado a retornar a seu país de origem (o Paquistão) -
especialmente porque, depois que o impetrante negou apoio a grupo ativista
local, sua residência foi alvo de ataques sistematizados, dos quais resultaram a
morte de seu pai e de outros integrantes de sua família - e, que, nestas 
condições, requereu o reconhecimento do status de refugiado. 3. Postulou a
concessão de liminar, e, para configurar o perigo na demora, informou que foi
comunicado do indeferimento de seu recurso administrativo em 24.6.2011 e
que corre risco de sofrer danos irreparáveis se seu retorno for levado a cabo.
O pedido liminar não foi avaliado porque houve denegação da segurança. 4. A
concessão da condição de refugiado, conquanto se releve, sem dúvida, uma
manifestação da soberania brasileira, pode ser sindicável junto ao Judiciário, na
qualidade de ato administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou o Supremo
Tribunal Federal nos autos da Extradição n. 1.085, com superação do
precedente que informava a matéria anteriormente (caso Padre Medina). 5.
Contudo, para que o Judiciário possa se manifestar na esfera de um mandado
de segurança, imperiosa é a formação dos autos na forma delimitada pelo art.
1º da Lei n. 12.016/09, que exige que o direito em jogo seja marcado pela
liqüidez e certeza, as quais, por sua vez, estão configuradas pela necessidade de
prova pré- constituída. 6. Na espécie, embora a pretensão do impetrante
constitua pedido juridicamente possível e que esta Corte Superior seja
competente, em princípio, para processar e julgar o feito, tendo em conta a
prerrogativa de foro da autoridade coatora, não há, nos presentes autos, prova
do ato coator, com seu inteiro teor. 7. A cópia dos inteiros teores da decisão
do Conare e da posterior decisão de indeferimento do recurso administrativo
interposto junto ao Ministro de Justiça é essencial para que se possa avaliar
eventual ilegalidade do ato à luz da Lei n. 9.474/97 e dos princípios de direito
que regulam o instituto humanitário do refúgio. 8. Sem tais peças, é impossível
avaliar o pleito mandamental de forma equilibrada, por ausência de prova pré-
constituída. 9. Sustenta a parte agravante que não juntou os atos que negaram
o refúgio porque a eles não teve acesso e que é a falta de fundamentação para
a negativa que justificou a impetração da segurança. 10. Nada obstante, é de se
observar, a partir de uma simples leitura da inicial, que o fato de a parte não ter
tido acesso às decisões administrativas de indeferimento do pedido de refúgio
claramente não é objeto da presente impetração, que se volta unicamente
contra a ilegalidade, no mérito, do indeferimento do pedido formulado em sede
administrativa. 11. Ainda que assim fosse, deveria haver prova de que houve
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requerimento para acesso aos documentos do procedimento administrativo 
junto às autoridades competentes, prova esta que, novamente, não existe nesses 
autos - aliás, em tese, se assim fosse, seria outra a medida cabível. 12. Ora, se a 
parte recorrente formulou recurso administrativo, teve contato, no mínimo, 
com a decisão do Conare que impugnou, e ao menos este ato deveria ter sido 
juntado aos autos, uma vez que ele foi mantido por decisão posterior do 
Ministro da Justiça. 13. Por fim, para a aplicação dos arts. 7º, inc. I, e 6º, § 1º, 
da Lei n. 12.016/09, é necessário ao menos um indício de ilegalidade, que, 
reitero, não se vislumbra nestes autos, justamente porque não se sabe os limites 
e conteúdo da decisão que indeferiu o recurso administrativo. 14. A falta de 
prova pré-constituída é, pois, evidente. 15. Agravo regimental não provido. 
(STJ, AgRg no MS 17612/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 
DJe 18/11/2011) 3. Diante do exposto, e com supedâneo no art. 10 da Lei 
Mandamental e no art. 267, inciso I, do Códex de Processo Civil, indefiro a 
inicial, em face da inexistência de direito líquido e certo aferível de plano, 
determinando a extinção do feito sem julgamento de mérito. 4. Intimem-se. 
Curitiba, 24 de maio de 2012. DESEMBARGADOR LUIZ SÉRGIO NEIVA 
DE LIMA VIEIRA Relator. 

Caso – 903919-4  (decisão monocrática) 
Relator: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira  
Processo: 903919-4 Fonte: DJ: 853  
Data Publicação: 30/04/2012 
Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível em Composição Integral 
Data Julgamento: 19/04/2012 
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Bernardete Delourdes
Lucas de Oliveira alegando a prática de ato ilegal por parte da autoridade
impetrada consistente em redução de sua pensão por morte derivada do
falecimento de seu marido José Marcelo Maciel de Oliveira serventuário
aposentado da Justiça. Em fato, alega a impetrante que a diminuição de seus
proventos com base nas disposições da Emenda Constitucional 41/03 não seria
possível tendo em vista que a entrada do servidor no serviço público teria
ocorrido antes da vigência do dispositivo. É o relatório. 2. No que tange ao
exame da admissibilidade da Ação, desde logo e sem maior análise, tenho que
imperativo o indeferimento liminar do presente Mandado. É que se funda o
mandamus em suposta ilegalidade do ato de redução do pensionamento da
impetrante tendo em vista que o servidor por ocasião de seu falecimento "já
estava aposentado e havia cumprido todos os requisitos para deixar benefício
de pensão em conformidade com legislação vigente à época em Página 1 de 5
trazido aos autos o ato de aposentadoria demonstrando de plano que a mesma
se teria dado antes da vigência da EC 41. Não o fez. Aliás, sequer mencionada
na ação a data de inativação. Ao mesmo tempo, também inexistem elementos
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RECURSO ADMINISTRATIVO). 1. Trata-se de mandado de segurança
ajuizado por Ali Maqsood em face de ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da
Justiça consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo interposto
em face de decisão do Conare que lhe negou a condição de refugiado. 2. Aduz,
em síntese, para caracterizar seu direito líqüido e certo, que, por ter se casado
com mulher de grupo religioso diferente do seu, tem receio de ser perseguido
acaso seja obrigado a retornar a seu país de origem (o Paquistão) -
especialmente porque, depois que o impetrante negou apoio a grupo ativista
local, sua residência foi alvo de ataques sistematizados, dos quais resultaram a
morte de seu pai e de outros integrantes de sua família - e, que, nestas 
condições, requereu o reconhecimento do status de refugiado. 3. Postulou a
concessão de liminar, e, para configurar o perigo na demora, informou que foi
comunicado do indeferimento de seu recurso administrativo em 24.6.2011 e
que corre risco de sofrer danos irreparáveis se seu retorno for levado a cabo.
O pedido liminar não foi avaliado porque houve denegação da segurança. 4. A
concessão da condição de refugiado, conquanto se releve, sem dúvida, uma
manifestação da soberania brasileira, pode ser sindicável junto ao Judiciário, na
qualidade de ato administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou o Supremo
Tribunal Federal nos autos da Extradição n. 1.085, com superação do
precedente que informava a matéria anteriormente (caso Padre Medina). 5.
Contudo, para que o Judiciário possa se manifestar na esfera de um mandado
de segurança, imperiosa é a formação dos autos na forma delimitada pelo art.
1º da Lei n. 12.016/09, que exige que o direito em jogo seja marcado pela
liqüidez e certeza, as quais, por sua vez, estão configuradas pela necessidade de
prova pré- constituída. 6. Na espécie, embora a pretensão do impetrante
constitua pedido juridicamente possível e que esta Corte Superior seja
competente, em princípio, para processar e julgar o feito, tendo em conta a
prerrogativa de foro da autoridade coatora, não há, nos presentes autos, prova
do ato coator, com seu inteiro teor. 7. A cópia dos inteiros teores da decisão
do Conare e da posterior decisão de indeferimento do recurso administrativo
interposto junto ao Ministro de Justiça é essencial para que se possa avaliar
eventual ilegalidade do ato à luz da Lei n. 9.474/97 e dos princípios de direito
que regulam o instituto humanitário do refúgio. 8. Sem tais peças, é impossível
avaliar o pleito mandamental de forma equilibrada, por ausência de prova pré-
constituída. 9. Sustenta a parte agravante que não juntou os atos que negaram
o refúgio porque a eles não teve acesso e que é a falta de fundamentação para
a negativa que justificou a impetração da segurança. 10. Nada obstante, é de se
observar, a partir de uma simples leitura da inicial, que o fato de a parte não ter
tido acesso às decisões administrativas de indeferimento do pedido de refúgio
claramente não é objeto da presente impetração, que se volta unicamente
contra a ilegalidade, no mérito, do indeferimento do pedido formulado em sede
administrativa. 11. Ainda que assim fosse, deveria haver prova de que houve
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requerimento para acesso aos documentos do procedimento administrativo
junto às autoridades competentes, prova esta que, novamente, não existe nesses
autos - aliás, em tese, se assim fosse, seria outra a medida cabível. 12. Ora, se a
parte recorrente formulou recurso administrativo, teve contato, no mínimo,
com a decisão do Conare que impugnou, e ao menos este ato deveria ter sido
juntado aos autos, uma vez que ele foi mantido por decisão posterior do
Ministro da Justiça. 13. Por fim, para a aplicação dos arts. 7º, inc. I, e 6º, § 1º,
da Lei n. 12.016/09, é necessário ao menos um indício de ilegalidade, que,
reitero, não se vislumbra nestes autos, justamente porque não se sabe os limites
e conteúdo da decisão que indeferiu o recurso administrativo. 14. A falta de
prova pré-constituída é, pois, evidente. 15. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no MS 17612/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe 18/11/2011) 3. Diante do exposto, e com supedâneo no art. 10 da Lei
Mandamental e no art. 267, inciso I, do Códex de Processo Civil, indefiro a
inicial, em face da inexistência de direito líquido e certo aferível de plano,
determinando a extinção do feito sem julgamento de mérito. 4. Intimem-se.
Curitiba, 24 de maio de 2012. DESEMBARGADOR LUIZ SÉRGIO NEIVA
DE LIMA VIEIRA Relator.

Caso – 903919-4 (decisão monocrática)
Relator: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira
Processo: 903919-4 Fonte: DJ: 853
Data Publicação: 30/04/2012
Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível em Composição Integral
Data Julgamento: 19/04/2012
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Bernardete Delourdes
Lucas de Oliveira alegando a prática de ato ilegal por parte da autoridade
impetrada consistente em redução de sua pensão por morte derivada do
falecimento de seu marido José Marcelo Maciel de Oliveira serventuário
aposentado da Justiça. Em fato, alega a impetrante que a diminuição de seus
proventos com base nas disposições da Emenda Constitucional 41/03 não seria
possível tendo em vista que a entrada do servidor no serviço público teria
ocorrido antes da vigência do dispositivo. É o relatório. 2. No que tange ao
exame da admissibilidade da Ação, desde logo e sem maior análise, tenho que
imperativo o indeferimento liminar do presente Mandado. É que se funda o 
mandamus em suposta ilegalidade do ato de redução do pensionamento da
impetrante tendo em vista que o servidor por ocasião de seu falecimento "já
estava aposentado e havia cumprido todos os requisitos para deixar benefício
de pensão em conformidade com legislação vigente à época em Página 1 de 5
trazido aos autos o ato de aposentadoria demonstrando de plano que a mesma
se teria dado antes da vigência da EC 41. Não o fez. Aliás, sequer mencionada
na ação a data de inativação. Ao mesmo tempo, também inexistem elementos
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suficientes à comprovação de que teria havido por parte do falecido servidor o 
cumprimento de todos os requisitos para legar pensão anteriormente ao 
advento da citada Emenda. Nesse contexto impossível a verificação quanto à 
existência ou não de direito por parte da Autora. Tal constatação evidencia a 
impossibilidade de manejo de Mandado de Segurança já que inadmissível em 
seu corpo a instrução probatória. Transcrevo precedente da Corte Superior: 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. REFÚGIO. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA. 
INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO 
EM FACE DA DECISÃO DO CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA (CÓPIA DAS DECISÕES DO CONARE E DO 
RECURSO ADMINISTRATIVO). 1. Trata-se de mandado de segurança 
ajuizado por Ali Maqsood em face de ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da 
Justiça consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo interposto 
em face de decisão do Conare que lhe negou a condição de refugiado. 2. Aduz, 
em síntese, para caracterizar seu direito líqüido e diferente do seu, tem receio 
de ser perseguido acaso seja obrigado a retornar a seu país de origem (o 
Paquistão) - especialmente porque, depois que o impetrante negou apoio a 
grupo ativista local, sua residência foi alvo de ataques sistematizados, dos quais 
resultaram a morte de seu pai e de outros integrantes de sua família - e, que, 
nestas condições, requereu o reconhecimento do status de refugiado.3. 
Postulou a concessão de liminar, e, para configurar o perigo na demora, 
informou que foi comunicado do indeferimento de seu recurso administrativo 
em 24.6.2011 e que corre risco de sofrer danos irreparáveis se seu retorno for 
levado a cabo. O pedido liminar não foi avaliado porque houve denegação da 
segurança. 4. A concessão da condição de refugiado,conquanto se releve, sem 
dúvida, uma manifestação da soberania brasileira, pode ser sindicável junto ao 
Judiciário, na qualidade de ato administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou 
o Supremo Tribunal Federal nos autos da Extradição n. 1.085, com superação
do precedente que informava a matéria anteriormente (caso Padre Medina). 5.
Contudo, para que o Judiciário possa se manifestar na esfera de um mandado
de segurança, imperiosa é a formação dos autos na forma delimitada pelo art.
1º da Lei n. 12.016/09, que exige que o direito em jogo seja marcado pela
liqüidez e certeza, as quais, por sua vez, estão configuradas pela necessidade de
prova pré-constituída. 6. Na espécie, embora a pretensão do impetrante
constitua pedido juridicamente possível e que esta Corte Superior seja
competente, em princípio, para processar e julgar o feito, tendo em conta a
prerrogativa de foro da autoridade coatora, não há, 7. A cópia dos inteiros
teores da decisão do Conare e da posterior decisão de indeferimento do recurso
administrativo interposto junto ao Ministro de Justiça é essencial para que se
possa avaliar eventual ilegalidade do ato à luz da Lei n. 9.474/97 e dos princípios
de direito que regulam o instituto humanitário do refúgio. 8. Sem tais peças, é
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suficientes à comprovação de que teria havido por parte do falecido servidor o
cumprimento de todos os requisitos para legar pensão anteriormente ao
advento da citada Emenda. Nesse contexto impossível a verificação quanto à
existência ou não de direito por parte da Autora. Tal constatação evidencia a
impossibilidade de manejo de Mandado de Segurança já que inadmissível em
seu corpo a instrução probatória. Transcrevo precedente da Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. REFÚGIO. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO
EM FACE DA DECISÃO DO CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA (CÓPIA DAS DECISÕES DO CONARE E DO
RECURSO ADMINISTRATIVO). 1. Trata-se de mandado de segurança 
ajuizado por Ali Maqsood em face de ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da
Justiça consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo interposto
em face de decisão do Conare que lhe negou a condição de refugiado. 2. Aduz,
em síntese, para caracterizar seu direito líqüido e diferente do seu, tem receio 
de ser perseguido acaso seja obrigado a retornar a seu país de origem (o
Paquistão) - especialmente porque, depois que o impetrante negou apoio a
grupo ativista local, sua residência foi alvo de ataques sistematizados, dos quais
resultaram a morte de seu pai e de outros integrantes de sua família - e, que,
nestas condições, requereu o reconhecimento do status de refugiado.3.
Postulou a concessão de liminar, e, para configurar o perigo na demora,
informou que foi comunicado do indeferimento de seu recurso administrativo
em 24.6.2011 e que corre risco de sofrer danos irreparáveis se seu retorno for
levado a cabo. O pedido liminar não foi avaliado porque houve denegação da
segurança. 4. A concessão da condição de refugiado,conquanto se releve, sem
dúvida, uma manifestação da soberania brasileira, pode ser sindicável junto ao
Judiciário, na qualidade de ato administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou
o Supremo Tribunal Federal nos autos da Extradição n. 1.085, com superação
do precedente que informava a matéria anteriormente (caso Padre Medina). 5.
Contudo, para que o Judiciário possa se manifestar na esfera de um mandado
de segurança, imperiosa é a formação dos autos na forma delimitada pelo art.
1º da Lei n. 12.016/09, que exige que o direito em jogo seja marcado pela
liqüidez e certeza, as quais, por sua vez, estão configuradas pela necessidade de
prova pré-constituída. 6. Na espécie, embora a pretensão do impetrante
constitua pedido juridicamente possível e que esta Corte Superior seja
competente, em princípio, para processar e julgar o feito, tendo em conta a
prerrogativa de foro da autoridade coatora, não há, 7. A cópia dos inteiros
teores da decisão do Conare e da posterior decisão de indeferimento do recurso
administrativo interposto junto ao Ministro de Justiça é essencial para que se
possa avaliar eventual ilegalidade do ato à luz da Lei n. 9.474/97 e dos princípios
de direito que regulam o instituto humanitário do refúgio. 8. Sem tais peças, é
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impossível avaliar o pleito mandamental de forma equilibrada, por ausência de 
prova pré-constituída. 9. Sustenta a parte agravante que não juntou os atos que 
negaram o refúgio porque a eles não teve acesso e que é a falta de 
fundamentação para a negativa que justificou a impetração da segurança. 10. 
Nada obstante, é de se observar, a partir de uma simples leitura da inicial, que 
o fato de a parte não ter tido acesso às decisões administrativas de
indeferimento do pedido de refúgio claramente não é objeto da presente
impetração, que se volta unicamente contra a ilegalidade, no mérito, do
indeferimento do pedido formulado em sede administrativa. 11. Ainda que
assim fosse, deveria haver prova de que houve requerimento para acesso aos
documentos do procedimento administrativo junto às autoridades
competentes, prova esta que, novamente, não existe nesses autos - aliás, em
tese, se assim fosse, seria outra a medida cabível. 12. Ora, se a parte recorrente
formulou recurso administrativo, teve contato, no mínimo, com a decisão do
Conare que impugnou, e ao menos este ato deveria ter sido juntado aos autos,
uma vez que ele foi mantido por decisão posterior do Ministro da Justiça. 13.
Por fim, para a aplicação dos arts. 7º, inc. I, e 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/09, é
necessário ao menos um indício de justamente porque não se sabe os limites e
conteúdo da decisão que indeferiu o recurso administrativo. 14. A falta de prova
pré-constituída é, pois, evidente. 15. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg no MS 17612/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
18/11/2011) 3. Diante do exposto, e com supedâneo no art. 10 da Lei
Mandamental e 267, I, do Códex de Processo Civil, indefiro a inicial tendo em
vista a inexistência de direito líquido e certo aferível de plano, determinando a
extinção do feito sem julgamento de mérito. Verbis: Art. 10. A inicial será desde
logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de
segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo
legal para a impetração. 4. Intimem-se. Curitiba, 12 de abril de 2012.
DESEMBARGADOR LUIZ SERGIO NEIVA DE LIMA VIEIRA Relator.

Caso – 872914-4  (decisão monocrática) 
Relator: Lélia Samardã Giacomet 
Processo: 872914-4 Fonte: DJ: 793 
Data Publicação: 31/01/2012 
Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível em Composição Integral  
Data Julgamento: 27/01/2012 
VISTOS e examinados estes autos de Mandado de Segurança sob nº 872.914-
4, oriundo do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, 
em que é impetrante Andréia Pichorim e impetrado o Secretário de Estado da 
Saúde do Paraná. I - Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, 
impetrado por Andréia Pichorim contra o Secretário de Estado da Saúde do 
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suficientes à comprovação de que teria havido por parte do falecido servidor o
cumprimento de todos os requisitos para legar pensão anteriormente ao
advento da citada Emenda. Nesse contexto impossível a verificação quanto à
existência ou não de direito por parte da Autora. Tal constatação evidencia a
impossibilidade de manejo de Mandado de Segurança já que inadmissível em
seu corpo a instrução probatória. Transcrevo precedente da Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. REFÚGIO. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO
EM FACE DA DECISÃO DO CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA (CÓPIA DAS DECISÕES DO CONARE E DO
RECURSO ADMINISTRATIVO). 1. Trata-se de mandado de segurança 
ajuizado por Ali Maqsood em face de ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da
Justiça consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo interposto
em face de decisão do Conare que lhe negou a condição de refugiado. 2. Aduz,
em síntese, para caracterizar seu direito líqüido e diferente do seu, tem receio 
de ser perseguido acaso seja obrigado a retornar a seu país de origem (o
Paquistão) - especialmente porque, depois que o impetrante negou apoio a
grupo ativista local, sua residência foi alvo de ataques sistematizados, dos quais
resultaram a morte de seu pai e de outros integrantes de sua família - e, que,
nestas condições, requereu o reconhecimento do status de refugiado.3.
Postulou a concessão de liminar, e, para configurar o perigo na demora,
informou que foi comunicado do indeferimento de seu recurso administrativo
em 24.6.2011 e que corre risco de sofrer danos irreparáveis se seu retorno for
levado a cabo. O pedido liminar não foi avaliado porque houve denegação da
segurança. 4. A concessão da condição de refugiado,conquanto se releve, sem
dúvida, uma manifestação da soberania brasileira, pode ser sindicável junto ao
Judiciário, na qualidade de ato administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou
o Supremo Tribunal Federal nos autos da Extradição n. 1.085, com superação
do precedente que informava a matéria anteriormente (caso Padre Medina). 5.
Contudo, para que o Judiciário possa se manifestar na esfera de um mandado
de segurança, imperiosa é a formação dos autos na forma delimitada pelo art.
1º da Lei n. 12.016/09, que exige que o direito em jogo seja marcado pela
liqüidez e certeza, as quais, por sua vez, estão configuradas pela necessidade de
prova pré-constituída. 6. Na espécie, embora a pretensão do impetrante
constitua pedido juridicamente possível e que esta Corte Superior seja
competente, em princípio, para processar e julgar o feito, tendo em conta a
prerrogativa de foro da autoridade coatora, não há, 7. A cópia dos inteiros
teores da decisão do Conare e da posterior decisão de indeferimento do recurso
administrativo interposto junto ao Ministro de Justiça é essencial para que se
possa avaliar eventual ilegalidade do ato à luz da Lei n. 9.474/97 e dos princípios
de direito que regulam o instituto humanitário do refúgio. 8. Sem tais peças, é
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impossível avaliar o pleito mandamental de forma equilibrada, por ausência de
prova pré-constituída. 9. Sustenta a parte agravante que não juntou os atos que
negaram o refúgio porque a eles não teve acesso e que é a falta de
fundamentação para a negativa que justificou a impetração da segurança. 10.
Nada obstante, é de se observar, a partir de uma simples leitura da inicial, que
o fato de a parte não ter tido acesso às decisões administrativas de
indeferimento do pedido de refúgio claramente não é objeto da presente
impetração, que se volta unicamente contra a ilegalidade, no mérito, do
indeferimento do pedido formulado em sede administrativa. 11. Ainda que
assim fosse, deveria haver prova de que houve requerimento para acesso aos
documentos do procedimento administrativo junto às autoridades
competentes, prova esta que, novamente, não existe nesses autos - aliás, em
tese, se assim fosse, seria outra a medida cabível. 12. Ora, se a parte recorrente
formulou recurso administrativo, teve contato, no mínimo, com a decisão do
Conare que impugnou, e ao menos este ato deveria ter sido juntado aos autos,
uma vez que ele foi mantido por decisão posterior do Ministro da Justiça. 13.
Por fim, para a aplicação dos arts. 7º, inc. I, e 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/09, é
necessário ao menos um indício de justamente porque não se sabe os limites e
conteúdo da decisão que indeferiu o recurso administrativo. 14. A falta de prova
pré-constituída é, pois, evidente. 15. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg no MS 17612/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
18/11/2011) 3. Diante do exposto, e com supedâneo no art. 10 da Lei
Mandamental e 267, I, do Códex de Processo Civil, indefiro a inicial tendo em
vista a inexistência de direito líquido e certo aferível de plano, determinando a
extinção do feito sem julgamento de mérito. Verbis: Art. 10. A inicial será desde
logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de
segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo
legal para a impetração. 4. Intimem-se. Curitiba, 12 de abril de 2012.
DESEMBARGADOR LUIZ SERGIO NEIVA DE LIMA VIEIRA Relator.

Caso – 872914-4 (decisão monocrática)
Relator: Lélia Samardã Giacomet
Processo: 872914-4 Fonte: DJ: 793
Data Publicação: 31/01/2012
Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível em Composição Integral
Data Julgamento: 27/01/2012
VISTOS e examinados estes autos de Mandado de Segurança sob nº 872.914-
4, oriundo do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba,
em que é impetrante Andréia Pichorim e impetrado o Secretário de Estado da
Saúde do Paraná. I - Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar,
impetrado por Andréia Pichorim contra o Secretário de Estado da Saúde do
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Paraná, que tem por obrigação fornecer o medicamento "FENTANIL 
TRANSDÉRMICO (DUROGESIC)", ainda que não haja previsão de 
fornecimento deste para a doença que a acomete. Sustenta a impetrante, em 
síntese, que: a) é portadora de "D44.3  Microadenoma Secretor de Hipófise e 
E22  Acromegalia Secundária", ou seja, uma alta debilidade de saúde, tendo 
utilizados diversos medicamentos, mas, no presente momento, somente o 
medicamento FENTANIL TRANSDÉRMICO oferece eficiência, com 
abrandamento significativo dos sintomas da doença; b) o artigo 196 da 
Constituição Federal, bem como a Lei nº 8.080/190, garante a todas as pessoas 
o direito a vida e a saúde, e, consequentemente, atribui ao Estado o dever de
fornecer tratamento médico adequado para aqueles que necessitem, de maneira
gratuita e integral; c) mostra-se presente o seu direito liquido e certo, em especial
pela análise das provas pré-constituídas nos autos, a fim de fundamentar a
concessão da segurança. Pugna pela concessão de liminar a fim de determinar
que o impetrado forneça gratuita e ininterruptamente o medicamento prescrito
no relatório médico, qual seja, "FENTANIL TRANSDÉRMICO", em quantias
mensais suficientes para o uso por intervalos de 3 em 3 dias, na fração de
12,5mcg/h (um adesivo a cada 3 dias pela quantidade suficiente para um
corrente mês), conforme prescrição médica anexa. Em síntese, é o relatório. II
FUNDAMENTAÇÃO: A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de

segurança, em seu artigo 10, caput, autoriza o indeferimento da inicial, desde
logo, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos
requisitos previstos nesta Lei. É o que ocorre neste feito. Conforme se observa
do artigo 1º da mesma Lei, bem como no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição
Federal de 1988, para a concessão de mandado de segurança é necessária a
existência de direito líquido e certo violado, ou na eminência de sofrer violação.
Sobre o assunto, o jurista Uadi Lammêgo Bulos, em sua obra "Constituição
Federal Anotada" (5ª edição, p. 350), menciona o conceito atribuído a direito
líquido e certo enunciado por vários doutrinadores, verbis: "(...) Castro Nunes,
por exemplo, definia a expressão do seguinte modo: `direito líquido e certo, ou
que assim deva ser declarado, situa-se no plano jurídico da obrigação certa
quanto a sua existência, determinada quanto ao seu objeto e líquida na prestação
exigida' (Do mandado de segurança,8 ed. atual. por José de Aguiar Dias, Rio de
Janeiro, Forense, 1980, p. 80). Pontes de Miranda doutrinava: `direito líquido e
certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que
não precisa ser aclarado com exame de provas em dilações, que é de si mesmo
concludente e inconcusso' (Comentários à Constituição de 1946, Rio de Janeiro,
Henrique Cahen Editor, 1947, v.4, p.369). (...)". Levando em consideração tais
ensinamentos, constata-se que não há falar em existência de direito líquido e
certo da impetrante ou em violação dos mesmos, pois não há qualquer recusa
da suposta autoridade coatora quanto ao fornecimento do medicamento
denominado "FENTANIL TRANSDÉRMICO. Isto porque, ainda que a
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Paraná, que tem por obrigação fornecer o medicamento "FENTANIL
TRANSDÉRMICO (DUROGESIC)", ainda que não haja previsão de
fornecimento deste para a doença que a acomete. Sustenta a impetrante, em
síntese, que: a) é portadora de "D44.3 Microadenoma Secretor de Hipófise e
E22 Acromegalia Secundária", ou seja, uma alta debilidade de saúde, tendo
utilizados diversos medicamentos, mas, no presente momento, somente o
medicamento FENTANIL TRANSDÉRMICO oferece eficiência, com
abrandamento significativo dos sintomas da doença; b) o artigo 196 da
Constituição Federal, bem como a Lei nº 8.080/190, garante a todas as pessoas
o direito a vida e a saúde, e, consequentemente, atribui ao Estado o dever de
fornecer tratamento médico adequado para aqueles que necessitem, de maneira
gratuita e integral; c) mostra-se presente o seu direito liquido e certo, em especial
pela análise das provas pré-constituídas nos autos, a fim de fundamentar a
concessão da segurança. Pugna pela concessão de liminar a fim de determinar
que o impetrado forneça gratuita e ininterruptamente o medicamento prescrito
no relatório médico, qual seja, "FENTANIL TRANSDÉRMICO", em quantias
mensais suficientes para o uso por intervalos de 3 em 3 dias, na fração de
12,5mcg/h (um adesivo a cada 3 dias pela quantidade suficiente para um
corrente mês), conforme prescrição médica anexa. Em síntese, é o relatório. II
FUNDAMENTAÇÃO: A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de

segurança, em seu artigo 10, caput, autoriza o indeferimento da inicial, desde
logo, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos
requisitos previstos nesta Lei. É o que ocorre neste feito. Conforme se observa
do artigo 1º da mesma Lei, bem como no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição
Federal de 1988, para a concessão de mandado de segurança é necessária a
existência de direito líquido e certo violado, ou na eminência de sofrer violação.
Sobre o assunto, o jurista Uadi Lammêgo Bulos, em sua obra "Constituição
Federal Anotada" (5ª edição, p. 350), menciona o conceito atribuído a direito
líquido e certo enunciado por vários doutrinadores, verbis: "(...) Castro Nunes,
por exemplo, definia a expressão do seguinte modo: `direito líquido e certo, ou
que assim deva ser declarado, situa-se no plano jurídico da obrigação certa
quanto a sua existência, determinada quanto ao seu objeto e líquida na prestação
exigida' (Do mandado de segurança,8 ed. atual. por José de Aguiar Dias, Rio de
Janeiro, Forense, 1980, p. 80). Pontes de Miranda doutrinava: `direito líquido e
certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que
não precisa ser aclarado com exame de provas em dilações, que é de si mesmo 
concludente e inconcusso' (Comentários à Constituição de 1946, Rio de Janeiro,
Henrique Cahen Editor, 1947, v.4, p.369). (...)". Levando em consideração tais
ensinamentos, constata-se que não há falar em existência de direito líquido e
certo da impetrante ou em violação dos mesmos, pois não há qualquer recusa
da suposta autoridade coatora quanto ao fornecimento do medicamento
denominado "FENTANIL TRANSDÉRMICO. Isto porque, ainda que a
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impetrante afirme em sua peça inicial que o medicamento postulado não faz 
parte dos protocolos de tratamentos oncológicos fornecidos pelo Sistema 
Único de Saúde (S.U.S.), deveria ter trazido aos autos qualquer documento 
tendente a comprovar a existência da recusa ao fornecimento da medicação por 
parte da suposta autoridade coatora, o que não ocorreu. Tal negativa é 
imprescindível, em sede de mandado de segurança, para a averiguação do direito 
líquido e certo, bem como ante a impossibilidade de dilação probatória. Vale 
dizer, que não se está colocando em dúvida a existência da doença que acomete 
a impetrante e a sua gravidade, bem como a necessidade ao recebimento da 
medicação postulada, no entanto, apenas d que o presente mandamus está 
carente de documentação tendente a comprovar a recusa ao fornecimento do 
medicamento, a qual é imprescindível. Logo, da documentação carreada aos 
autos, não se pode concluir que a autoridade impetrada tenha se recusado a 
fornecer a medicação, não bastando para a concessão da liminar a simples 
afirmação da impetrante e da médica que lhe assiste, de que o medicamento não 
faz parte dos protocolos de tratamento oncológico do Sistema Único de Saúde 
(S.U.S.). Dessa forma, tendo em vista que a impetrante deixou de instruir os 
autos com documentação essencial a comprovar seu direito (prova da recusa ao 
fornecimento da medicação pela autoridade apontada como coatora), é evidente 
a ausência de violação a direito líquido e certo, em virtude da ausência de prova 
pré-constituída, devendo ser denegada a segurança. Quanto à necessidade de se 
instruir a inicial do mandado de segurança com a recusa do fornecimento da 
medicação pela autoridade coatora, contra a qual se volta o pedido, tem-se o 
seguinte entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. REFÚGIO. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA. 
INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO 
EM FACE DA DECISÃO DO CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA (CÓPIA DAS DECISÕES DO CONARE E DO 
RECURSO ADMINISTRATIVO). 1. Trata-se de mandado de segurança 
ajuizado por Ali Maqsood em face de ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da 
Justiça consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo interposto 
em face de decisão do Conare que lhe negou a condição de refugiado. 2. Aduz, 
em síntese, para caracterizar seu direito líqüido e certo, que, por ter se casado 
com mulher de grupo religioso diferente do seu, tem receio de ser perseguido 
acaso seja obrigado a retornar a seu país de origem (o Paquistão) - especialmente 
porque, depois que o impetrante negou apoio a grupo ativista local, sua 
residência foi alvo de ataques sistematizados, dos quais resultaram a morte de 
seu pai e de outros integrantes de sua família - e, que, nestas condições, requereu 
o reconhecimento do status de refugiado. 3. Postulou a concessão de liminar,
e, para configurar o perigo na demora, informou que foi comunicado do
indeferimento de seu recurso administrativo em 24.6.2011 e que corre risco de
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Paraná, que tem por obrigação fornecer o medicamento "FENTANIL
TRANSDÉRMICO (DUROGESIC)", ainda que não haja previsão de
fornecimento deste para a doença que a acomete. Sustenta a impetrante, em
síntese, que: a) é portadora de "D44.3 Microadenoma Secretor de Hipófise e
E22 Acromegalia Secundária", ou seja, uma alta debilidade de saúde, tendo
utilizados diversos medicamentos, mas, no presente momento, somente o
medicamento FENTANIL TRANSDÉRMICO oferece eficiência, com
abrandamento significativo dos sintomas da doença; b) o artigo 196 da
Constituição Federal, bem como a Lei nº 8.080/190, garante a todas as pessoas
o direito a vida e a saúde, e, consequentemente, atribui ao Estado o dever de
fornecer tratamento médico adequado para aqueles que necessitem, de maneira
gratuita e integral; c) mostra-se presente o seu direito liquido e certo, em especial
pela análise das provas pré-constituídas nos autos, a fim de fundamentar a
concessão da segurança. Pugna pela concessão de liminar a fim de determinar
que o impetrado forneça gratuita e ininterruptamente o medicamento prescrito
no relatório médico, qual seja, "FENTANIL TRANSDÉRMICO", em quantias
mensais suficientes para o uso por intervalos de 3 em 3 dias, na fração de
12,5mcg/h (um adesivo a cada 3 dias pela quantidade suficiente para um
corrente mês), conforme prescrição médica anexa. Em síntese, é o relatório. II
FUNDAMENTAÇÃO: A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de

segurança, em seu artigo 10, caput, autoriza o indeferimento da inicial, desde
logo, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos
requisitos previstos nesta Lei. É o que ocorre neste feito. Conforme se observa
do artigo 1º da mesma Lei, bem como no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição
Federal de 1988, para a concessão de mandado de segurança é necessária a
existência de direito líquido e certo violado, ou na eminência de sofrer violação.
Sobre o assunto, o jurista Uadi Lammêgo Bulos, em sua obra "Constituição
Federal Anotada" (5ª edição, p. 350), menciona o conceito atribuído a direito
líquido e certo enunciado por vários doutrinadores, verbis: "(...) Castro Nunes,
por exemplo, definia a expressão do seguinte modo: `direito líquido e certo, ou
que assim deva ser declarado, situa-se no plano jurídico da obrigação certa
quanto a sua existência, determinada quanto ao seu objeto e líquida na prestação
exigida' (Do mandado de segurança,8 ed. atual. por José de Aguiar Dias, Rio de
Janeiro, Forense, 1980, p. 80). Pontes de Miranda doutrinava: `direito líquido e
certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que
não precisa ser aclarado com exame de provas em dilações, que é de si mesmo 
concludente e inconcusso' (Comentários à Constituição de 1946, Rio de Janeiro,
Henrique Cahen Editor, 1947, v.4, p.369). (...)". Levando em consideração tais
ensinamentos, constata-se que não há falar em existência de direito líquido e
certo da impetrante ou em violação dos mesmos, pois não há qualquer recusa
da suposta autoridade coatora quanto ao fornecimento do medicamento
denominado "FENTANIL TRANSDÉRMICO. Isto porque, ainda que a
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impetrante afirme em sua peça inicial que o medicamento postulado não faz
parte dos protocolos de tratamentos oncológicos fornecidos pelo Sistema
Único de Saúde (S.U.S.), deveria ter trazido aos autos qualquer documento
tendente a comprovar a existência da recusa ao fornecimento da medicação por
parte da suposta autoridade coatora, o que não ocorreu. Tal negativa é
imprescindível, em sede de mandado de segurança, para a averiguação do direito
líquido e certo, bem como ante a impossibilidade de dilação probatória. Vale
dizer, que não se está colocando em dúvida a existência da doença que acomete
a impetrante e a sua gravidade, bem como a necessidade ao recebimento da
medicação postulada, no entanto, apenas d que o presente mandamus está
carente de documentação tendente a comprovar a recusa ao fornecimento do
medicamento, a qual é imprescindível. Logo, da documentação carreada aos
autos, não se pode concluir que a autoridade impetrada tenha se recusado a
fornecer a medicação, não bastando para a concessão da liminar a simples
afirmação da impetrante e da médica que lhe assiste, de que o medicamento não
faz parte dos protocolos de tratamento oncológico do Sistema Único de Saúde
(S.U.S.). Dessa forma, tendo em vista que a impetrante deixou de instruir os
autos com documentação essencial a comprovar seu direito (prova da recusa ao
fornecimento da medicação pela autoridade apontada como coatora), é evidente
a ausência de violação a direito líquido e certo, em virtude da ausência de prova
pré-constituída, devendo ser denegada a segurança. Quanto à necessidade de se
instruir a inicial do mandado de segurança com a recusa do fornecimento da
medicação pela autoridade coatora, contra a qual se volta o pedido, tem-se o 
seguinte entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. REFÚGIO. ATO DO MINISTRO DA JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO
EM FACE DA DECISÃO DO CONARE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA (CÓPIA DAS DECISÕES DO CONARE E DO
RECURSO ADMINISTRATIVO). 1. Trata-se de mandado de segurança
ajuizado por Ali Maqsood em face de ato do Exmo. Sr. Ministro de Estado da
Justiça consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo interposto
em face de decisão do Conare que lhe negou a condição de refugiado. 2. Aduz,
em síntese, para caracterizar seu direito líqüido e certo, que, por ter se casado
com mulher de grupo religioso diferente do seu, tem receio de ser perseguido
acaso seja obrigado a retornar a seu país de origem (o Paquistão) - especialmente
porque, depois que o impetrante negou apoio a grupo ativista local, sua
residência foi alvo de ataques sistematizados, dos quais resultaram a morte de
seu pai e de outros integrantes de sua família - e, que, nestas condições, requereu
o reconhecimento do status de refugiado. 3. Postulou a concessão de liminar,
e, para configurar o perigo na demora, informou que foi comunicado do
indeferimento de seu recurso administrativo em 24.6.2011 e que corre risco de
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sofrer danos irreparáveis se seu retorno for levado a cabo. O pedido liminar 
não foi avaliado porque houve denegação da segurança. 4. A concessão da 
condição de refugido, conquanto se releve, sem dúvida, uma manifestação da 
soberania brasileira, pode ser sindicável junto ao Judiciário, na qualidade de ato 
administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal 
nos autos da Extradição n. 1.085, com superação do precedente que informava 
a matéria anteriormente (caso Padre Medina). 5. Contudo, para que o Judiciário 
possa se manifestar na esfera de um mandado de segurança, imperiosa é a 
formação dos autos na forma delimitada pelo art. 1º da Lei n. 12.016/09, que 
exige que o direito em jogo seja marcado pela liqüidez e certeza, as quais, por 
sua vez, estão configuradas pela necessidade de prova pré-constituída. 6. Na 
espécie, embora a pretensão do impetrante constitua pedido juridicamente 
possível e que esta Corte Superior seja competente, em princípio, para processar 
e julgar o feito, tendo em conta a prerrogativa de foro da autoridade coatora, 
não há, nos presentes autos, prova do ato coator, com seu inteiro teor. 7. A 
cópia dos inteiros teores da decisão do Conare e da posterior decisão de 
indeferimento do recurso administrativo interposto junto ao Ministro de Justiça 
é essencial para que se possa avaliar eventual ilegalidade do ato à luz da Lei n. 
9.474/97 e dos princípios de direito que regulam o instituto humanitário do 
refúgio. 8. Sem tais peças, é impossível avaliar o pleito mandamental de forma 
equilibrada, por ausência de prova pré- constituída. 9. Sustenta a parte agravante 
que não juntou os atos que negaram o refúgio porque a eles não teve acesso e 
que é a falta de fundamentação para a negativa que justificou a impetração da 
segurança. 10. Nada obstante, é de se observar, a partir de uma simples leitura 
da inicial, que o fato de a parte não ter tido acesso às decisões administrativas 
de indeferimento do pedido de refúgio claramente não é objeto da presente 
impetração, que se volta unicamente contra a ilegalidade, no mérito, do 
indeferimento do pedido formulado em sede administrativa. 11. Ainda que 
assim fosse, deveria haver prova de que houve requerimento para acesso aos 
documentos do procedimento administrativo junto às autoridades 
competentes, prova esta que, novamente, não existe nesses autos - aliás, em 
tese, se assim fosse, seria outra a medida cabível. 12. Ora, se a parte recorrente 
formulou recurso administrativo, teve contato, no mínimo, com a decisão do 
Conare que impugnou, e ao menos este ato deveria ter sido juntado aos autos, 
uma vez que ele foi mantido por decisão posterior do Ministro da Justiça. 13. 
Por fim, para a aplicação dos arts. 7º, inc. I, e 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/09, é 
necessário ao menos um indício de ilegalidade, que, reitero, não se vislumbra 
nestes autos, justamente porque não se sabe os limites e conteúdo da decisão 
que indeferiu o recurso administrativo. 14. A falta de prova pré-constituída é, 
pois, evidente. 15. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no MS 17612 
/ DF - S1 - PRIMEIRA SEÇÃO - Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES - DJe 18/11/2011) "DIREITO ADMINISTRATIVO. 
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sofrer danos irreparáveis se seu retorno for levado a cabo. O pedido liminar
não foi avaliado porque houve denegação da segurança. 4. A concessão da
condição de refugido, conquanto se releve, sem dúvida, uma manifestação da
soberania brasileira, pode ser sindicável junto ao Judiciário, na qualidade de ato
administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal
nos autos da Extradição n. 1.085, com superação do precedente que informava
a matéria anteriormente (caso Padre Medina). 5. Contudo, para que o Judiciário
possa se manifestar na esfera de um mandado de segurança, imperiosa é a
formação dos autos na forma delimitada pelo art. 1º da Lei n. 12.016/09, que
exige que o direito em jogo seja marcado pela liqüidez e certeza, as quais, por
sua vez, estão configuradas pela necessidade de prova pré-constituída. 6. Na
espécie, embora a pretensão do impetrante constitua pedido juridicamente
possível e que esta Corte Superior seja competente, em princípio, para processar
e julgar o feito, tendo em conta a prerrogativa de foro da autoridade coatora,
não há, nos presentes autos, prova do ato coator, com seu inteiro teor. 7. A 
cópia dos inteiros teores da decisão do Conare e da posterior decisão de
indeferimento do recurso administrativo interposto junto ao Ministro de Justiça
é essencial para que se possa avaliar eventual ilegalidade do ato à luz da Lei n.
9.474/97 e dos princípios de direito que regulam o instituto humanitário do
refúgio. 8. Sem tais peças, é impossível avaliar o pleito mandamental de forma
equilibrada, por ausência de prova pré- constituída. 9. Sustenta a parte agravante
que não juntou os atos que negaram o refúgio porque a eles não teve acesso e
que é a falta de fundamentação para a negativa que justificou a impetração da
segurança. 10. Nada obstante, é de se observar, a partir de uma simples leitura
da inicial, que o fato de a parte não ter tido acesso às decisões administrativas
de indeferimento do pedido de refúgio claramente não é objeto da presente
impetração, que se volta unicamente contra a ilegalidade, no mérito, do
indeferimento do pedido formulado em sede administrativa. 11. Ainda que
assim fosse, deveria haver prova de que houve requerimento para acesso aos
documentos do procedimento administrativo junto às autoridades
competentes, prova esta que, novamente, não existe nesses autos - aliás, em
tese, se assim fosse, seria outra a medida cabível. 12. Ora, se a parte recorrente
formulou recurso administrativo, teve contato, no mínimo, com a decisão do
Conare que impugnou, e ao menos este ato deveria ter sido juntado aos autos,
uma vez que ele foi mantido por decisão posterior do Ministro da Justiça. 13.
Por fim, para a aplicação dos arts. 7º, inc. I, e 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/09, é
necessário ao menos um indício de ilegalidade, que, reitero, não se vislumbra
nestes autos, justamente porque não se sabe os limites e conteúdo da decisão
que indeferiu o recurso administrativo. 14. A falta de prova pré-constituída é,
pois, evidente. 15. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no MS 17612
/ DF - S1 - PRIMEIRA SEÇÃO - Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES - DJe 18/11/2011) "DIREITO ADMINISTRATIVO.
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO. DECADÊNCIA. PROVA PRÉ- 
CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O mandado de 
segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo violado ou 
ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a 
inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos 
alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu 
âmbito não se admite dilação probatória." (STJ, 5ª Turma, AgRg no RMS 
23.350/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 29/05/2008, DJe 
04/08/2008) Nesse sentido já decidiu esta Corte: DECISÃO 
MONOCRÁTICA MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE 
PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. PLEITO DE 
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO 
QUE COMPROVE A RECUSA POR PARTE DA AUTORIDADE 
COATORA. MERA AIFIRMAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO 
CONSTA DOS PROTOCOLOS DO Sistema Único de Saúde (S.U.S.). 
INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIA INADEQUADA. 
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. 
PLEITO QUE DEVERIA TER SIDO FORMULADO VIA AÇÃO 
ORDINÁRIA. SEGURANÇA INDEFERIDA LIMINARMENTE. Não há 
falar em violação a direito líquido e certo, haja vista a ausência de prova pré- 
constituída tendente a demonstrar que a autoridade coatora tenha se recusado 
a fornecer a medicação postulada. A Lei nº 12.016/2009 em seu artigo 10, caput, 
autoriza o relator a indeferir a inicial, desde logo, quando não for o caso de 
mandado de segurança ou lhe faltar alguns dos requisitos desta lei. (TJPR  
Mandado de Segurança 824.845-7  5ª Câmara Cível  Relator Des. Luiz Mateus 
de Lima publicado em 28/09/2011) Assim, em razão da ausência de prova pré- 
constituída, o mandado de segurança constitui-se em via inadequada para 
postular a concessão do medicamento pretendido, devendo tal pleito ser 
formulado via ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, a fim de que 
seja possível a dilação probatória (comprovação da existência da recusa ao 
fornecimento da medicação), o que não se admite na via estreita do mandado 
de segurança. Ademais, vale dizer que a comprovação da recusa pela autoridade 
coatora é essencial para que se possa aferir o prazo decadencial para a 
impetração, o que no presente caso não é possível de se averiguar. Portanto, 
ante a ausência de prova pré- constituída, indefiro liminarmente a segurança, 
com fundamento no disposto no artigo 10, caput, da Lei nº 12.016/2009. 
Tendo em vista a extinção da segurança, os ônus das custas processuais deverão 
recair sobre a impetrante, devendo, no entanto, ser observado o disposto no 
artigo 12, da Lei nº 1.060/50 e nas Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal 
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sofrer danos irreparáveis se seu retorno for levado a cabo. O pedido liminar
não foi avaliado porque houve denegação da segurança. 4. A concessão da
condição de refugido, conquanto se releve, sem dúvida, uma manifestação da
soberania brasileira, pode ser sindicável junto ao Judiciário, na qualidade de ato
administrativo. Esta foi a conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal
nos autos da Extradição n. 1.085, com superação do precedente que informava
a matéria anteriormente (caso Padre Medina). 5. Contudo, para que o Judiciário
possa se manifestar na esfera de um mandado de segurança, imperiosa é a
formação dos autos na forma delimitada pelo art. 1º da Lei n. 12.016/09, que
exige que o direito em jogo seja marcado pela liqüidez e certeza, as quais, por
sua vez, estão configuradas pela necessidade de prova pré-constituída. 6. Na
espécie, embora a pretensão do impetrante constitua pedido juridicamente
possível e que esta Corte Superior seja competente, em princípio, para processar
e julgar o feito, tendo em conta a prerrogativa de foro da autoridade coatora,
não há, nos presentes autos, prova do ato coator, com seu inteiro teor. 7. A 
cópia dos inteiros teores da decisão do Conare e da posterior decisão de
indeferimento do recurso administrativo interposto junto ao Ministro de Justiça
é essencial para que se possa avaliar eventual ilegalidade do ato à luz da Lei n.
9.474/97 e dos princípios de direito que regulam o instituto humanitário do
refúgio. 8. Sem tais peças, é impossível avaliar o pleito mandamental de forma
equilibrada, por ausência de prova pré- constituída. 9. Sustenta a parte agravante
que não juntou os atos que negaram o refúgio porque a eles não teve acesso e
que é a falta de fundamentação para a negativa que justificou a impetração da
segurança. 10. Nada obstante, é de se observar, a partir de uma simples leitura
da inicial, que o fato de a parte não ter tido acesso às decisões administrativas
de indeferimento do pedido de refúgio claramente não é objeto da presente
impetração, que se volta unicamente contra a ilegalidade, no mérito, do
indeferimento do pedido formulado em sede administrativa. 11. Ainda que
assim fosse, deveria haver prova de que houve requerimento para acesso aos
documentos do procedimento administrativo junto às autoridades
competentes, prova esta que, novamente, não existe nesses autos - aliás, em
tese, se assim fosse, seria outra a medida cabível. 12. Ora, se a parte recorrente
formulou recurso administrativo, teve contato, no mínimo, com a decisão do
Conare que impugnou, e ao menos este ato deveria ter sido juntado aos autos,
uma vez que ele foi mantido por decisão posterior do Ministro da Justiça. 13.
Por fim, para a aplicação dos arts. 7º, inc. I, e 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/09, é
necessário ao menos um indício de ilegalidade, que, reitero, não se vislumbra
nestes autos, justamente porque não se sabe os limites e conteúdo da decisão
que indeferiu o recurso administrativo. 14. A falta de prova pré-constituída é,
pois, evidente. 15. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no MS 17612
/ DF - S1 - PRIMEIRA SEÇÃO - Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES - DJe 18/11/2011) "DIREITO ADMINISTRATIVO.
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO. DECADÊNCIA. PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O mandado de
segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo violado ou
ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a
inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos
alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu
âmbito não se admite dilação probatória." (STJ, 5ª Turma, AgRg no RMS
23.350/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 29/05/2008, DJe
04/08/2008) Nesse sentido já decidiu esta Corte: DECISÃO
MONOCRÁTICA MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE
PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
QUE COMPROVE A RECUSA POR PARTE DA AUTORIDADE
COATORA. MERA AIFIRMAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO
CONSTA DOS PROTOCOLOS DO Sistema Único de Saúde (S.U.S.).
INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA
DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIA INADEQUADA.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL.
PLEITO QUE DEVERIA TER SIDO FORMULADO VIA AÇÃO
ORDINÁRIA. SEGURANÇA INDEFERIDA LIMINARMENTE. Não há
falar em violação a direito líquido e certo, haja vista a ausência de prova pré-
constituída tendente a demonstrar que a autoridade coatora tenha se recusado
a fornecer a medicação postulada. A Lei nº 12.016/2009 em seu artigo 10, caput,
autoriza o relator a indeferir a inicial, desde logo, quando não for o caso de
mandado de segurança ou lhe faltar alguns dos requisitos desta lei. (TJPR 
Mandado de Segurança 824.845-7 5ª Câmara Cível Relator Des. Luiz Mateus
de Lima publicado em 28/09/2011) Assim, em razão da ausência de prova pré-
constituída, o mandado de segurança constitui-se em via inadequada para
postular a concessão do medicamento pretendido, devendo tal pleito ser
formulado via ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, a fim de que
seja possível a dilação probatória (comprovação da existência da recusa ao
fornecimento da medicação), o que não se admite na via estreita do mandado
de segurança. Ademais, vale dizer que a comprovação da recusa pela autoridade
coatora é essencial para que se possa aferir o prazo decadencial para a
impetração, o que no presente caso não é possível de se averiguar. Portanto,
ante a ausência de prova pré- constituída, indefiro liminarmente a segurança,
com fundamento no disposto no artigo 10, caput, da Lei nº 12.016/2009.
Tendo em vista a extinção da segurança, os ônus das custas processuais deverão
recair sobre a impetrante, devendo, no entanto, ser observado o disposto no
artigo 12, da Lei nº 1.060/50 e nas Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal
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Federal e nº 105 do Superior Tribunal de Justiça, ante o fato de não serem 
devidos honorários advocatícios em mandado de segurança. III - DECISÃO. 
Diante do exposto, indefiro liminarmente a segurança, ante a ausência de prova 
pré-constituída (falta de recusa de fornecimento da medicação pela suposta 
autoridade coatora) Publique-se. Curitiba, 25 de janeiro de 2012. LÉLIA 
SAMARDÃ GIACOMET Desembargadora Relatora 

Caso – 16684-3  (Acórdão)  
Relator: Edson Ribas Malachini  
Processo: 16684-3  
Acórdão: 5341 
Fonte:  
Data Publicação: 
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal  
Data Julgamento: 14/11/1991  
EMENTA:PRONUNCIA - TENTATIVA DE HOMICIDIO E 
RESISTENCIA - INDICIOS SUFICIENTES - CONEXAO. Exsurgindo, do 
conjunto dos depoimentos prestados, na fase do inquerito policial eem Juizo, 
indicios suficientes da autoria, não ha como não pronunciar-se o acusado, a 
quem se atribui o fato deter efetuado vários disparos contra a vitima -- 
atingindo-a com um deles na regiao escapular, e nao a matandopor ter ela se 
refugiado atras de um automovel, que foi atingido por tiros --, revelando assim 
a intencao de matar ou, no minimo, a assuncao do risco de causar tal resultado. 
Havendo, igualmente, indicios de ter ocorridoem seguida resistencia a prisao, 
ao ser o reu perseguido por policiais, o julgamento pela possivel pratica desse 
crime conexo e tambem da competencia do Tribunal do Juri(Cod. de Proc. 
Penal, arts. 76, II, 78, I, e 79, caput). 

Caso – 551582-6  (Acórdão): Não era de refugiado 
Relator: José Mauricio Pinto de Almeida  
Processo: 551582-6  
Acórdão: 24483 
Fonte: DJ: 138  
Data Publicação: 15/05/2009 
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal 
Data Julgamento: 23/04/2009  
EMENTA: APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 
COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE RASPADA (ARTIGO 16, PARÁGRAFO 
ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003). MATERIALIDADE E 
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Federal e nº 105 do Superior Tribunal de Justiça, ante o fato de não serem
devidos honorários advocatícios em mandado de segurança. III - DECISÃO.
Diante do exposto, indefiro liminarmente a segurança, ante a ausência de prova
pré-constituída (falta de recusa de fornecimento da medicação pela suposta
autoridade coatora) Publique-se. Curitiba, 25 de janeiro de 2012. LÉLIA
SAMARDÃ GIACOMET Desembargadora Relatora

Caso – 16684-3 (Acórdão)
Relator: Edson Ribas Malachini
Processo: 16684-3
Acórdão: 5341
Fonte:
Data Publicação:
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal
Data Julgamento: 14/11/1991
EMENTA:PRONUNCIA - TENTATIVA DE HOMICIDIO E 
RESISTENCIA - INDICIOS SUFICIENTES - CONEXAO. Exsurgindo, do
conjunto dos depoimentos prestados, na fase do inquerito policial eem Juizo,
indicios suficientes da autoria, não ha como não pronunciar-se o acusado, a
quem se atribui o fato deter efetuado vários disparos contra a vitima --
atingindo-a com um deles na regiao escapular, e nao a matandopor ter ela se
refugiado atras de um automovel, que foi atingido por tiros --, revelando assim
a intencao de matar ou, no minimo, a assuncao do risco de causar tal resultado.
Havendo, igualmente, indicios de ter ocorridoem seguida resistencia a prisao,
ao ser o reu perseguido por policiais, o julgamento pela possivel pratica desse
crime conexo e tambem da competencia do Tribunal do Juri(Cod. de Proc.
Penal, arts. 76, II, 78, I, e 79, caput).

Caso – 551582-6 (Acórdão): Não era de refugiado
Relator: José Mauricio Pinto de Almeida
Processo: 551582-6
Acórdão: 24483
Fonte: DJ: 138
Data Publicação: 15/05/2009
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal
Data Julgamento: 23/04/2009
EMENTA: APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE RASPADA (ARTIGO 16, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003). MATERIALIDADE E
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AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE 
PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL, AO FIM DE 
REDUZIR A PENA-BASE, MAS NÃO NO PATAMAR REQUERIDO 
PELO APELANTE. PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E 
MOTIVOS DO CRIME VALORADOS SOB O ENFOQUE DE O RÉU 
TER COMETIDO OUTROS CRIMES. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. 
VEDAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA TAMBÉM 
CONSIDERADA PARA AUMENTAR A PENA FIXAÇÃO DE REGIME 
PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. MANUTENÇÃO. 
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 269 DO COLENDO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO CASO CONCRETO. RÉU REINCIDENTE, 
COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E QUE, 
REFUGIADO DA COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA, VOLTOU A 
DELINQUIR. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 

Caso – 794918-4  (Acórdão): Não era de refugiado 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Inviável a absolvição do 
crime de incêndio, a pretexto de que o réu não agia imbuído do dolo de perigo 
comum, quando todas as provas dos autos, incluindo a confissão do próprio 
réu, mostram que este pôs fogo na cama do casal, que ficava no andar térreo da 
casa, no momento em que toda a família havia se refugiado no andar superior 

Caso- 10.80489-6 (Decisão monocrática): Não era de refugiado 

c) Estrangiro

Pesquisei com palavra-chave “estrangeiro”, datas julho de 2012 a julho 
de 2017. Em 24/10/2017, horário 22:33, foram encontrados 24 resultados, 
sendo que 16 casos não eram de estrangeiro. 

1. Caso - 0501349-49.2012.8.24.0023 (Acórdão): malas perdidas no
estrangeiro.
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Federal e nº 105 do Superior Tribunal de Justiça, ante o fato de não serem
devidos honorários advocatícios em mandado de segurança. III - DECISÃO.
Diante do exposto, indefiro liminarmente a segurança, ante a ausência de prova
pré-constituída (falta de recusa de fornecimento da medicação pela suposta
autoridade coatora) Publique-se. Curitiba, 25 de janeiro de 2012. LÉLIA
SAMARDÃ GIACOMET Desembargadora Relatora

Caso – 16684-3 (Acórdão)
Relator: Edson Ribas Malachini
Processo: 16684-3
Acórdão: 5341
Fonte:
Data Publicação:
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal
Data Julgamento: 14/11/1991
EMENTA:PRONUNCIA - TENTATIVA DE HOMICIDIO E 
RESISTENCIA - INDICIOS SUFICIENTES - CONEXAO. Exsurgindo, do
conjunto dos depoimentos prestados, na fase do inquerito policial eem Juizo,
indicios suficientes da autoria, não ha como não pronunciar-se o acusado, a
quem se atribui o fato deter efetuado vários disparos contra a vitima --
atingindo-a com um deles na regiao escapular, e nao a matandopor ter ela se
refugiado atras de um automovel, que foi atingido por tiros --, revelando assim
a intencao de matar ou, no minimo, a assuncao do risco de causar tal resultado.
Havendo, igualmente, indicios de ter ocorridoem seguida resistencia a prisao,
ao ser o reu perseguido por policiais, o julgamento pela possivel pratica desse
crime conexo e tambem da competencia do Tribunal do Juri(Cod. de Proc.
Penal, arts. 76, II, 78, I, e 79, caput).

Caso – 551582-6 (Acórdão): Não era de refugiado
Relator: José Mauricio Pinto de Almeida
Processo: 551582-6
Acórdão: 24483
Fonte: DJ: 138
Data Publicação: 15/05/2009
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal
Data Julgamento: 23/04/2009
EMENTA: APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE RASPADA (ARTIGO 16, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003). MATERIALIDADE E
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AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL, AO FIM DE
REDUZIR A PENA-BASE, MAS NÃO NO PATAMAR REQUERIDO
PELO APELANTE. PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E
MOTIVOS DO CRIME VALORADOS SOB O ENFOQUE DE O RÉU
TER COMETIDO OUTROS CRIMES. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
VEDAÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA TAMBÉM
CONSIDERADA PARA AUMENTAR A PENA FIXAÇÃO DE REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. MANUTENÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 269 DO COLENDO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO CASO CONCRETO. RÉU REINCIDENTE,
COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E QUE,
REFUGIADO DA COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA, VOLTOU A
DELINQUIR. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Caso – 794918-4 (Acórdão): Não era de refugiado
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Inviável a absolvição do
crime de incêndio, a pretexto de que o réu não agia imbuído do dolo de perigo
comum, quando todas as provas dos autos, incluindo a confissão do próprio
réu, mostram que este pôs fogo na cama do casal, que ficava no andar térreo da
casa, no momento em que toda a família havia se refugiado no andar superior

Caso- 10.80489-6 (Decisão monocrática): Não era de refugiado

c) Estrangiro

Pesquisei com palavra-chave “estrangeiro”, datas julho de 2012 a julho
de 2017. Em 24/10/2017, horário 22:33, foram encontrados 24 resultados, 
sendo que 16 casos não eram de estrangeiro.

1. Caso - 0501349-49.2012.8.24.0023 (Acórdão): malas perdidas no
estrangeiro.
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2. Caso -  0300636-46.2015.8.24.0090 (Acórdão): Reconhecimento de
paternidade.

3. Caso Processo - 4006674-24.2016.8.24.0000 (Acórdão):
HABEAS CORPUS - CRIMES DE FURTO DUPLAMENTE
QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4º, I E IV) E DE FURTO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4º, I, II E IV) EM
CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69) - PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA
MEDIDA EXTREMA INDEFERIDO NA ORIGEM - EXISTÊNCIA DO
CRIME E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - NECESSIDADE
DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM
PÚBLICA E COMO FORMA DE ASSEGURAR FUTURA APLICAÇÃO
DA LEI PENAL (CPP, ART. 312) - PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO - DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS
CONCRETOS DOS AUTOS – PACIENTE ESTRANGEIRO EM
SITUAÇÃO IRREGULAR NO PAÍS - IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319
DO CPP - CONDIÇÃO DE PRIMARIEDADE E OUTROS BONS
PREDICADOS - CONSTATAÇÃO, CONTUDO, DE PROCESSO-CRIME
EM ANDAMENTO - FATORES, ADEMAIS, QUE NÃO OBSTAM A
MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - INEXISTÊNCIA DE
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA -
HIPÓTESE RESSALVADA PELO PRÓPRIO CONSTITUINTE
ORIGINÁRIO (CF, ART. 5º, LXI) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.

4. Caso Processo - 0807952-31.2013.8.24.0023 (Acórdão): Negação de
saque em solo estrangeiro.

5. Caso Processo - 0025516-90.2012.8.24.0023 (Acórdão): Transtorno de
viagem no estrangeiro.

6. Caso Processo - 0028232-85.2015.8.24.0023 (Acórdão): Regime inicial
de pena.
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2. Caso - 0300636-46.2015.8.24.0090 (Acórdão): Reconhecimento de
paternidade.

3. Caso Processo - 4006674-24.2016.8.24.0000 (Acórdão): 
HABEAS CORPUS - CRIMES DE FURTO DUPLAMENTE
QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4º, I E IV) E DE FURTO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4º, I, II E IV) EM 
CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69) - PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA
MEDIDA EXTREMA INDEFERIDO NA ORIGEM - EXISTÊNCIA DO
CRIME E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - NECESSIDADE
DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM
PÚBLICA E COMO FORMA DE ASSEGURAR FUTURA APLICAÇÃO
DA LEI PENAL (CPP, ART. 312) - PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO - DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS
CONCRETOS DOS AUTOS – PACIENTE ESTRANGEIRO EM 
SITUAÇÃO IRREGULAR NO PAÍS - IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319
DO CPP - CONDIÇÃO DE PRIMARIEDADE E OUTROS BONS
PREDICADOS - CONSTATAÇÃO, CONTUDO, DE PROCESSO-CRIME
EM ANDAMENTO - FATORES, ADEMAIS, QUE NÃO OBSTAM A
MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - INEXISTÊNCIA DE
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA -
HIPÓTESE RESSALVADA PELO PRÓPRIO CONSTITUINTE
ORIGINÁRIO (CF, ART. 5º, LXI) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.

4. Caso Processo - 0807952-31.2013.8.24.0023 (Acórdão): Negação de
saque em solo estrangeiro.

5. Caso Processo - 0025516-90.2012.8.24.0023 (Acórdão): Transtorno de
viagem no estrangeiro.

6. Caso Processo - 0028232-85.2015.8.24.0023 (Acórdão): Regime inicial
de pena.
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7. Caso Processo - 2014.087119-6 (Acordão): Empresas com capital no
estrangeiro.

8. Caso Processo - 2015.040529-9 (Acordão):
HABEAS CORPUS. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DE FURTO
QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS,
NA FORMA TENTADA (ART. 155, § 4º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS
DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS
SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO FEITA AO
PACIENTE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA ASSEGURAR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU ESTRANGEIRO QUE NÃO
APRESENTA ENDEREÇO FIXO, DOCUMENTAÇÃO OU QUALQUER
OUTRA INFORMAÇÃO QUE POSSIBILITE SUA LOCALIZAÇÃO.
PREDICADOS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA
EXTREMA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO FERE O
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. INSURGÊNCIA DE QUE A
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR REPRESENTA
PUNIÇÃO MAIS SEVERA DO QUE A SUPOSTA CONDENAÇÃO.
SITUAÇÃO MERAMENTE HIPOTÉTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
PROVIDÊNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE MOSTRA
SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO QUE SE IMPÕE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
DENEGADA. 1. Sempre que restarem presentes a prova materialidade e os
indícios de autoria, o juiz está autorizado a manter o réu segregado, para, dentre
outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo
Penal). 2. Inexiste ilegalidade na prisão quando a autoridade dita como coatora
explicita suficiente e fundamentadamente as razões fáticas e jurídicas pelas quais
decretou a prisão preventiva. 3. Os predicados subjetivos do paciente não
constituem óbice à manutenção da sua segregação cautelar, desde que presentes
os requisitos da prisão preventiva. 4. A manutenção da custódia cautelar do
paciente não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º,
LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, [...]

DANIELLE ANNONI ( COORD).



677

2. Caso - 0300636-46.2015.8.24.0090 (Acórdão): Reconhecimento de
paternidade.

3. Caso Processo - 4006674-24.2016.8.24.0000 (Acórdão): 
HABEAS CORPUS - CRIMES DE FURTO DUPLAMENTE
QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4º, I E IV) E DE FURTO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4º, I, II E IV) EM 
CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69) - PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA
MEDIDA EXTREMA INDEFERIDO NA ORIGEM - EXISTÊNCIA DO
CRIME E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - NECESSIDADE
DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM
PÚBLICA E COMO FORMA DE ASSEGURAR FUTURA APLICAÇÃO
DA LEI PENAL (CPP, ART. 312) - PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO - DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS
CONCRETOS DOS AUTOS – PACIENTE ESTRANGEIRO EM 
SITUAÇÃO IRREGULAR NO PAÍS - IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319
DO CPP - CONDIÇÃO DE PRIMARIEDADE E OUTROS BONS
PREDICADOS - CONSTATAÇÃO, CONTUDO, DE PROCESSO-CRIME
EM ANDAMENTO - FATORES, ADEMAIS, QUE NÃO OBSTAM A
MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - INEXISTÊNCIA DE
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA -
HIPÓTESE RESSALVADA PELO PRÓPRIO CONSTITUINTE
ORIGINÁRIO (CF, ART. 5º, LXI) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.

4. Caso Processo - 0807952-31.2013.8.24.0023 (Acórdão): Negação de
saque em solo estrangeiro.

5. Caso Processo - 0025516-90.2012.8.24.0023 (Acórdão): Transtorno de
viagem no estrangeiro.

6. Caso Processo - 0028232-85.2015.8.24.0023 (Acórdão): Regime inicial
de pena.
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7. Caso Processo - 2014.087119-6 (Acordão): Empresas com capital no
estrangeiro.

8. Caso Processo - 2015.040529-9 (Acordão):
HABEAS CORPUS. PRÁTICA, EM TESE, DE CRIME DE FURTO
QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS,
NA FORMA TENTADA (ART. 155, § 4º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM 
PREVENTIVA. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS
DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS 
SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO FEITA AO
PACIENTE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA ASSEGURAR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU ESTRANGEIRO QUE NÃO
APRESENTA ENDEREÇO FIXO, DOCUMENTAÇÃO OU QUALQUER
OUTRA INFORMAÇÃO QUE POSSIBILITE SUA LOCALIZAÇÃO.
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Penal). 2. Inexiste ilegalidade na prisão quando a autoridade dita como coatora
explicita suficiente e fundamentadamente as razões fáticas e jurídicas pelas quais
decretou a prisão preventiva. 3. Os predicados subjetivos do paciente não
constituem óbice à manutenção da sua segregação cautelar, desde que presentes
os requisitos da prisão preventiva. 4. A manutenção da custódia cautelar do
paciente não fere o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º,
LXI, CF/88), pois devidamente contemplados, no caso em tela, [...]
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9. Caso Processo - 2014.045927-5 (Acordão): Capital estrangeiro.

10.Caso-Processo - 2012.019685-8 (Acordão):
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MÉDICO ESTRANGEIRO. APROVAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
PARA MÉDICO RESIDENTE DO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO
RAMOS. POSTERIOR EXCLUSÃO DO CERTAME PELAS
AUTORIDADES COATORAS SOB O FUNDAMENTO DE NÃO
HAVER PREVISÃO EDITALÍCIA PARA A INSCRIÇÃO
DO ESTRANGEIRO. EDITAL CONTRADITÓRIO. DIVERGÊNCIA
ENTRE OS ITENS 2.2 E 3.6, ESTE ÚLTIMO ADMITINDO O
CANDIDATO ESTRANGEIRO.PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR
DO IMPETRANTE, CONSIDERANDO ESPECIALMENTE A
JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA
ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÃO DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO
SELETIVO. VIGÊNCIA, ADEMAIS, DA RESOLUÇÃO N. 1.832/2008,
DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, REGULAMENTANDO O
EXERCÍCIO PROFISSIONAL, BEM ASSIM, A FREQUENCIA A
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA,
PELO ESTRANGEIRO PORTADOR DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO
EM MEDICINA EXPEDIDO POR FACULDADE ESTRANGEIRA, E,
COM VISTO PERMANENTE NO BRASIL. CONDIÇÕES
IMPLEMENTADAS PELO IMPETRANTE. OFENSA AO DIREITO
LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM
DEFINITIVO. A partir dos requisitos exigidos, já se nota, de início,
incongruência entre as regras do edital, pois, no item 2.2 não se vislumbra a
possibilidade de inscrição do estrangeiro, contudo, no item 3.6, se admite a
participação do candidato estrangeiro desde que tenha visto de permanência
definitivo, e possua os demais documentos exigidos.
Nesse tocante, impende registrar, que "o edital é a lei que rege o certame, é a lei
interna do concurso público e vincula, inexoravelmente, o candidato às suas
regras, tendo em vista que o concurso subordina-se aos princípios da legalidade
e da vinculação ao instrumento convocatório". (Mandado de Segurança n.
2009.073620-5, da Capital, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, publ. 18/06/2010).
Logo, apenas sob este viés, se o edital previa a possibilidade de inscrição do
candidato estrangeiro.
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11. Caso Processo - 2014.058591-0 (Acordão):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA AJUIZADA CONTRA
PLANO DE SAÚDE (UNIMED). PEDIDO ACOLHIDO NA ORIGEM.
APELO DA RÉ. LEGÍTIMA RECUSA À AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO DE PRÓTESE IMPORTADA PARA
SEPTUAGENÁRIA PORTADORA DE ARTROSE NO JOELHO
ESQUERDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE MATERIAL NACIONAL COM A MESMA QUALIDADE
DO ESTRANGEIRO (ART. 333, II, DO CPC). CONTRADIÇÃO,
ADEMAIS, ENTRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO
FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (ART. 47 DO CDC). VIOLAÇÃO AO
PRÍNCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REEMBOLSO INTEGRAL
DEVIDO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA
PARA APLICAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS. TRATAMENTO
NECESSÁRIO E ADEQUADO DURANTE O PERÍODO DE
INTERNAÇÃO QUE, IRRECUSAVELMENTE, FRAGILIZOU AINDA
MAIS A JÁ COMBALIDA SAÚDE DA SEGURADA. ATO ILÍCITO
GERADOR DE DIREITO À REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
MINORAÇÃO, CONTUDO, DO MONTANTE INDENIZATÓRIO
FIXADO NO DECISÓRIO COMBATIDO. RECURSO DA AUTORA.
INDEVIDA MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO.
JUROS DE MORA INCIDENTES DO ARBITRAMENTO.
EXASPERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMITIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DOS RECLAMOS. VOTO PARCIALMENTE
VENCIDO.

12. Caso Processo - 2014.013994-0 (Acordão): Empresa estrangeira.

13. Caso Processo - 2014.035392-8 (Acordão): Capitação de recurso
estrangeiro.

14. Caso Processo - 2014.018127-9 (Acordão):
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ESTRANGEIRO QUE PRATICA ATO LIBIDINOSO
DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL EM MENINA DE ONZE ANOS
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12. Caso Processo - 2014.013994-0 (Acordão): Empresa estrangeira.

13. Caso Processo - 2014.035392-8 (Acordão): Capitação de recurso
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14. Caso Processo - 2014.018127-9 (Acordão):
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
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DANIELLE ANNONI ( COORD). 691 

DE IDADE ENQUANTO ESTA BRINCAVA NA PRAIA. CRIME QUE 
GEROU REVOLTA NA POPULAÇÃO. MULTIDÃO QUE AGREDIU O 
PACIENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM 
PREVENTIVA. POSTERIOR INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 
REVOGAÇÃO. REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO 
CAUTELAR PRESENTES NA HIPÓTESE. MEDIDA QUE SE FAZ 
NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR À ORDEM PÚBLICA E PARA 
ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI 
PENAL. ESTRANGEIRO QUE NÃO POSSUI COMPROVAÇÃO 
ADEQUADA DE SUA RESIDÊNCIA NO BRASIL. DECISÕES 
CONSTRITIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NO CASO EM 
CONCRETO. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM A 
SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. PRECEDENTES. ALEGADA 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 
INOCORRÊNCIA. SUPREMA CORTE QUE RECONHECEU A 
COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O PRINCÍPIO 
DA NÃO-CULPABILIDADE. PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO IMPLICA 
EM PUNIÇÃO E SIM, BENEFÍCIO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 
NO PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. 

15. Caso Processo - 2013.025464-1 (Acordão): Prisão provisória.

16.Caso Processo - 2009.076424-2 (Acordão): Instrumento lavrado no
estrangeiro.

17.Caso Processo - 2013.049326-7 (Acordão): Material importado do
estrangeiro.

18. Caso Processo - 2009.063643-1 (Acordão):
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE USUCAPIÃO
DE TERRAS PARTICULARES AJUIZADA POR REQUERENTES QUE
SÃO PROPRIETÁRIOs DE IMÓVEL VIZINHO E LIMÍTROFE AO BEM
ORA EM DISCUSSÃO EM FACE DO
PROPRIETÁRIO ESTRANGEIRO. NA INICIAL OS REQUERENTES
ALEGAM QUE DELIMITARAM O TERRENO ATRAVÉS DE CERCA
DE ARAME FARPADO EM 1988 E MURO DE ALVENARIA EM 2002, E
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estrangeiro.

17.Caso Processo - 2013.049326-7 (Acordão): Material importado do
estrangeiro.

18. Caso Processo - 2009.063643-1 (Acordão): 
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE USUCAPIÃO
DE TERRAS PARTICULARES AJUIZADA POR REQUERENTES QUE
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APÓS ESSE ANO EXPLORARAM ESTACIONAMENTO NO LUGAR, 
CONTRATARAM JARDINEIRO PARA EFETUAR A LIMPEZA, 
PLANTARAM GRAMA E PEQUENAS ÁRVORES E INSTALARAM 
ILUMINAÇÃO NO LOCAL. NA CONTESTAÇÃO O PROPRIETÁRIO 
EXPÔS QUE É ESTRANGEIRO E NÃO RESIDE NO BRASIL MAS 
QUE ADQUIRIU O TERRENO EM 1981 E CONTRATOU ADVOGADO 
LOCAL PARA PAGAR TODAS AS ANUIDADES DE IPTU DE 1981 A 
2005. ANEXOU COMPROVANTES DO ADIMPLEMENTO.  
RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O PROPRIETÁRIO 
ENTROU EM CONTATO COM UM DOS REQUERENTES ATRAVÉS 
DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA EM 2005 E QUE SE REUNIRAM EM 
PORTO ALEGRE EM 2006 MOMENTO EM QUE O REQUERIDO 
EXPRESSOU SUA DISCORDÂNCIA QUANTO À OCUPAÇÃO DO 
TERRENO PELO CASAL REQUERENTE 
SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU A USUCAPIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO BEM POIS ENTENDEU QUE NÃO RESTOU 
CARACTERIZADO O ABANDONO DO IMÓVEL EM FACE DO 
PAGAMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO DE 1981 A 2005 
E DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO LOCAL PARA FINS DE 
MANUTENÇÃO DO TERRENO. ACRESCENTOU QUE A POSSE 
EXERCIDA PELOS REQUERENTE É CLANDESTINA E DE MÁ-FÉ. 
APELAÇÃO CÍVEL DOS POSSUIDORES QUE REITERA OS 
ARGUMENTOS DA INICIAL.ANÁLISE DOS AUTOS QUE 
DEMONSTRA QUE PERMANECEU CONFIGURADO O ANIMUS 
DOMINI DO PROPRIETÁRIO ATRAVÉS DO PAGAMENTO DO IPTU 
DURANTE 14 (QUATORZE) ANOS. CONTRATAÇÃO DE 
ADVOGADO LOCAL PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO TERRENO. 
SIMPLES NEGLIGÊNCIA OU DESCUIDO COM A PROPRIEDADE 
QUE NÃO CARACTERIZA A INTENÇÃO DE ABANDONAR. NÃO HÁ 
PROVA DE EXERCÍCIO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E DE BOA-FÉ, 
PELO CONTRÁRIO RESTOU CONFIGURADA A OPOSIÇÃO DO 
PROPRIETÁRIO E A MÁ-FÉ DA POSSE DOS REQUERENTES. [...] 

19.Caso Processo - 2012.003883-1 (Acordão):
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO
TEMPORARIAMENTE PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO
MAGISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (ACT).
CANDIDATO "ESTRANGEIRO" (CR, ART, 37, I). AÇÃO VISANDO À
REINTEGRAÇÃO NO CARGO. PRETENSÃO JULGADA
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ILUMINAÇÃO NO LOCAL. NA CONTESTAÇÃO O PROPRIETÁRIO
EXPÔS QUE É ESTRANGEIRO E NÃO RESIDE NO BRASIL MAS
QUE ADQUIRIU O TERRENO EM 1981 E CONTRATOU ADVOGADO
LOCAL PARA PAGAR TODAS AS ANUIDADES DE IPTU DE 1981 A
2005. ANEXOU COMPROVANTES DO ADIMPLEMENTO.
RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O PROPRIETÁRIO
ENTROU EM CONTATO COM UM DOS REQUERENTES ATRAVÉS
DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA EM 2005 E QUE SE REUNIRAM EM
PORTO ALEGRE EM 2006 MOMENTO EM QUE O REQUERIDO
EXPRESSOU SUA DISCORDÂNCIA QUANTO À OCUPAÇÃO DO
TERRENO PELO CASAL REQUERENTE
SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU A USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO BEM POIS ENTENDEU QUE NÃO RESTOU
CARACTERIZADO O ABANDONO DO IMÓVEL EM FACE DO
PAGAMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO DE 1981 A 2005
E DA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO LOCAL PARA FINS DE
MANUTENÇÃO DO TERRENO. ACRESCENTOU QUE A POSSE 
EXERCIDA PELOS REQUERENTE É CLANDESTINA E DE MÁ-FÉ.
APELAÇÃO CÍVEL DOS POSSUIDORES QUE REITERA OS
ARGUMENTOS DA INICIAL.ANÁLISE DOS AUTOS QUE
DEMONSTRA QUE PERMANECEU CONFIGURADO O ANIMUS
DOMINI DO PROPRIETÁRIO ATRAVÉS DO PAGAMENTO DO IPTU 
DURANTE 14 (QUATORZE) ANOS. CONTRATAÇÃO DE
ADVOGADO LOCAL PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO TERRENO.
SIMPLES NEGLIGÊNCIA OU DESCUIDO COM A PROPRIEDADE
QUE NÃO CARACTERIZA A INTENÇÃO DE ABANDONAR. NÃO HÁ
PROVA DE EXERCÍCIO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E DE BOA-FÉ,
PELO CONTRÁRIO RESTOU CONFIGURADA A OPOSIÇÃO DO
PROPRIETÁRIO E A MÁ-FÉ DA POSSE DOS REQUERENTES. [...]

19.Caso Processo - 2012.003883-1 (Acordão): 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO
TEMPORARIAMENTE PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO
MAGISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (ACT).
CANDIDATO "ESTRANGEIRO" (CR, ART, 37, I). AÇÃO VISANDO À
REINTEGRAÇÃO NO CARGO. PRETENSÃO JULGADA
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IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 
"Para o reconhecimento da prática de ato ilícito ensejador da responsabilidade 
objetiva estatal deve restar demonstrado: (I) ação ou omissão; (II) violação ao 
ordenamento jurídico; (III) imputação a agente público ou a prestador de 
serviço público; (IV) lesividade ao patrimônio material ou moral de outrem" 
(Odete Medauar). Por força da Constituição da República, "os cargos, empregos 
e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei" (art. 37, I). 
À Administração Pública é lícito recusar a renovação de contrato de trabalho 
temporário celebrado com "estrangeiro". A licitude do ato não confere direito 
à reparação civil de dano eventualmente dele derivado. 

20.Caso Processo - 2012.003884-8 (Acordão):
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM
CONCURSO PARA ADMISSÃO DE PROFESSORES EM CARÁTER
TEMPORÁRIO (ACT). IMPEDIMENTO POR SER O
AUTOR ESTRANGEIRO (CR, ART. 37, I). ATO LÍCITO. REPARAÇÃO
INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
"Para o reconhecimento da prática de ato ilícito ensejador da responsabilidade
objetiva estatal deve restar demonstrado: (I) ação ou omissão; (II) violação ao
ordenamento jurídico; (III) imputação a agente público ou a prestador de
serviço público; (IV) lesividade ao patrimônio material ou moral de outrem"
(Odete Medauar). Por força da Constituição da República, "os cargos, empregos
e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei" (art. 37, I).
Em concurso público para admissão de servidor em caráter temporário (ACT),
é lícito à Administração Pública rejeitar a inscrição de
candidato "estrangeiro". A licitude do ato não confere direito à reparação civil
de dano eventualmente dele derivado.

21.Caso Processo - 2012.042102-9 (Acordão): Equipamento estrangeiro.

22.Caso Processo - 2011.060737-2 (Acordão): Material estrangeiro.

23.Caso Processo - 2010.064373-9 (Acordão): Material estrangeiro.
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IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
"Para o reconhecimento da prática de ato ilícito ensejador da responsabilidade
objetiva estatal deve restar demonstrado: (I) ação ou omissão; (II) violação ao
ordenamento jurídico; (III) imputação a agente público ou a prestador de
serviço público; (IV) lesividade ao patrimônio material ou moral de outrem"
(Odete Medauar). Por força da Constituição da República, "os cargos, empregos
e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei" (art. 37, I).
À Administração Pública é lícito recusar a renovação de contrato de trabalho
temporário celebrado com "estrangeiro". A licitude do ato não confere direito
à reparação civil de dano eventualmente dele derivado.

20.Caso Processo - 2012.003884-8 (Acordão): 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM 
CONCURSO PARA ADMISSÃO DE PROFESSORES EM CARÁTER
TEMPORÁRIO (ACT). IMPEDIMENTO POR SER O
AUTOR ESTRANGEIRO (CR, ART. 37, I). ATO LÍCITO. REPARAÇÃO
INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
"Para o reconhecimento da prática de ato ilícito ensejador da responsabilidade
objetiva estatal deve restar demonstrado: (I) ação ou omissão; (II) violação ao
ordenamento jurídico; (III) imputação a agente público ou a prestador de
serviço público; (IV) lesividade ao patrimônio material ou moral de outrem" 
(Odete Medauar). Por força da Constituição da República, "os cargos, empregos
e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei" (art. 37, I).
Em concurso público para admissão de servidor em caráter temporário (ACT),
é lícito à Administração Pública rejeitar a inscrição de
candidato "estrangeiro". A licitude do ato não confere direito à reparação civil
de dano eventualmente dele derivado.

21.Caso Processo - 2012.042102-9 (Acordão): Equipamento estrangeiro.

22.Caso Processo - 2011.060737-2 (Acordão): Material estrangeiro.

23.Caso Processo - 2010.064373-9 (Acordão): Material estrangeiro.
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24.Caso Processo - 2010.031789-6 (Acordão): Produtos no estrangeiro.

d) Imigrante:

Pesquisei com palavra-chave “imigrante”, datas julho de 2012 a julho de 
2017. Em 02/11/2017, horário 18:54, foi encontrado 0 resultado. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

a) Refugiados

Pesquisei com palavra-chave “refugiados”, datas julho de 2012 a julho de 
2017. Em 23/10/2017, horário 22:15, foram encontrados 4 resultados. 

Ext 1362 / DF - DISTRITO FEDERAL 
Ementa: EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELA REPÚBLICA 
ARGENTINA. DELITOS QUALIFICADOS PELO ESTADO 
REQUERENTE COMO DE LESA-HUMANIDADE. PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA SOB A PERSPECTIVA DA LEI PENAL 
BRASILEIRA. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO DA DUPLA 
PUNIBILIDADE (ART. 77, VI, DA LEI 6.815/1980 E ART. III, C, DO 
TRATADO DE EXTRADIÇÃO). INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. 
Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a satisfação 
da exigência concernente à dupla punibilidade constitui requisito essencial ao 
deferimento do pedido extradicional” (Ext 683, Relator(a): Min. CELSO DE 
MELLO, Tribunal Pleno, Dje de 21.11.2008). Nessa linha, tanto o Estatuto do 
Estrangeiro (art. 77, VI), quanto o próprio tratado de extradição firmado entre 
o Brasil e o Estado requerente (art. III, c), vedam categoricamente a extradição
quando extinta a punibilidade pela prescrição, à luz do ordenamento jurídico
brasileiro ou do Estado requerente. 2. O Estado requerente imputa ao
extraditando a prática de delito equivalente ao de associação criminosa (art. 288
do Código Penal), durante os anos de 1973 a 1975, e, no ano de 1974, de crimes
equivalentes aos de sequestro qualificado (art. 148, § 2º, do Código Penal) e de
homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal). Evidentemente, todos
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IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
"Para o reconhecimento da prática de ato ilícito ensejador da responsabilidade
objetiva estatal deve restar demonstrado: (I) ação ou omissão; (II) violação ao
ordenamento jurídico; (III) imputação a agente público ou a prestador de
serviço público; (IV) lesividade ao patrimônio material ou moral de outrem"
(Odete Medauar). Por força da Constituição da República, "os cargos, empregos
e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei" (art. 37, I).
À Administração Pública é lícito recusar a renovação de contrato de trabalho
temporário celebrado com "estrangeiro". A licitude do ato não confere direito
à reparação civil de dano eventualmente dele derivado.

20.Caso Processo - 2012.003884-8 (Acordão): 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM 
CONCURSO PARA ADMISSÃO DE PROFESSORES EM CARÁTER
TEMPORÁRIO (ACT). IMPEDIMENTO POR SER O
AUTOR ESTRANGEIRO (CR, ART. 37, I). ATO LÍCITO. REPARAÇÃO
INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
"Para o reconhecimento da prática de ato ilícito ensejador da responsabilidade
objetiva estatal deve restar demonstrado: (I) ação ou omissão; (II) violação ao
ordenamento jurídico; (III) imputação a agente público ou a prestador de
serviço público; (IV) lesividade ao patrimônio material ou moral de outrem" 
(Odete Medauar). Por força da Constituição da República, "os cargos, empregos
e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei" (art. 37, I).
Em concurso público para admissão de servidor em caráter temporário (ACT),
é lícito à Administração Pública rejeitar a inscrição de
candidato "estrangeiro". A licitude do ato não confere direito à reparação civil
de dano eventualmente dele derivado.

21.Caso Processo - 2012.042102-9 (Acordão): Equipamento estrangeiro.

22.Caso Processo - 2011.060737-2 (Acordão): Material estrangeiro.

23.Caso Processo - 2010.064373-9 (Acordão): Material estrangeiro.
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24.Caso Processo - 2010.031789-6 (Acordão): Produtos no estrangeiro.

d) Imigrante:

Pesquisei com palavra-chave “imigrante”, datas julho de 2012 a julho de
2017. Em 02/11/2017, horário 18:54, foi encontrado 0 resultado.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

a) Refugiados

Pesquisei com palavra-chave “refugiados”, datas julho de 2012 a julho de
2017. Em 23/10/2017, horário 22:15, foram encontrados 4 resultados.

Ext 1362 / DF - DISTRITO FEDERAL
Ementa: EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELA REPÚBLICA
ARGENTINA. DELITOS QUALIFICADOS PELO ESTADO
REQUERENTE COMO DE LESA-HUMANIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA SOB A PERSPECTIVA DA LEI PENAL
BRASILEIRA. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO DA DUPLA
PUNIBILIDADE (ART. 77, VI, DA LEI 6.815/1980 E ART. III, C, DO
TRATADO DE EXTRADIÇÃO). INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1.
Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a satisfação
da exigência concernente à dupla punibilidade constitui requisito essencial ao
deferimento do pedido extradicional” (Ext 683, Relator(a): Min. CELSO DE
MELLO, Tribunal Pleno, Dje de 21.11.2008). Nessa linha, tanto o Estatuto do
Estrangeiro (art. 77, VI), quanto o próprio tratado de extradição firmado entre
o Brasil e o Estado requerente (art. III, c), vedam categoricamente a extradição
quando extinta a punibilidade pela prescrição, à luz do ordenamento jurídico
brasileiro ou do Estado requerente. 2. O Estado requerente imputa ao
extraditando a prática de delito equivalente ao de associação criminosa (art. 288
do Código Penal), durante os anos de 1973 a 1975, e, no ano de 1974, de crimes
equivalentes aos de sequestro qualificado (art. 148, § 2º, do Código Penal) e de
homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal). Evidentemente, todos
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esses delitos encontram-se prescritos, porquanto, desde sua consumação, 
transcorreu tempo muito superior ao prazo prescricional máximo previsto no 
Código Penal, equivalente a 20 (vinte) anos (art. 109, I). Não consta dos autos, 
ademais, que se tenha configurado qualquer das causas interruptivas da 
prescrição. 3. A circunstância de o Estado requerente ter qualificado os delitos 
imputados ao extraditando como de lesa-humanidade não afasta a sua 
prescrição, porquanto (a) o Brasil não subscreveu a Convenção sobre a 
Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade, 
nem aderiu a ela; e (b) apenas lei interna pode dispor sobre prescritibilidade ou 
imprescritibilidade da pretensão estatal de punir (cf. ADPF 153, Relator(a): Min. 
EROS GRAU, voto do Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, Dje de 
6.8.2010). 4. O indeferimento da extradição com base nesses fundamentos não 
ofende o art. 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (Decreto 
7.030/2009), uma vez que não se trata, no presente caso, de invocação de 
limitações de direito interno para justificar o inadimplemento do tratado de 
extradição firmado entre o Brasil e a Argentina, mas sim de simples incidência 
de limitação veiculada pelo próprio tratado, o qual veda a concessão da 
extradição “quando a ação ou a pena já estiver prescrita, segundo as leis do 
Estado requerente ou requerido” (art. III, c). 5. Pedido de extradição indeferido. 

Ext 1405 / DF - DISTRITO FEDERAL 
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição. República Italiana. 
Regularidade formal do pleito. Revelia: causa não obstativa do deferimento. 
Inexistência de prescrição em ambos os ordenamentos jurídicos. Perseguição. 
Inexistência de razões ponderáveis. País democrático subscritor de tratados de 
direitos humanos. Prisão perpétua. Comutação em prisão temporária. 
Liberdade provisória. Impertinência na fase de julgamento. Detração do tempo 
de prisão preventiva. 1. A extradição reclama os requisitos legais para o seu 
deferimento, os quais são extraídos por interpretação a contrario sensu do art. 
77 da Lei nº 6.815/80, vale dizer, defere-se o pleito se o caso sub judice não se 
enquadrar em nenhum dos incisos do referido dispositivo e restarem 
observadas as disposições do tratado específico. 2. O homicídio é crime 
comum, por isso que a tese central da defesa, no sentido de que o extraditando 
é perseguido político em seu país, não é verossímil. 3. O artigo 1, letra f, do 
Tratado de Extradição entre o Brasil e a Itália dispõe que a extradição não será 
concedida “se a Parte requerida tiver razões ponderáveis para para supor que a 
pessoa reclamada será submetida a atos de perseguição e discriminação por 
motivos de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião política, condição 
social ou pessoal; ou que sua situação possa ser agravada por um dos elementos 
antes mencionados”. 4. A interpretação do conceito indeterminado 
consubstanciado em razões ponderáveis deve ter em conta, aprioristicamente, 
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esses delitos encontram-se prescritos, porquanto, desde sua consumação,
transcorreu tempo muito superior ao prazo prescricional máximo previsto no
Código Penal, equivalente a 20 (vinte) anos (art. 109, I). Não consta dos autos,
ademais, que se tenha configurado qualquer das causas interruptivas da
prescrição. 3. A circunstância de o Estado requerente ter qualificado os delitos
imputados ao extraditando como de lesa-humanidade não afasta a sua
prescrição, porquanto (a) o Brasil não subscreveu a Convenção sobre a
Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade,
nem aderiu a ela; e (b) apenas lei interna pode dispor sobre prescritibilidade ou
imprescritibilidade da pretensão estatal de punir (cf. ADPF 153, Relator(a): Min.
EROS GRAU, voto do Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, Dje de
6.8.2010). 4. O indeferimento da extradição com base nesses fundamentos não
ofende o art. 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (Decreto
7.030/2009), uma vez que não se trata, no presente caso, de invocação de
limitações de direito interno para justificar o inadimplemento do tratado de
extradição firmado entre o Brasil e a Argentina, mas sim de simples incidência
de limitação veiculada pelo próprio tratado, o qual veda a concessão da
extradição “quando a ação ou a pena já estiver prescrita, segundo as leis do
Estado requerente ou requerido” (art. III, c). 5. Pedido de extradição indeferido.

Ext 1405 / DF - DISTRITO FEDERAL
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição. República Italiana.
Regularidade formal do pleito. Revelia: causa não obstativa do deferimento.
Inexistência de prescrição em ambos os ordenamentos jurídicos. Perseguição.
Inexistência de razões ponderáveis. País democrático subscritor de tratados de
direitos humanos. Prisão perpétua. Comutação em prisão temporária.
Liberdade provisória. Impertinência na fase de julgamento. Detração do tempo
de prisão preventiva. 1. A extradição reclama os requisitos legais para o seu
deferimento, os quais são extraídos por interpretação a contrario sensu do art.
77 da Lei nº 6.815/80, vale dizer, defere-se o pleito se o caso sub judice não se
enquadrar em nenhum dos incisos do referido dispositivo e restarem
observadas as disposições do tratado específico. 2. O homicídio é crime
comum, por isso que a tese central da defesa, no sentido de que o extraditando
é perseguido político em seu país, não é verossímil. 3. O artigo 1, letra f, do
Tratado de Extradição entre o Brasil e a Itália dispõe que a extradição não será
concedida “se a Parte requerida tiver razões ponderáveis para para supor que a
pessoa reclamada será submetida a atos de perseguição e discriminação por
motivos de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião política, condição
social ou pessoal; ou que sua situação possa ser agravada por um dos elementos
antes mencionados”. 4. A interpretação do conceito indeterminado 
consubstanciado em razões ponderáveis deve ter em conta, aprioristicamente,
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a realidade atual do Estado requerente, que, in casu, regula-se pelo regime 
democrático e subscreve tratados de direitos humanos, conforme se verifica da 
manifestação ministerial: […] Como toda interpretação que se faz em torno dos 
chamados conceitos indeterminados, essa expressão deve ser objetivo de uma 
hermenêutica que leve em conta todas as circunstâncias fáticas e jurídicas da 
situação. Como comumente se diz no âmbito da teoria do direito, trata-se de 
uma interpretação all things considered (consideradas todas as coisas). Não se 
trata, assim, de uma simples avaliação subjetiva, que possa ser feita sem critérios. 
Além das próprias limitações formalmente acordadas pelas partes e 
expressamente dispostas no tratado, bem como do ordenamento jurídico 
interno – inclusive sua interpretação fixada pela Corte Suprema -, o agente 
público, ao apreciar a existência ou não dessas razões ponderáveis, em 
determinada hipótese, também está diretamente vinculado à realidade fática que 
esta corresponde. Com isso, a avaliação sobre a existência ou não de razões 
ponderáveis ter, no contexto da realidade internacional contemporânea, estreita 
ligação com o Estado Democrático de Direito e com a garantia de que direitos 
fundamentais do extraditando serão preservados pelo país requerente, a partir 
de elementos concretamente aferíveis. Caso contrário, haveria razões 
ponderáveis que o pedido de extradição fosse recusado. A legitimidade de um 
país como garantidor dos direitos fundamentais pode ser aferida não apenas 
pela solidez e seriedade de suas instituições nacionais, no plano interno, mas 
também pelo papel que o Estado exerce no âmbito mundial. No caso específico, 
ainda que seja mais do que evidente que a Itália encontra-se inserida no rol dos 
Estado que prezam pela democracia e pelo respeito incondicional aos direitos 
humanos, sua participação em organismos mundiais ou blocos regionais, como 
a União Europeia, dá maior solidez a esta sua condição, haja vista, inclusive, a 
previsão de sistema multinível de proteção aos direitos humanos: a eventual 
falha de um nível de proteção (âmbito nacional) poderá ser reconsiderada por 
outro nível, que lhe é superior (âmbito comunitário). […] Entretanto, suposta 
alegação de que um extraditando poderá ser perseguido ou discriminado, bem 
como ter sua situação agravada, com base em reações à sua vida pregressa, 
também encontra limites na própria conjuntura atual do país requerente. 
Clamor popular, declarações da imprensa ou demonstração de estado de ânimo 
contra o extraditando são situações normalmente restringidas por um 
ordenamento jurídico estável. Negar uma extradição com base em 
manifestações populares de sociedade notoriamente marcada pela democracia 
não teria cabimento. É presumível que um Estado internacionalmente 
comprometido com os direitos fundamentais seja capaz de garantir a proteção 
do extraditando” (EXT 1085, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno). 5. A Justiça 
Italiana é competente para o julgamento do extraditando, que, além de italiano, 
praticou os crimes em seu país. 6. O requisito da dupla tipicidade restou 
atendido, porquanto o delito de homicídio previsto no artigo 575 do Código 
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esses delitos encontram-se prescritos, porquanto, desde sua consumação,
transcorreu tempo muito superior ao prazo prescricional máximo previsto no
Código Penal, equivalente a 20 (vinte) anos (art. 109, I). Não consta dos autos,
ademais, que se tenha configurado qualquer das causas interruptivas da
prescrição. 3. A circunstância de o Estado requerente ter qualificado os delitos
imputados ao extraditando como de lesa-humanidade não afasta a sua
prescrição, porquanto (a) o Brasil não subscreveu a Convenção sobre a
Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra a Humanidade,
nem aderiu a ela; e (b) apenas lei interna pode dispor sobre prescritibilidade ou
imprescritibilidade da pretensão estatal de punir (cf. ADPF 153, Relator(a): Min.
EROS GRAU, voto do Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, Dje de
6.8.2010). 4. O indeferimento da extradição com base nesses fundamentos não
ofende o art. 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (Decreto
7.030/2009), uma vez que não se trata, no presente caso, de invocação de
limitações de direito interno para justificar o inadimplemento do tratado de
extradição firmado entre o Brasil e a Argentina, mas sim de simples incidência
de limitação veiculada pelo próprio tratado, o qual veda a concessão da
extradição “quando a ação ou a pena já estiver prescrita, segundo as leis do
Estado requerente ou requerido” (art. III, c). 5. Pedido de extradição indeferido.

Ext 1405 / DF - DISTRITO FEDERAL
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição. República Italiana.
Regularidade formal do pleito. Revelia: causa não obstativa do deferimento.
Inexistência de prescrição em ambos os ordenamentos jurídicos. Perseguição.
Inexistência de razões ponderáveis. País democrático subscritor de tratados de
direitos humanos. Prisão perpétua. Comutação em prisão temporária.
Liberdade provisória. Impertinência na fase de julgamento. Detração do tempo
de prisão preventiva. 1. A extradição reclama os requisitos legais para o seu
deferimento, os quais são extraídos por interpretação a contrario sensu do art.
77 da Lei nº 6.815/80, vale dizer, defere-se o pleito se o caso sub judice não se
enquadrar em nenhum dos incisos do referido dispositivo e restarem
observadas as disposições do tratado específico. 2. O homicídio é crime
comum, por isso que a tese central da defesa, no sentido de que o extraditando
é perseguido político em seu país, não é verossímil. 3. O artigo 1, letra f, do
Tratado de Extradição entre o Brasil e a Itália dispõe que a extradição não será
concedida “se a Parte requerida tiver razões ponderáveis para para supor que a
pessoa reclamada será submetida a atos de perseguição e discriminação por
motivos de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião política, condição
social ou pessoal; ou que sua situação possa ser agravada por um dos elementos
antes mencionados”. 4. A interpretação do conceito indeterminado 
consubstanciado em razões ponderáveis deve ter em conta, aprioristicamente,
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a realidade atual do Estado requerente, que, in casu, regula-se pelo regime
democrático e subscreve tratados de direitos humanos, conforme se verifica da
manifestação ministerial: […] Como toda interpretação que se faz em torno dos 
chamados conceitos indeterminados, essa expressão deve ser objetivo de uma
hermenêutica que leve em conta todas as circunstâncias fáticas e jurídicas da
situação. Como comumente se diz no âmbito da teoria do direito, trata-se de
uma interpretação all things considered (consideradas todas as coisas). Não se
trata, assim, de uma simples avaliação subjetiva, que possa ser feita sem critérios.
Além das próprias limitações formalmente acordadas pelas partes e
expressamente dispostas no tratado, bem como do ordenamento jurídico
interno – inclusive sua interpretação fixada pela Corte Suprema -, o agente
público, ao apreciar a existência ou não dessas razões ponderáveis, em
determinada hipótese, também está diretamente vinculado à realidade fática que
esta corresponde. Com isso, a avaliação sobre a existência ou não de razões
ponderáveis ter, no contexto da realidade internacional contemporânea, estreita
ligação com o Estado Democrático de Direito e com a garantia de que direitos
fundamentais do extraditando serão preservados pelo país requerente, a partir
de elementos concretamente aferíveis. Caso contrário, haveria razões
ponderáveis que o pedido de extradição fosse recusado. A legitimidade de um
país como garantidor dos direitos fundamentais pode ser aferida não apenas
pela solidez e seriedade de suas instituições nacionais, no plano interno, mas
também pelo papel que o Estado exerce no âmbito mundial. No caso específico,
ainda que seja mais do que evidente que a Itália encontra-se inserida no rol dos
Estado que prezam pela democracia e pelo respeito incondicional aos direitos
humanos, sua participação em organismos mundiais ou blocos regionais, como
a União Europeia, dá maior solidez a esta sua condição, haja vista, inclusive, a
previsão de sistema multinível de proteção aos direitos humanos: a eventual
falha de um nível de proteção (âmbito nacional) poderá ser reconsiderada por
outro nível, que lhe é superior (âmbito comunitário). […] Entretanto, suposta
alegação de que um extraditando poderá ser perseguido ou discriminado, bem
como ter sua situação agravada, com base em reações à sua vida pregressa,
também encontra limites na própria conjuntura atual do país requerente.
Clamor popular, declarações da imprensa ou demonstração de estado de ânimo
contra o extraditando são situações normalmente restringidas por um
ordenamento jurídico estável. Negar uma extradição com base em
manifestações populares de sociedade notoriamente marcada pela democracia
não teria cabimento. É presumível que um Estado internacionalmente
comprometido com os direitos fundamentais seja capaz de garantir a proteção
do extraditando” (EXT 1085, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno). 5. A Justiça
Italiana é competente para o julgamento do extraditando, que, além de italiano,
praticou os crimes em seu país. 6. O requisito da dupla tipicidade restou
atendido, porquanto o delito de homicídio previsto no artigo 575 do Código
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Penal Italiano corresponde ao crime tipificado no artigo 121, § 2º, IV, do 
Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado por traição, emboscada ou 
dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do 
ofendido). 7. O Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR), no Manual 
de Procedimentos e Critérios para Determinar a Condição de Refugiado de 
acordo com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estado 
dos Refugiados, estabeleceu nítida distinção entre perseguido e punido por 
infração penal comum, in litteris: “Deve-se distinguir perseguição de punição 
prevista por infração de direito comum. As pessoas que fogem de 
procedimentos judiciais ou à punição por infrações desta natureza não são 
normalmente refugiados. Convém lembrar que um refugiado é uma vítima – ou 
uma vítima potencial – da injustiça e não alguém que foge da justiça.” 8. A 
constituição de família no Brasil (mulher e dois filhos brasileiros), não é causa 
impeditiva da Extradição (Súmula n. 421/STF). 9. In casu: a) o extraditando, 
líder da Nuova Camorra Organizatta (N.C.O.) e que se escondeu no Brasil, foi 
condenado definitivamente à pena de prisão perpétua, com isolamento diurno 
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, por 22 (vinte e dois) crimes de homicídios 
praticados entre 29/12/1982 e 29/08/1983 e 22/10/1983; b) os delitos, a 
natureza, os locais, as datas, as circunstâncias e a pena a ser cumprida 
encontram-se suficientemente descritos na ordem de execução e nas sentenças 
acostadas, respectivamente, às fls. 11/54, 90/123, 157/160, estando satisfeita a 
exigência contida no artigo 80 da Lei n. 6.815/80 e no artigo 11 do Tratado de 
Extradição entre o Brasil e a Itália; c) a pena não prescreveu segundo ambos os 
ordenamentos jurídicos, cf. facilmente inferível da análise minuciosa constante 
do parecer ministerial; d) os autos estão instruídos com os textos legais 
referentes aos crimes e aos prazos prescricionais, devidamente traduzidos, 
possibilitando o exame da legalidade do pedido; e) o desconhecimento dos 
fatos, afirmado pelo extraditando em seu interrogatório, e a revelia não 
constituem causas impeditivas da extradição, ex vi do artigo V, alínea a, segunda 
parte, do Tratado específico e da jurisprudência desta Corte consolidada nos 
seguintes precedentes: EXT 864, Relator Ministro SEPÚLVEDA 
PERTENCE, EXT 917, Relator Ministro CELSO DE MELLO, e EXT 1085, 
Relator Ministro CEZAR PELUSO; e f) o pleito de liberdade provisória 
mostra-se impertinente nessa fase processual de julgamento da extradição, 
porquanto, se deferida, resta prejudicado, se indeferida, determina-se a soltura. 
10. A pena de prisão perpétua, tida na defesa como violadora de direito
fundamental do extraditando, não constitui causa impeditiva da extradição, uma
vez que a entrega ao Estado requerente se dará mediante o compromisso formal
de comutação em pena temporária de no máximo de 30 anos, ex vi do artigo
75 do Código Penal Brasileiro. 11. O Estado requerente deverá firmar os
compromissos de comutar a pena de prisão perpétua em pena de prisão
temporária e descontar o tempo de prisão do extraditando no território
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Penal Italiano corresponde ao crime tipificado no artigo 121, § 2º, IV, do
Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado por traição, emboscada ou
dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do
ofendido). 7. O Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR), no Manual
de Procedimentos e Critérios para Determinar a Condição de Refugiado de
acordo com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estado
dos Refugiados, estabeleceu nítida distinção entre perseguido e punido por
infração penal comum, in litteris: “Deve-se distinguir perseguição de punição 
prevista por infração de direito comum. As pessoas que fogem de
procedimentos judiciais ou à punição por infrações desta natureza não são
normalmente refugiados. Convém lembrar que um refugiado é uma vítima – ou 
uma vítima potencial – da injustiça e não alguém que foge da justiça.” 8. A
constituição de família no Brasil (mulher e dois filhos brasileiros), não é causa
impeditiva da Extradição (Súmula n. 421/STF). 9. In casu: a) o extraditando,
líder da Nuova Camorra Organizatta (N.C.O.) e que se escondeu no Brasil, foi
condenado definitivamente à pena de prisão perpétua, com isolamento diurno
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, por 22 (vinte e dois) crimes de homicídios
praticados entre 29/12/1982 e 29/08/1983 e 22/10/1983; b) os delitos, a
natureza, os locais, as datas, as circunstâncias e a pena a ser cumprida
encontram-se suficientemente descritos na ordem de execução e nas sentenças
acostadas, respectivamente, às fls. 11/54, 90/123, 157/160, estando satisfeita a
exigência contida no artigo 80 da Lei n. 6.815/80 e no artigo 11 do Tratado de
Extradição entre o Brasil e a Itália; c) a pena não prescreveu segundo ambos os
ordenamentos jurídicos, cf. facilmente inferível da análise minuciosa constante
do parecer ministerial; d) os autos estão instruídos com os textos legais
referentes aos crimes e aos prazos prescricionais, devidamente traduzidos,
possibilitando o exame da legalidade do pedido; e) o desconhecimento dos
fatos, afirmado pelo extraditando em seu interrogatório, e a revelia não
constituem causas impeditivas da extradição, ex vi do artigo V, alínea a, segunda 
parte, do Tratado específico e da jurisprudência desta Corte consolidada nos
seguintes precedentes: EXT 864, Relator Ministro SEPÚLVEDA
PERTENCE, EXT 917, Relator Ministro CELSO DE MELLO, e EXT 1085,
Relator Ministro CEZAR PELUSO; e f) o pleito de liberdade provisória 
mostra-se impertinente nessa fase processual de julgamento da extradição,
porquanto, se deferida, resta prejudicado, se indeferida, determina-se a soltura.
10. A pena de prisão perpétua, tida na defesa como violadora de direito
fundamental do extraditando, não constitui causa impeditiva da extradição, uma
vez que a entrega ao Estado requerente se dará mediante o compromisso formal
de comutação em pena temporária de no máximo de 30 anos, ex vi do artigo
75 do Código Penal Brasileiro. 11. O Estado requerente deverá firmar os
compromissos de comutar a pena de prisão perpétua em pena de prisão
temporária e descontar o tempo de prisão do extraditando no território
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brasileiro para fins de extradição (Ext 1211/REPÚBLICA PORTUGUESA, 
rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 24/3/2011, Ext 1214/EUA, rel. Min. Ellen 
Gracie, Pleno, DJ 6/5/2011, e Ext 1226/Reino da Espanha, rel. Min. Ellen 
Gracie, Segunda Turma, DJ de 1/9/2011). 12. Pedido de extradição deferido. 
(Ext 1405, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 
20/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 14-12-2015 
PUBLIC 15-12-2015) 

Ext 1382 / DF - DISTRITO FEDERAL 
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição. Governo da Colômbia. 
Regularidade formal do pleito. Inexistência de prescrição em ambos os 
ordenamentos jurídicos. Perseguição política. Inexistência de razões 
ponderáveis. País democrático. Relações internacionais. Princípio da boa-fé. 
Detração do tempo de prisão preventiva. Proibição de pena superior à máxima 
prevista no Brasil. 1. A extradição reclama os requisitos legais para o seu 
deferimento, os quais são extraídos por interpretação a contrario sensu do art. 
77 da Lei nº 6.815/80, vale dizer, defere-se o pleito se o caso sub judice não se 
enquadrar em nenhum dos incisos do referido dispositivo e restarem 
observadas as disposições do tratado específico. 2. A perseguição política, 
alegada sob o pálio do conceito indeterminado consubstanciado em razões 
ponderáveis, deve ser considerada, aprioristicamente, à luz da realidade atual do 
Estado requerente, que, in casu, regula-se pelo regime democrático, conforme 
já decidiu esta Corte em caso similar “[…] Como toda interpretação que se faz 
em torno dos chamados conceitos indeterminados, essa expressão deve ser 
objetivo de uma hermenêutica que leve em conta todas as circunstâncias fáticas 
e jurídicas da situação. Como comumente se diz no âmbito da teoria do direito, 
trata-se de uma interpretação all things considered (consideradas todas as 
coisas). Não se trata, assim, de uma simples avaliação subjetiva, que possa ser 
feita sem critérios. Além das próprias limitações formalmente acordadas pelas 
partes e expressamente dispostas no tratado, bem como do ordenamento 
jurídico interno – inclusive sua interpretação fixada pela Corte Suprema -, o 
agente público, ao apreciar a existência ou não dessas razões ponderáveis, em 
determinada hipótese, também está diretamente vinculado à realidade fática que 
esta corresponde. Com isso, a avaliação sobre a existência ou não de razões 
ponderáveis ter, no contexto da realidade internacional contemporânea, estreita 
ligação com o Estado Democrático de Direito e com a garantia de que direitos 
fundamentais do extraditando serão preservados pelo país requerente, a partir 
de elementos concretamente aferíveis. Caso contrário, haveria razões 
ponderáveis que o pedido de extradição fosse recusado. A legitimidade de um 
país como garantidor dos direitos fundamentais pode ser aferida não apenas 
pela solidez e seriedade de suas instituições nacionais, no plano interno, mas 
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Penal Italiano corresponde ao crime tipificado no artigo 121, § 2º, IV, do
Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado por traição, emboscada ou
dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do
ofendido). 7. O Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR), no Manual
de Procedimentos e Critérios para Determinar a Condição de Refugiado de
acordo com a Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estado
dos Refugiados, estabeleceu nítida distinção entre perseguido e punido por
infração penal comum, in litteris: “Deve-se distinguir perseguição de punição 
prevista por infração de direito comum. As pessoas que fogem de
procedimentos judiciais ou à punição por infrações desta natureza não são
normalmente refugiados. Convém lembrar que um refugiado é uma vítima – ou 
uma vítima potencial – da injustiça e não alguém que foge da justiça.” 8. A
constituição de família no Brasil (mulher e dois filhos brasileiros), não é causa
impeditiva da Extradição (Súmula n. 421/STF). 9. In casu: a) o extraditando,
líder da Nuova Camorra Organizatta (N.C.O.) e que se escondeu no Brasil, foi
condenado definitivamente à pena de prisão perpétua, com isolamento diurno
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, por 22 (vinte e dois) crimes de homicídios
praticados entre 29/12/1982 e 29/08/1983 e 22/10/1983; b) os delitos, a
natureza, os locais, as datas, as circunstâncias e a pena a ser cumprida
encontram-se suficientemente descritos na ordem de execução e nas sentenças
acostadas, respectivamente, às fls. 11/54, 90/123, 157/160, estando satisfeita a
exigência contida no artigo 80 da Lei n. 6.815/80 e no artigo 11 do Tratado de
Extradição entre o Brasil e a Itália; c) a pena não prescreveu segundo ambos os
ordenamentos jurídicos, cf. facilmente inferível da análise minuciosa constante
do parecer ministerial; d) os autos estão instruídos com os textos legais
referentes aos crimes e aos prazos prescricionais, devidamente traduzidos,
possibilitando o exame da legalidade do pedido; e) o desconhecimento dos
fatos, afirmado pelo extraditando em seu interrogatório, e a revelia não
constituem causas impeditivas da extradição, ex vi do artigo V, alínea a, segunda 
parte, do Tratado específico e da jurisprudência desta Corte consolidada nos
seguintes precedentes: EXT 864, Relator Ministro SEPÚLVEDA
PERTENCE, EXT 917, Relator Ministro CELSO DE MELLO, e EXT 1085,
Relator Ministro CEZAR PELUSO; e f) o pleito de liberdade provisória 
mostra-se impertinente nessa fase processual de julgamento da extradição,
porquanto, se deferida, resta prejudicado, se indeferida, determina-se a soltura.
10. A pena de prisão perpétua, tida na defesa como violadora de direito
fundamental do extraditando, não constitui causa impeditiva da extradição, uma
vez que a entrega ao Estado requerente se dará mediante o compromisso formal
de comutação em pena temporária de no máximo de 30 anos, ex vi do artigo
75 do Código Penal Brasileiro. 11. O Estado requerente deverá firmar os
compromissos de comutar a pena de prisão perpétua em pena de prisão
temporária e descontar o tempo de prisão do extraditando no território
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brasileiro para fins de extradição (Ext 1211/REPÚBLICA PORTUGUESA,
rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ de 24/3/2011, Ext 1214/EUA, rel. Min. Ellen
Gracie, Pleno, DJ 6/5/2011, e Ext 1226/Reino da Espanha, rel. Min. Ellen
Gracie, Segunda Turma, DJ de 1/9/2011). 12. Pedido de extradição deferido.
(Ext 1405, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
20/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 14-12-2015
PUBLIC 15-12-2015)

Ext 1382 / DF - DISTRITO FEDERAL
Ementa: Direito Internacional Público. Extradição. Governo da Colômbia.
Regularidade formal do pleito. Inexistência de prescrição em ambos os 
ordenamentos jurídicos. Perseguição política. Inexistência de razões
ponderáveis. País democrático. Relações internacionais. Princípio da boa-fé.
Detração do tempo de prisão preventiva. Proibição de pena superior à máxima
prevista no Brasil. 1. A extradição reclama os requisitos legais para o seu
deferimento, os quais são extraídos por interpretação a contrario sensu do art.
77 da Lei nº 6.815/80, vale dizer, defere-se o pleito se o caso sub judice não se
enquadrar em nenhum dos incisos do referido dispositivo e restarem
observadas as disposições do tratado específico. 2. A perseguição política,
alegada sob o pálio do conceito indeterminado consubstanciado em razões
ponderáveis, deve ser considerada, aprioristicamente, à luz da realidade atual do 
Estado requerente, que, in casu, regula-se pelo regime democrático, conforme
já decidiu esta Corte em caso similar “[…] Como toda interpretação que se faz
em torno dos chamados conceitos indeterminados, essa expressão deve ser
objetivo de uma hermenêutica que leve em conta todas as circunstâncias fáticas
e jurídicas da situação. Como comumente se diz no âmbito da teoria do direito,
trata-se de uma interpretação all things considered (consideradas todas as
coisas). Não se trata, assim, de uma simples avaliação subjetiva, que possa ser
feita sem critérios. Além das próprias limitações formalmente acordadas pelas
partes e expressamente dispostas no tratado, bem como do ordenamento
jurídico interno – inclusive sua interpretação fixada pela Corte Suprema -, o 
agente público, ao apreciar a existência ou não dessas razões ponderáveis, em
determinada hipótese, também está diretamente vinculado à realidade fática que
esta corresponde. Com isso, a avaliação sobre a existência ou não de razões
ponderáveis ter, no contexto da realidade internacional contemporânea, estreita
ligação com o Estado Democrático de Direito e com a garantia de que direitos
fundamentais do extraditando serão preservados pelo país requerente, a partir
de elementos concretamente aferíveis. Caso contrário, haveria razões
ponderáveis que o pedido de extradição fosse recusado. A legitimidade de um
país como garantidor dos direitos fundamentais pode ser aferida não apenas
pela solidez e seriedade de suas instituições nacionais, no plano interno, mas
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também pelo papel que o Estado exerce no âmbito mundial. […] Entretanto, 
suposta alegação de que um extraditando poderá ser perseguido ou 
discriminado, bem como ter sua situação agravada, com base em reações à sua 
vida pregressa, também encontra limites na própria conjuntura atual do país 
requerente. Clamor popular, declarações da imprensa ou demonstração de 
estado de ânimo contra o extraditando são situações normalmente restringidas 
por um ordenamento jurídico estável. Negar uma extradição com base em 
manifestações populares de sociedade notoriamente marcada pela democracia 
não teria cabimento. É presumível que um Estado internacionalmente 
comprometido com os direitos fundamentais seja capaz de garantir a proteção 
do extraditando” (EXT 1085, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno). 3. O Alto 
Comissariado das Nações Unidas (ACNUR), no Manual de Procedimentos e 
Critérios para Determinar a Condição de Refugiado de acordo com a 
Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estado dos Refugiados, 
estabeleceu nítida distinção entre perseguido e punido por infração penal 
comum, in litteris: “Deve-se distinguir perseguição de punição prevista por 
infração de direito comum. As pessoas que fogem de procedimentos judiciais 
ou à punição por infrações desta natureza não são normalmente refugiados. 
Convém lembrar que um refugiado é uma vítima – ou uma vítima potencial – 
da injustiça e não alguém que foge da justiça.” 4. Os delitos, in casu, são de 
natureza comum, circunstância apta a elidir a alegação de perseguição política; 
4.1. Deveras, a periculosidade do agente extrai-se do fato de explosão do 
presídio em seu país. 5. A simples intenção de protocolar ou a própria 
protocolação do pedido de refúgio de sua esposa não é suficiente para 
suspender ou inviabilizar o pedido de extradição, máxime por seu requisito 
intuitu personae inservível ao extraditando. 6. O alegado excesso de prazo para 
a formalização do pedido de extradição inexiste, uma vez que a prisão 
preventiva foi efetivada em 22/10/2014, a Embaixada da Colômbia foi 
cientificada, formalmente, em 31/10/2014 e encaminhou os documentos em 
25/11/2014, vale dizer, 25 dias após tomar ciência. 7. A inocência do 
extraditando, sustentada por depoimentos informados na peça defensiva, não 
pode ser verificada pelo Supremo Tribunal Federal em face da contenciosidade 
limitada que rege o processo de extradição, conforme abalizada doutrina: A 
defesa do extraditando não pode adentrar o mérito da acusação: ela será 
impertinente em tudo quanto não diga respeito à sua identidade, à instrução do 
pedido ou à ilegalidade da extradição à luz da lei específica” (Direito 
Internacional Público : curso elementar / J. F. Rezek – 9. ed. rev. - São Paulo : 
Saraiva, 2002). 8. In casu: a) o pedido visa a que o extraditando responda por 
crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha ou 
bando, tipificados nos artigos 103, do Código Penal da Colômbia, 340, da Lei 
nº 733/2002, e 366, da Lei n. 1142/2007, também descritos nos artigos 121 e 
288, do Código Penal Brasileiro, e 16, da Lei n. 10.826/2003, estando satisfeito 
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também pelo papel que o Estado exerce no âmbito mundial. […] Entretanto,
suposta alegação de que um extraditando poderá ser perseguido ou
discriminado, bem como ter sua situação agravada, com base em reações à sua
vida pregressa, também encontra limites na própria conjuntura atual do país
requerente. Clamor popular, declarações da imprensa ou demonstração de
estado de ânimo contra o extraditando são situações normalmente restringidas
por um ordenamento jurídico estável. Negar uma extradição com base em
manifestações populares de sociedade notoriamente marcada pela democracia
não teria cabimento. É presumível que um Estado internacionalmente
comprometido com os direitos fundamentais seja capaz de garantir a proteção
do extraditando” (EXT 1085, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno). 3. O Alto
Comissariado das Nações Unidas (ACNUR), no Manual de Procedimentos e
Critérios para Determinar a Condição de Refugiado de acordo com a
Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967 relativos ao Estado dos Refugiados,
estabeleceu nítida distinção entre perseguido e punido por infração penal 
comum, in litteris: “Deve-se distinguir perseguição de punição prevista por
infração de direito comum. As pessoas que fogem de procedimentos judiciais
ou à punição por infrações desta natureza não são normalmente refugiados.
Convém lembrar que um refugiado é uma vítima – ou uma vítima potencial –
da injustiça e não alguém que foge da justiça.” 4. Os delitos, in casu, são de
natureza comum, circunstância apta a elidir a alegação de perseguição política; 
4.1. Deveras, a periculosidade do agente extrai-se do fato de explosão do
presídio em seu país. 5. A simples intenção de protocolar ou a própria
protocolação do pedido de refúgio de sua esposa não é suficiente para
suspender ou inviabilizar o pedido de extradição, máxime por seu requisito
intuitu personae inservível ao extraditando. 6. O alegado excesso de prazo para
a formalização do pedido de extradição inexiste, uma vez que a prisão
preventiva foi efetivada em 22/10/2014, a Embaixada da Colômbia foi
cientificada, formalmente, em 31/10/2014 e encaminhou os documentos em
25/11/2014, vale dizer, 25 dias após tomar ciência. 7. A inocência do
extraditando, sustentada por depoimentos informados na peça defensiva, não
pode ser verificada pelo Supremo Tribunal Federal em face da contenciosidade
limitada que rege o processo de extradição, conforme abalizada doutrina: A
defesa do extraditando não pode adentrar o mérito da acusação: ela será
impertinente em tudo quanto não diga respeito à sua identidade, à instrução do
pedido ou à ilegalidade da extradição à luz da lei específica” (Direito
Internacional Público : curso elementar / J. F. Rezek – 9. ed. rev. - São Paulo :
Saraiva, 2002). 8. In casu: a) o pedido visa a que o extraditando responda por
crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha ou 
bando, tipificados nos artigos 103, do Código Penal da Colômbia, 340, da Lei
nº 733/2002, e 366, da Lei n. 1142/2007, também descritos nos artigos 121 e
288, do Código Penal Brasileiro, e 16, da Lei n. 10.826/2003, estando satisfeito
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o requisito da dupla tipicidade; b) o Governo colombiano instruiu o pedido
com os documentos exigidos no art. 5º do Tratado específico (cópia do
mandado de prisão, indicações precisas dos fatos delituosos, lugar, data e
circunstâncias; c) a Justiça da Colômbia é competente para o processo e
julgamento, porquanto, além de se tratar de cidadão colombiano (princípio da
nacionalidade), os crimes foram praticados em seu território (princípio da
territorialidade); e d) Inexiste prescrição nos termos de ambos os ordenamentos
jurídicos, conforme demonstrado de modo percuciente no parecer ministerial.
9. Extradição deferida, restando a entrega do extraditando condicionada ao
compromisso formal do Estado requerente de descontar de eventual pena do
extraditando o tempo de prisão cumprido no Brasil para fins de extradição e de
limitar o cumprimento de eventual pena ao máximo de 30 anos previsto no
artigo 75 do Código Penal Brasileiro, devendo observar ainda o disposto no
artigo 91 e seus incisos da Lei n. 6.815/80.
(Ext 1382, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
20/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 15-12-2015
PUBLIC 16-12-2015)

Ext 1366 / DF - DISTRITO FEDERAL 
EXTRADIÇÃO – REQUISITOS. Uma vez atendidos os requisitos legais, sob 
o ângulo da existência de título condenatório criminal, da dupla tipologia e da
ausência de prescrição, atendendo os documentos anexados ao processo à
forma prevista em lei, cumpre reconhecer a possibilidade de implementar a
extradição, cabendo o ato definidor ao Chefe do Poder Executivo Nacional.
EXTRADIÇÃO – PRESCRIÇÃO – CRIME CONTINUADO. Conforme
revelado no Verbete nº 497 da Súmula do Supremo, em harmonia com o artigo
119 do Código Penal, “quando se tratar de crime continuado, a prescrição
regula-se pela pena imposta, na sentença, não se computando o acréscimo
decorrente da continuação”. Operada a prescrição da pretensão executória em
relação a alguns dos crimes integrantes da continuação, inviabilizada está a
extradição quanto a estes. (Ext 1366, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO,
Primeira Turma, julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
209 DIVULG 19-10-2015 PUBLIC 20-10-2015)
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b) Violência de gênero envolvendo refugiado

Pesquisei com palavra-chave violência de gênero envolvendo refugiado,
datas julho de 2012 a julho de 2017. Em 23/10/2017, horário 22:17, foi 
encontrado 0 resultados. 

Tabela 1 – Tribunal / Palavra-chave / Número do processo / Total 
Tribunal Palavra chave Número do processo Total 

TRF4 Estrangeiro ____________ 0 

TRF4 Refugiados 
reclamatórias 
trabalhista 

____________ 0 

TJPR Imigrante • 1246616-9
• 1024694-5
• 554405-6
• 437219-4
• 435686-7
• 376734-2
• 373706-6
• 157973-3
• 158917-9

9 

TJPR Refugiado • 1080489-6
• 1025022-3
• 966122-1
• 940418-2
• 921010-4
• 903919-4
• 872914-4

7 

TJSC Estrangeiro 

(Pesquisa realizada 
sobre a capital de Santa 
Catarina) 

• 4006674-24.2016.8.24.0000
• 2015.040529-9 (Acordão)
• 2012.019685-8 (Acordão)
• 2014.058591-0 (Acórdão)
• 2014.018127-9 (Acordão)
• 2009.063643-1 (Acordão)
• 2012.003883-1 (Acordão)
• 2012.003884-8 (Acordão)

8 
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TJSC imigrante ____________ 0 

TJRS Estrangeiro • 70062442264
• 70059850776
• 70060215993
• 70049052566

4 

TJRS refugiado ____________ 
0 

TJRS imigrante 
____________ 

0 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS REFUGIADOS E COMO 
VIVEM DIANTE DA LEGALIDADE356 

Raquel Borges de Sousa357

1 INTRODUÇÃO 

 Brasil palco de um grande fluxo imigratório tem crescido muito, 
apresentado pelo fator econômico, o que leva a crer que o custo 
de vida, a qualidade em si tem melhorado muito, estes fatores 

aumentam o número de expectativas daqueles que vivem limitados em seu país 
de origem, tornando assim expectadores de uma vida melhor. Os conflitos, 
esses que ocorrem seja por desastres, conflitos militares e em algumas vezes por 
território, faz com que o povo de determinado país se evadem na tentativa de 
individualmente buscar uma nova realidade, tentando se integrar no mercado 
de trabalho visando o seu sustento e de sua família. O deslocamento para a 
imigração deste hoje é bem mais acessível graças á tecnologia que tem 
contribuído muito, para conquistar seu espaço são os haitianos, angolanos, 
africanos em geral principalmente por ser um país de condição miserável de 
muita pobreza e misto de doenças que assolam a sociedade, sem contar que são 
acometidos por uma guerra civil de tamanha proporcionalidade e intermitente. 

Um dos fatos relevantes que fazem com que  eles permanecem aqui é a 
facilidade com o idioma, muito semelhante ao nosso, o que faz pensar que é 
um ponto favorável  a vida neste país. Por exemplo, em Goiânia, muitos dos 
Haitianos e Angolanos estão residindo e trabalhando para levar o sustento á 
àqueles que ainda estão em seu país de origem, muitos chegam aqui em Goiás 
com expectativa de crescimento e sonham em trazer a família permanente para 
o Estado, em analise de seu comportamento juntamente com seu empregador,
há relatos de que são  assíduos , dinâmicos , proativos , pronto a desenvolver
seu trabalho de maneira singular. As empresas que mais contratam a mão de

356 Relatório produzido no âmbito do projeto de pesquisa “Direito Internacional dos 
Refugiados e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhecidos pelo Brasil aos Refugiados e 
como se dá o Acesso à Justiça em caso de Violação” aprovado pelo CNPq - 
MCTI/CNPq/Universal 14/2014. 
357 Graduanda do Curso de Direito da Faculdade Sul Americana  (FASAM). Formada em 
Administração de Empresas pela Faculdade Padrão de Goiânia. 
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obra dos refugiados é a construção civil e empresa de coleta de lixo orgânico e 
seletivo, dos quais estes executam suas atividades muito bem, em medição de 
seu desenvolvimento com os demais, chega a se constatar que são mais fáceis 
de lidar do que os brasileiros, pelo simples fato de abraçar tal oportunidade com 
seriedade. 

Ressaltando aqui que estes fatos citados acima fazem parte de pouca 
realidade, as vantagens trabalhistas se dá simplesmente á aqueles que estão 
legais, que conhecem seus direitos, quanto á aqueles que estão ilegais no Brasil 
, este tem uma dificuldade enorme em acessar a justiça, alguns trabalham 
clandestinamente e ao mesmo tempo são escravizados aceitam muitas vezes 
trabalhar na informalidade e no que tange estas violações de direito acabam 
ficando inerte aceitando tais condições do que ser apreendido pelas autoridades, 
e quando isso acontece não resta outra saída a não ser a deportação, para os 
empresários aproveitam de tal situação, fazendo uma tortura psicológica das 
quais os refugiados se submetem a continuar violando seus direitos. 

2 PROTEÇÃO AOS REFUGIADOS 

Em estudo crescente a este tema verifica se que a palavra refugiado esta 
ligado basicamente ao direito internacional. A proteção de seus direitos está 
consagrada a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Elenca 
em seu artigo 14 da Declaração aqui citada de que expressa o direito de que 
toda pessoa, vítima de perseguição, a procurar e gozar asilo em outros países. 
Esta por sua vez se dissipa a proteção como uma legislação interna. Em algumas 
situações este asilo não significa muito um abrigo e sim um problema, porém a 
Convenção de 1951 é um instrumento específico quanto à proteção dos direitos 
a estes refugiados que sendo pessoa humana são guarnecidos de seus direitos e 
também de seus deveres adjuntos nesta situação de refúgio. 

3 O INSTITUTO RELUGADOR DO REFÚGIO 
JURIDICAMENTE NO BRASIL 

O refúgio no Brasil é regulado pela Lei n.o 9.474/1997 define a 
implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951 e determina outras 
providências no Brasil. Entretanto concede aos mesmos seus direitos e deveres 
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seletivo, dos quais estes executam suas atividades muito bem, em medição de
seu desenvolvimento com os demais, chega a se constatar que são mais fáceis
de lidar do que os brasileiros, pelo simples fato de abraçar tal oportunidade com
seriedade.

Ressaltando aqui que estes fatos citados acima fazem parte de pouca
realidade, as vantagens trabalhistas se dá simplesmente á aqueles que estão
legais, que conhecem seus direitos, quanto á aqueles que estão ilegais no Brasil
, este tem uma dificuldade enorme em acessar a justiça, alguns trabalham
clandestinamente e ao mesmo tempo são escravizados aceitam muitas vezes
trabalhar na informalidade e no que tange estas violações de direito acabam
ficando inerte aceitando tais condições do que ser apreendido pelas autoridades,
e quando isso acontece não resta outra saída a não ser a deportação, para os 
empresários aproveitam de tal situação, fazendo uma tortura psicológica das
quais os refugiados se submetem a continuar violando seus direitos.

2 PROTEÇÃO AOS REFUGIADOS

Em estudo crescente a este tema verifica se que a palavra refugiado esta
ligado basicamente ao direito internacional. A proteção de seus direitos está
consagrada a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Elenca
em seu artigo 14 da Declaração aqui citada de que expressa o direito de que
toda pessoa, vítima de perseguição, a procurar e gozar asilo em outros países.
Esta por sua vez se dissipa a proteção como uma legislação interna. Em algumas
situações este asilo não significa muito um abrigo e sim um problema, porém a
Convenção de 1951 é um instrumento específico quanto à proteção dos direitos
a estes refugiados que sendo pessoa humana são guarnecidos de seus direitos e
também de seus deveres adjuntos nesta situação de refúgio.

3 O INSTITUTO RELUGADOR DO REFÚGIO
JURIDICAMENTE NO BRASIL

O refúgio no Brasil é regulado pela Lei n.o 9.474/1997 define a
implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951 e determina outras
providências no Brasil. Entretanto concede aos mesmos seus direitos e deveres
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conferidos ao estrangeiro, enfatiza a entrada, o pedido, suas proibições, dentre 
outras suas expulsões da Lei n.o 9474/97 podemos ver que na pratica existem 
questionamentos quanto ao tempo de legalização da documentação, ao ser 
expedido o protocolo de permanência os refugiados alegam que visualmente é 
impresso em um papel sulfite e que em muitos lugares é rejeitado pela 
apresentação nos estabelecimentos por onde passam, pois muitas pessoas sem 
conhecimento nenhum duvidam que aquele documento seja de caráter oficial 
ou meramente uma fraude. 

 4 NO DIREITO INTERNACIONAL SOBRE A IMIGRAÇÃO 

O atual Estatuto do Estrangeiro é quem regula a real situação jurídica 
dos estrangeiros no Brasil. Também não deixando de citar que o mesmo vem 
amparado pela nossa Constituição que com força de lei opera a proteção para 
os estrangeiros naturalizados,  

transformando em cidadãos nacionais, que por sua vez faz a integração do povo 
brasileiro determinados pela legalidade. Os ilegais automaticamente são 
excluídos deste patamar. 

Atentando para os direitos fundamentais presididos nesta Constituição 
Federal em seu art. 5º afim de tratamentos igualitários entre todos que aqui 
vivem, não desmerecendo: raça, religião, cor e etnias 

5 ACESSO À JUSTIÇA 

O acesso á justiça está previsto fixado na Constituição Federal em seu 
Artigo 5°, Inciso XXXV, que diz “a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário 
lesão ou grave ameaça a direito” isso que dizer que está disponível a todo ser humano 
que busca a justiça no Brasil. A justiça consequentemente deverá avaliar a 
personalidade de quem requerer a proteção como refugiado, esta não se baseia 
apenas em documentação como previstos, mais as condições psicológicas do 
indivíduo e então é feito a emissão de um parecer sobre essas condições em seu 
país de origem, qual faz se um paralelo situacional daquele país a fim de 
conhecer seu real motivo do qual os levou a pedir refúgio. Inclui-se também a 
citação do artigo 8° da Declaração Universal dos Direitos do Homem, tratado 
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empresários aproveitam de tal situação, fazendo uma tortura psicológica das
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2 PROTEÇÃO AOS REFUGIADOS

Em estudo crescente a este tema verifica se que a palavra refugiado esta
ligado basicamente ao direito internacional. A proteção de seus direitos está
consagrada a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Elenca
em seu artigo 14 da Declaração aqui citada de que expressa o direito de que
toda pessoa, vítima de perseguição, a procurar e gozar asilo em outros países.
Esta por sua vez se dissipa a proteção como uma legislação interna. Em algumas
situações este asilo não significa muito um abrigo e sim um problema, porém a
Convenção de 1951 é um instrumento específico quanto à proteção dos direitos
a estes refugiados que sendo pessoa humana são guarnecidos de seus direitos e
também de seus deveres adjuntos nesta situação de refúgio.

3 O INSTITUTO RELUGADOR DO REFÚGIO
JURIDICAMENTE NO BRASIL

O refúgio no Brasil é regulado pela Lei n.o 9.474/1997 define a
implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951 e determina outras
providências no Brasil. Entretanto concede aos mesmos seus direitos e deveres
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conferidos ao estrangeiro, enfatiza a entrada, o pedido, suas proibições, dentre
outras suas expulsões da Lei n.o 9474/97 podemos ver que na pratica existem
questionamentos quanto ao tempo de legalização da documentação, ao ser
expedido o protocolo de permanência os refugiados alegam que visualmente é
impresso em um papel sulfite e que em muitos lugares é rejeitado pela
apresentação nos estabelecimentos por onde passam, pois muitas pessoas sem
conhecimento nenhum duvidam que aquele documento seja de caráter oficial
ou meramente uma fraude.

4 NO DIREITO INTERNACIONAL SOBRE A IMIGRAÇÃO

O atual Estatuto do Estrangeiro é quem regula a real situação jurídica
dos estrangeiros no Brasil. Também não deixando de citar que o mesmo vem
amparado pela nossa Constituição que com força de lei opera a proteção para
os estrangeiros naturalizados,

transformando em cidadãos nacionais, que por sua vez faz a integração do povo
brasileiro determinados pela legalidade. Os ilegais automaticamente são
excluídos deste patamar.

Atentando para os direitos fundamentais presididos nesta Constituição
Federal em seu art. 5º afim de tratamentos igualitários entre todos que aqui
vivem, não desmerecendo: raça, religião, cor e etnias

5 ACESSO À JUSTIÇA

O acesso á justiça está previsto fixado na Constituição Federal em seu
Artigo 5°, Inciso XXXV, que diz “a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário
lesão ou grave ameaça a direito” isso que dizer que está disponível a todo ser humano 
que busca a justiça no Brasil. A justiça consequentemente deverá avaliar a
personalidade de quem requerer a proteção como refugiado, esta não se baseia
apenas em documentação como previstos, mais as condições psicológicas do
indivíduo e então é feito a emissão de um parecer sobre essas condições em seu
país de origem, qual faz se um paralelo situacional daquele país a fim de
conhecer seu real motivo do qual os levou a pedir refúgio. Inclui-se também a
citação do artigo 8° da Declaração Universal dos Direitos do Homem, tratado
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do qual o Brasil é signatário, acrescentando os direitos e as garantias 
reconhecidas no âmbito internacionalmente em nosso ordenamento jurídico.  

O termo que nos leva a analisar a palavra “acesso à justiça” requer muito 
mais que uma breve palavra e sim buscar a fundo a ordem, rever seus direitos 
através da justiça. Os juízes em si não podem deixar de conceder essa prestação 
jurisdicional para sanar a lide.    

 Em determinados assuntos os refugiados podem dar entrada em 
processo através das vias postulandi, atuando pessoalmente sem a interveniência 
de um advogado, não podendo ser negado á assistência judiciária gratuita e á 
substituição processual se for o caso. Acessar a justiça é garantir a proteção que 
o indivíduo merece.

6 SITUAÇÃO DOS REFUGIADOS NOS DIAS ATUAIS 

Segundo dados da ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiado, em seu relatório anual “Tendências Globais” (Global Trends), que 
registrou um deslocamento assustador com bases em dados governamentais, de 
agência parceira do próprio ACNUR, apontou um total de 65,3 milhões de 
pessoas que se desvencilharam de seu país de origem por motivos de guerras e 
conflitos até o final de 2015. Estabeleceram diante dos dados 
supramencionados de que houve um aumento de 10% se comparado com o 
total de 59,5 milhões registrados em seus relatórios em se comparando com ano 
de 2014. Segundo a ACNUR ficaram temerosos com o deslocamento tão súbito 
que ultrapassara o marco de 60 milhões de pessoas, acredita-se que a cada 24 
minutos pessoas se deslocam de seu país de origem.  

Ainda com base na pesquisa foi apontado um paralelo de que resultante 
de 65,3 milhões, 12,4 milhões são novos deslocados por conflitos e 
perseguições apenas em 2015. Dentre outros dados foram apontados também 
os números encontrados de 8,6 milhões de pessoas estas foram forçadas a 
abandonar seus lares, e mudar-se para outros lugares de seu país e 1,8 milhões 
que tiveram que cruzar as fronteiras. Já o universo de 65,3 milhões inclui 21,3 
milhões de refugiados ao redor do mundo, sendo que 3,2 milhões de 
solicitações de refúgios e 40,8 milhões deslocados que continuam dentro de 
seus países. Com o aumento de 2,6 milhões de casos em apenas 2015, na 
comparação com os dados de 2004.  
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do qual o Brasil é signatário, acrescentando os direitos e as garantias
reconhecidas no âmbito internacionalmente em nosso ordenamento jurídico.

O termo que nos leva a analisar a palavra “acesso à justiça” requer muito
mais que uma breve palavra e sim buscar a fundo a ordem, rever seus direitos
através da justiça. Os juízes em si não podem deixar de conceder essa prestação 
jurisdicional para sanar a lide.

Em determinados assuntos os refugiados podem dar entrada em
processo através das vias postulandi, atuando pessoalmente sem a interveniência 
de um advogado, não podendo ser negado á assistência judiciária gratuita e á 
substituição processual se for o caso. Acessar a justiça é garantir a proteção que
o indivíduo merece.

6 SITUAÇÃO DOS REFUGIADOS NOS DIAS ATUAIS

Segundo dados da ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiado, em seu relatório anual “Tendências Globais” (Global Trends), que
registrou um deslocamento assustador com bases em dados governamentais, de
agência parceira do próprio ACNUR, apontou um total de 65,3 milhões de
pessoas que se desvencilharam de seu país de origem por motivos de guerras e
conflitos até o final de 2015. Estabeleceram diante dos dados
supramencionados de que houve um aumento de 10% se comparado com o
total de 59,5 milhões registrados em seus relatórios em se comparando com ano
de 2014. Segundo a ACNUR ficaram temerosos com o deslocamento tão súbito
que ultrapassara o marco de 60 milhões de pessoas, acredita-se que a cada 24 
minutos pessoas se deslocam de seu país de origem.

Ainda com base na pesquisa foi apontado um paralelo de que resultante
de 65,3 milhões, 12,4 milhões são novos deslocados por conflitos e
perseguições apenas em 2015. Dentre outros dados foram apontados também
os números encontrados de 8,6 milhões de pessoas estas foram forçadas a
abandonar seus lares, e mudar-se para outros lugares de seu país e 1,8 milhões 
que tiveram que cruzar as fronteiras. Já o universo de 65,3 milhões inclui 21,3
milhões de refugiados ao redor do mundo, sendo que 3,2 milhões de
solicitações de refúgios e 40,8 milhões deslocados que continuam dentro de
seus países. Com o aumento de 2,6 milhões de casos em apenas 2015, na
comparação com os dados de 2004.
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A pesquisa apontou ainda que o Brasil em 2016 constatado pelo relatório 
do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) este por sua vez ligado ao 
Ministério da Justiça, segundo á informações que as solicitações de refúgio 
cresceram 2.868% nos últimos cinco anos. Passando de 966, em 2010, para 
28,670, em 2015, até 2010, havia o reconhecimento de 3.904 refugiados. Já em 
Abril deste ano o total chegou 8.863, o que representa aumento de 127% no 
acumulado de refúgios conhecidos, incluindo reassentados. O relatório também 
incluiu que os sírios formam a maior comunidade de refugiados reconhecidos 
no Brasil. Eles formam em sua maioria 2.298, e são seguidos pelos angolanos 
aqui presentes estimados em 1.420, colombianos 1.100, congoleses 968 e 
palestinos 376. Ao todo a pesquisa considerou estes presentes 79 nacionalidades 
no Brasil. 

7 ACNUR E SUA ATUAÇÃO NO BRASIL 

O Brasil atualmente conta com a ajuda da ACNUR nos âmbitos federais 
e estaduais, além de estar inteiramente ligada aos tratados internacionais já 
ratificados pelo nosso ordenamento jurídico em relação à proteção dos 
refugiados, deslocados principalmente para o Brasil. 

8 QUANTO AO TRABALHO DOS REFUGIADOS NO BRASIL 

O TST têm julgado casos de exploração do trabalho dos imigrantes 
ilegais em condições análogas a escravidão, por aproveitarem da ilegalidade 
também se vincula o mesmo interesse de exploração. ¹3Com baixa escolaridade, 
precariedade no idioma, os refugiados acabam se sujeitando aos trabalhos mal 
remunerados o que colabora com a exploração de mão de obra. Citamos aqui 
o caso das lojas Pernambucanas, que exploravam trabalhadores estrangeiros
vindo da Bolívia, vivia e trabalhava em situações de grande precariedade, as
denúncias segundo o TST foram apuradas no decorrer do ano de 2010 e 2011,
onde os auditores do trabalho foram in loco e constataram a veracidade dos
casos. Segundo informações da Procuradoria do Trabalho de São Paulo, a
jornada era excessiva ultrapassando de 8 horas trabalhada, das quais eram pagos
com valores inferiores por cada peça produzida pelos trabalhadores. Os lugares
onde ocorriam os trabalhos violavam as condições da dignidade da pessoa
humana. Segundo informações prestadas pelo TST essa foi à primeira ação civil
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do qual o Brasil é signatário, acrescentando os direitos e as garantias
reconhecidas no âmbito internacionalmente em nosso ordenamento jurídico.
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de um advogado, não podendo ser negado á assistência judiciária gratuita e á 
substituição processual se for o caso. Acessar a justiça é garantir a proteção que
o indivíduo merece.

6 SITUAÇÃO DOS REFUGIADOS NOS DIAS ATUAIS

Segundo dados da ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiado, em seu relatório anual “Tendências Globais” (Global Trends), que
registrou um deslocamento assustador com bases em dados governamentais, de
agência parceira do próprio ACNUR, apontou um total de 65,3 milhões de
pessoas que se desvencilharam de seu país de origem por motivos de guerras e
conflitos até o final de 2015. Estabeleceram diante dos dados
supramencionados de que houve um aumento de 10% se comparado com o
total de 59,5 milhões registrados em seus relatórios em se comparando com ano
de 2014. Segundo a ACNUR ficaram temerosos com o deslocamento tão súbito
que ultrapassara o marco de 60 milhões de pessoas, acredita-se que a cada 24 
minutos pessoas se deslocam de seu país de origem.

Ainda com base na pesquisa foi apontado um paralelo de que resultante
de 65,3 milhões, 12,4 milhões são novos deslocados por conflitos e
perseguições apenas em 2015. Dentre outros dados foram apontados também
os números encontrados de 8,6 milhões de pessoas estas foram forçadas a
abandonar seus lares, e mudar-se para outros lugares de seu país e 1,8 milhões 
que tiveram que cruzar as fronteiras. Já o universo de 65,3 milhões inclui 21,3
milhões de refugiados ao redor do mundo, sendo que 3,2 milhões de
solicitações de refúgios e 40,8 milhões deslocados que continuam dentro de
seus países. Com o aumento de 2,6 milhões de casos em apenas 2015, na
comparação com os dados de 2004.
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A pesquisa apontou ainda que o Brasil em 2016 constatado pelo relatório
do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) este por sua vez ligado ao
Ministério da Justiça, segundo á informações que as solicitações de refúgio
cresceram 2.868% nos últimos cinco anos. Passando de 966, em 2010, para
28,670, em 2015, até 2010, havia o reconhecimento de 3.904 refugiados. Já em
Abril deste ano o total chegou 8.863, o que representa aumento de 127% no
acumulado de refúgios conhecidos, incluindo reassentados. O relatório também
incluiu que os sírios formam a maior comunidade de refugiados reconhecidos
no Brasil. Eles formam em sua maioria 2.298, e são seguidos pelos angolanos
aqui presentes estimados em 1.420, colombianos 1.100, congoleses 968 e
palestinos 376. Ao todo a pesquisa considerou estes presentes 79 nacionalidades
no Brasil.

7 ACNUR E SUA ATUAÇÃO NO BRASIL

O Brasil atualmente conta com a ajuda da ACNUR nos âmbitos federais
e estaduais, além de estar inteiramente ligada aos tratados internacionais já
ratificados pelo nosso ordenamento jurídico em relação à proteção dos
refugiados, deslocados principalmente para o Brasil.

8 QUANTO AO TRABALHO DOS REFUGIADOS NO BRASIL

O TST têm julgado casos de exploração do trabalho dos imigrantes
ilegais em condições análogas a escravidão, por aproveitarem da ilegalidade
também se vincula o mesmo interesse de exploração. ¹3Com baixa escolaridade,
precariedade no idioma, os refugiados acabam se sujeitando aos trabalhos mal
remunerados o que colabora com a exploração de mão de obra. Citamos aqui
o caso das lojas Pernambucanas, que exploravam trabalhadores estrangeiros
vindo da Bolívia, vivia e trabalhava em situações de grande precariedade, as
denúncias segundo o TST foram apuradas no decorrer do ano de 2010 e 2011,
onde os auditores do trabalho foram in loco e constataram a veracidade dos
casos. Segundo informações da Procuradoria do Trabalho de São Paulo, a
jornada era excessiva ultrapassando de 8 horas trabalhada, das quais eram pagos
com valores inferiores por cada peça produzida pelos trabalhadores. Os lugares
onde ocorriam os trabalhos violavam as condições da dignidade da pessoa
humana. Segundo informações prestadas pelo TST essa foi à primeira ação civil 
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pública referente ao trabalho escravo envolvendo estrangeiros no Brasil .O 
MPTSP solicitou diante dos tramites legais a antecipação de tutela suspendendo 
a pratica absurda de escravidão, além de sofrer condenação por danos morais á 
coletividade dos trabalhadores em um valor estimado de R$ 5milhões, a serem 
revertidos ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). 

Entre outros os trabalhadores estrangeiros existentes em nosso país, 
possui em rigor os mesmos direitos que os brasileiros, a Lei n.o 6.815/80 
regulamentada pelo Decreto n.o 86.715/81 as garantias à juridicidade dos 
estrangeiros, passando a criar o Conselho Nacional da Imigração (CNIG) 
interligado ao Ministério do Trabalho e Emprego responsável pela formulação 
das politicas de imigração e coordenação de suas atividades no país. 

De certo modo cabe a nós atentarmos ao Princípio da Primazia da 
Realidade, que sendo cumpridos todos os requisitos para a contratação que visa 
uma relação saudável entre empregado x empregador, utilizando dos meios 
legais tais como á assinatura da CTPS regida pela CLT-(Consolidação das Leis 
do Trabalho), garante-se então a proteção das leis favoráveis ao empregado, 
cabendo então o Princípio da Irredutibilidade e a Previdência Social, tendo vista 
a proteção de seu bem maior e garantindo também o Princípio da Dignidade 
Humana, onde se faz valer o direito a todos consagrado na Constituição 
Federal. 

Por fim fica garantido a todos os estrangeiros o acesso á justiça em 
parceria com a força sindical por representatividade, elencadas no artigo 8°, III 
da CF (Constituição Federal) que diz:  

[...] ao Sindicato cabe à defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas” e também na CLT que rege a Consolidação das Leis 
Trabalhistas em seu artigo 513 “a” diz: representar, perante as 
autoridades administrativas e judiciarias, os interesses gerais da 
respectiva categoria ou profissão liberal ou dos interesses individuais 
dos associados relativos á atividade ou profissão exercida. (BRASIL, 
1988). 

9 ALGUMAS FORMAS PARA RECOLOCAÇÃO DOS 
REFUGIADOS NO MERCADO DE TRABALHO   

ACNUR em parceria com a EMDOC criaram um site que facilita a 
recolocação dos refugiados ativos ao mercado de trabalho. Também contam 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL



699

pública referente ao trabalho escravo envolvendo estrangeiros no Brasil .O
MPTSP solicitou diante dos tramites legais a antecipação de tutela suspendendo
a pratica absurda de escravidão, além de sofrer condenação por danos morais á
coletividade dos trabalhadores em um valor estimado de R$ 5milhões, a serem
revertidos ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Entre outros os trabalhadores estrangeiros existentes em nosso país,
possui em rigor os mesmos direitos que os brasileiros, a Lei n.o 6.815/80
regulamentada pelo Decreto n.o 86.715/81 as garantias à juridicidade dos
estrangeiros, passando a criar o Conselho Nacional da Imigração (CNIG)
interligado ao Ministério do Trabalho e Emprego responsável pela formulação
das politicas de imigração e coordenação de suas atividades no país.

De certo modo cabe a nós atentarmos ao Princípio da Primazia da
Realidade, que sendo cumpridos todos os requisitos para a contratação que visa
uma relação saudável entre empregado x empregador, utilizando dos meios
legais tais como á assinatura da CTPS regida pela CLT-(Consolidação das Leis
do Trabalho), garante-se então a proteção das leis favoráveis ao empregado, 
cabendo então o Princípio da Irredutibilidade e a Previdência Social, tendo vista
a proteção de seu bem maior e garantindo também o Princípio da Dignidade
Humana, onde se faz valer o direito a todos consagrado na Constituição
Federal.

Por fim fica garantido a todos os estrangeiros o acesso á justiça em
parceria com a força sindical por representatividade, elencadas no artigo 8°, III
da CF (Constituição Federal) que diz:

[...] ao Sindicato cabe à defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas” e também na CLT que rege a Consolidação das Leis 
Trabalhistas em seu artigo 513 “a” diz: representar, perante as
autoridades administrativas e judiciarias, os interesses gerais da
respectiva categoria ou profissão liberal ou dos interesses individuais
dos associados relativos á atividade ou profissão exercida. (BRASIL,
1988).

9 ALGUMAS FORMAS PARA RECOLOCAÇÃO DOS
REFUGIADOS NO MERCADO DE TRABALHO 

ACNUR em parceria com a EMDOC criaram um site que facilita a
recolocação dos refugiados ativos ao mercado de trabalho. Também contam
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com o Programa de Apoio para a Recolocação de Refugiados (PARR), lançado 
no Brasil pela ACNUR, como banco virtual de oportunidades para aqueles que 
desejam um trabalho, as empresas cadastradas fazem seleção virtualmente dos 
currículos disponíveis para a contratação e mão de obra, para serem 
desenvolvidas em empresas privadas, com aqueles que vivem dentro da 
legalidade com situação regular.

Em parceria do PARR, todos, segundo a fonte, são treinados para que 
possam desenvolver suas atividades com excelência, os benefícios apresentados 
são: salários compatíveis com o mercado e benefícios pertinentes, essa é a 
garantia que os refugiados precisam para saírem dos abrigos e buscar sua 
independência, com aluguel de sua própria moradia. 

Entretanto as oportunidades disponíveis que obtiveram contratação de 
forma positiva foi uma empresa de transporte e logísticas, que obtiveram no 
total a contratação de 13 refugiados. 

10 A XENOFOBIA DOS  REFUGIADOS 

Advindo de outros países que atravessam fronteira afim de aqui 
estabelecer sua nova história, este ato é ilegal que transgridam o Estatuto do 
Estrangeiro, elencados em seu art. 308 dispõe: 

[...] usar, como próprio, passaporte, titulo de eleitor, caderneta de 
reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a 
outrem, para que dele se utilize, documento de natureza, própria 
ou de terceiro”. Utilizar-se também dos artifícios disposto no art. 
309 “Usar o estrangeiro, para entrar ou permanecer no 
território nacional, nome que não é o seu. Parágrafo único do 
mesmo artigo: atribuir o estrangeiro falsa qualidade para 
promover-lhe a entrada em território nacional (incluído pela 
Lei n.o 9.426/96).  (BRASIL, 1980). 

Em muitos casos cabe a deportação se por ventura não usar da livre 
espontânea vontade a lei forçosamente lhes obriga a se retirar do país. 

É elevadíssimo o número de refugiados que solicitam a proteção que se 
deslocam de um país ao outro, de continente a continente em busca de uma 
vida melhor precedidos de inúmeros fatores o causador do fato. 
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pública referente ao trabalho escravo envolvendo estrangeiros no Brasil .O
MPTSP solicitou diante dos tramites legais a antecipação de tutela suspendendo
a pratica absurda de escravidão, além de sofrer condenação por danos morais á
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cabendo então o Princípio da Irredutibilidade e a Previdência Social, tendo vista
a proteção de seu bem maior e garantindo também o Princípio da Dignidade
Humana, onde se faz valer o direito a todos consagrado na Constituição
Federal.

Por fim fica garantido a todos os estrangeiros o acesso á justiça em
parceria com a força sindical por representatividade, elencadas no artigo 8°, III
da CF (Constituição Federal) que diz:

[...] ao Sindicato cabe à defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas” e também na CLT que rege a Consolidação das Leis 
Trabalhistas em seu artigo 513 “a” diz: representar, perante as
autoridades administrativas e judiciarias, os interesses gerais da
respectiva categoria ou profissão liberal ou dos interesses individuais
dos associados relativos á atividade ou profissão exercida. (BRASIL,
1988).

9 ALGUMAS FORMAS PARA RECOLOCAÇÃO DOS
REFUGIADOS NO MERCADO DE TRABALHO 

ACNUR em parceria com a EMDOC criaram um site que facilita a
recolocação dos refugiados ativos ao mercado de trabalho. Também contam
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com o Programa de Apoio para a Recolocação de Refugiados (PARR), lançado
no Brasil pela ACNUR, como banco virtual de oportunidades para aqueles que
desejam um trabalho, as empresas cadastradas fazem seleção virtualmente dos
currículos disponíveis para a contratação e mão de obra, para serem
desenvolvidas em empresas privadas, com aqueles que vivem dentro da
legalidade com situação regular.

Em parceria do PARR, todos, segundo a fonte, são treinados para que
possam desenvolver suas atividades com excelência, os benefícios apresentados 
são: salários compatíveis com o mercado e benefícios pertinentes, essa é a
garantia que os refugiados precisam para saírem dos abrigos e buscar sua
independência, com aluguel de sua própria moradia.

Entretanto as oportunidades disponíveis que obtiveram contratação de
forma positiva foi uma empresa de transporte e logísticas, que obtiveram no
total a contratação de 13 refugiados.

10 A XENOFOBIA DOS REFUGIADOS

Advindo de outros países que atravessam fronteira afim de aqui
estabelecer sua nova história, este ato é ilegal que transgridam o Estatuto do
Estrangeiro, elencados em seu art. 308 dispõe:

usar, como próprio, passaporte, titulo de eleitor, caderneta
de reservista ou qualquer documento de identidade alheia
ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento de
natureza, própria ou de terceiro”. Utilizar-se também dos
artifícios disposto no art. 309“Usar o estrangeiro, para
entrar ou permanecer no território nacional, nome que
não é o seu. Parágrafo único do mesmo artigo: atribuir o
estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada 
em território nacional (incluído pela Lei n.o 9.426/96).
(BRASIL, 1980).

Em muitos casos cabe a deportação se por ventura não usar da livre
espontânea vontade a lei forçosamente lhes obriga a se retirar do país.

É elevadíssimo o número de refugiados que solicitam a proteção que se
deslocam de um país ao outro, de continente a continente em busca de uma
vida melhor precedidos de inúmeros fatores o causador do fato.
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Também quanto à anistia poderá obter regularização através da Lei n.o 
11.961/2009, com disposto elencados no decreto Lei n.o 6.893 de 2009 em seu 
art. 1º:  

Que o estrangeiro em situação irregular, que pretenda obter 
concessão de residência provisória no País, que devera comparecer, 
pessoalmente, até cento e oitenta dias após a publicação da Lei nº 
11.9621 de 02 de julho de 2009, a uma unidade do Departamento 
de Policia Federal onde preencherá o requerimento de registro 
provisório e instituirá seu pedido [...]. (BRASIL, 2009). 

Informações se dão conta de que a Lei n.o 11961/2009 beneficiara uma 
estimativa de 45 mil estrangeiros que estavam irregulares apenas com do visto 
provisório, apos ser dada a concessão do visto provisório que seria por 02 anos 
fez com estrangeiros ilegais permanecesse em acomodação no País, sem a 
mínima vontade de resolver sua permanência.  

22No livro Refúgio e hospitalidade o autor relata que 

As características particulares dos fluxos migratórias atuais de 
natureza mista tornam cada vez mais difícil distinguir entre 
refugiados e outros migrantes, o que  certa forma dificulta a 
identificação e proteção daquelas pessoas que sofrem perseguição e 
que por isso requerem e merecem proteção internacional. 
(ANTONIO; GULANO, 2016, p. 10). 

O cenário aqui exposto produz  várias oportunidades de vivência ilegal, 
o que  faz com que surge oportunidades de exploração com fonte de renda
clandestinamente. Logo se vê o surgimento das primeiras dificuldades em
proteger quem realmente precisa de proteção internacional daqueles que são
imigrantes que por vezes fogem de seu país de origem para se livrar de algum
problema com a justiça de seu país como o enfrentamento de um processo
penal. A lei não concede proteção a terrorista, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos em garantir a proteção em caso de necessidade e urgência,
um aparato que o refugiado pode contar.

11 MUDANÇAS NA LEI DA IMIGRAÇÃO APROVADA 

Uma nova oportunidade de crescimento quanto aos direitos que 
discriminadamente dos imigrantes no Brasil.23 O projeto de lei, a PL 2516/15, 
foi transformado em Lei n.o 13.445/17 esta foi sancionada com vetos na data 
do dia 25.052017. Anteriormente a lei que regia era considerada pelas 
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Também quanto à anistia poderá obter regularização através da Lei n.o
11.961/2009, com disposto elencados no decreto Lei n.o 6.893 de 2009 em seu
art. 1º:

Que o estrangeiro em situação irregular, que pretenda obter
concessão de residência provisória no País, que devera comparecer,
pessoalmente, até cento e oitenta dias após a publicação da Lei nº 
11.9621 de 02 de julho de 2009, a uma unidade do Departamento
de Policia Federal onde preencherá o requerimento de registro 
provisório e instituirá seu pedido [...]. (BRASIL, 2009).
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provisório, apos ser dada a concessão do visto provisório que seria por 02 anos
fez com estrangeiros ilegais permanecesse em acomodação no País, sem a
mínima vontade de resolver sua permanência.

22No livro Refúgio e hospitalidade o autor relata que 

As características particulares dos fluxos migratórias atuais de 
natureza mista tornam cada vez mais difícil distinguir entre
refugiados e outros migrantes, o que  certa forma dificulta a
identificação e proteção daquelas pessoas que sofrem perseguição e
que por isso requerem e merecem proteção internacional.
(ANTONIO; GULANO, 2016, p. 10).

O cenário aqui exposto produz  várias oportunidades de vivência ilegal,
o que  faz com que surge oportunidades de exploração com fonte de renda
clandestinamente. Logo se vê o surgimento das primeiras dificuldades em
proteger quem realmente precisa de proteção internacional daqueles que são
imigrantes que por vezes fogem de seu país de origem para se livrar de algum
problema com a justiça de seu país como o enfrentamento de um processo
penal. A lei não concede proteção a terrorista, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos em garantir a proteção em caso de necessidade e urgência,
um aparato que o refugiado pode contar.

11 MUDANÇAS NA LEI DA IMIGRAÇÃO APROVADA 

Uma nova oportunidade de crescimento quanto aos direitos que 
discriminadamente dos imigrantes no Brasil.23 O projeto de lei, a PL 2516/15,
foi transformado em Lei n.o 13.445/17 esta foi sancionada com vetos na data
do dia 25.052017. Anteriormente a lei que regia era considerada pelas
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autoridades como um militarismo e se contradizia com as garantias 
fundamentais elencadas pela Constituição de 1988. Com essa nova aprovação 
que ainda esta em tramitação no congresso, foram realizadas alguns ajustes para 
que dela fosse posta em votação no Senado, isso significa dizer que já um grande 
avanço do curso imigratório existente no País. 

No disposto anterior intitulado pelo Estatuto do Estrangeiro em alguns 
eram taxados como um risco eminente no País que os abrigava, agora não este 
projeto induz os direitos e deveres dos refugiados, caracterizados como 
imigrantes. 

A lei proposta aponta os principais pontos que enfatiza a mudança que 
são elas: a) A diminuição da burocracia, o que facilitará o acesso dos imigrantes 
a documentação promovendo a fixação de sua permanência legalmente, com 
disponibilidade a acessibilidade aos serviços públicos e as formalidades 
empregatícia que antes não tinha; b) O fim da prisão por situação irregular, onde 
nenhum estrangeiro poderá ser preso por documentação irregular; c) Direitos 
políticos garante o direito dos imigrantes de se vincular á politica com 
abrangência nos sindicatos.  

Demasiadamente este novo texto proposto é notadamente um grande 
progresso, porém alguns países vivem momento de restrições de contenção de 
asilo político, podemos aqui citar a recente ideia do presidente eleito nos EUA, 
Trump, assegura que será mais rígido a liberalidade de vistos para permanência 
no País, o que pode dificultar o acolhimento de pessoas advindas de outras 
regiões, estabelecendo o favoritismo somente aos americanos. 

O segundo informações do site migrar é direito  esta nova que 
possivelmente entrará em vigor é o um verdadeiro respeito aos direitos 
humanos, que põe fim a criminalização e descriminalização dos refugiados que 
migram para determinado país, fazendo com a aproximação entre refugiado e 
sociedade se tornem mais acessível. 

Quais são os pontos levantados em decorrência desta questão que aponta 
verdades e mitos com as tais mudanças. 

Dados específicos da ONU disse existem 240 milhões de pessoas que 
evadiram do seu país de origem em busca de abrigo, trabalho , sendo 2/3 delas 
são da Europa e da Ásia. Essa transição de países não obedecem as legislações 
seja ela rígida ou não, e os motivos que fazem isto ocorrer são em sua maioria 
guerras civis, fugindo com as famílias como uma forma de se organizarem os 
laços e o poder pátrio . Por outro lado o Ministério das Relações exteriores tem 
uma estimativa de que 3 milhões de brasileiros estão no exterior .  
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Também quanto à anistia poderá obter regularização através da Lei n.o
11.961/2009, com disposto elencados no decreto Lei n.o 6.893 de 2009 em seu
art. 1º:
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concessão de residência provisória no País, que devera comparecer,
pessoalmente, até cento e oitenta dias após a publicação da Lei nº 
11.9621 de 02 de julho de 2009, a uma unidade do Departamento
de Policia Federal onde preencherá o requerimento de registro 
provisório e instituirá seu pedido [...]. (BRASIL, 2009).

Informações se dão conta de que a Lei n.o 11961/2009 beneficiara uma
estimativa de 45 mil estrangeiros que estavam irregulares apenas com do visto
provisório, apos ser dada a concessão do visto provisório que seria por 02 anos
fez com estrangeiros ilegais permanecesse em acomodação no País, sem a
mínima vontade de resolver sua permanência.

22No livro Refúgio e hospitalidade o autor relata que 

As características particulares dos fluxos migratórias atuais de 
natureza mista tornam cada vez mais difícil distinguir entre
refugiados e outros migrantes, o que  certa forma dificulta a
identificação e proteção daquelas pessoas que sofrem perseguição e
que por isso requerem e merecem proteção internacional.
(ANTONIO; GULANO, 2016, p. 10).

O cenário aqui exposto produz  várias oportunidades de vivência ilegal,
o que  faz com que surge oportunidades de exploração com fonte de renda
clandestinamente. Logo se vê o surgimento das primeiras dificuldades em
proteger quem realmente precisa de proteção internacional daqueles que são
imigrantes que por vezes fogem de seu país de origem para se livrar de algum
problema com a justiça de seu país como o enfrentamento de um processo
penal. A lei não concede proteção a terrorista, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos em garantir a proteção em caso de necessidade e urgência,
um aparato que o refugiado pode contar.

11 MUDANÇAS NA LEI DA IMIGRAÇÃO APROVADA 

Uma nova oportunidade de crescimento quanto aos direitos que 
discriminadamente dos imigrantes no Brasil.23 O projeto de lei, a PL 2516/15,
foi transformado em Lei n.o 13.445/17 esta foi sancionada com vetos na data
do dia 25.052017. Anteriormente a lei que regia era considerada pelas
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autoridades como um militarismo e se contradizia com as garantias
fundamentais elencadas pela Constituição de 1988. Com essa nova aprovação
que ainda esta em tramitação no congresso, foram realizadas alguns ajustes para
que dela fosse posta em votação no Senado, isso significa dizer que já um grande
avanço do curso imigratório existente no País.

No disposto anterior intitulado pelo Estatuto do Estrangeiro em alguns
eram taxados como um risco eminente no País que os abrigava, agora não este
projeto induz os direitos e deveres dos refugiados, caracterizados como
imigrantes.

A lei proposta aponta os principais pontos que enfatiza a mudança que
são elas: a) A diminuição da burocracia, o que facilitará o acesso dos imigrantes
a documentação promovendo a fixação de sua permanência legalmente, com
disponibilidade a acessibilidade aos serviços públicos e as formalidades
empregatícia que antes não tinha; b) O fim da prisão por situação irregular, onde
nenhum estrangeiro poderá ser preso por documentação irregular; c) Direitos
políticos garante o direito dos imigrantes de se vincular á politica com
abrangência nos sindicatos.

Demasiadamente este novo texto proposto é notadamente um grande
progresso, porém alguns países vivem momento de restrições de contenção de
asilo político, podemos aqui citar a recente ideia do presidente eleito nos EUA,
Trump, assegura que será mais rígido a liberalidade de vistos para permanência
no País, o que pode dificultar o acolhimento de pessoas advindas de outras
regiões, estabelecendo o favoritismo somente aos americanos.

O segundo informações do site migrar é direito  esta nova que 
possivelmente entrará em vigor é o um verdadeiro respeito aos direitos
humanos, que põe fim a criminalização e descriminalização dos refugiados que
migram para determinado país, fazendo com a aproximação entre refugiado e
sociedade se tornem mais acessível.

Quais são os pontos levantados em decorrência desta questão que aponta
verdades e mitos com as tais mudanças.

Dados específicos da ONU disse existem 240 milhões de pessoas que
evadiram do seu país de origem em busca de abrigo, trabalho , sendo 2/3 delas
são da Europa e da Ásia. Essa transição de países não obedecem as legislações
seja ela rígida ou não, e os motivos que fazem isto ocorrer são em sua maioria
guerras civis, fugindo com as famílias como uma forma de se organizarem os
laços e o poder pátrio . Por outro lado o Ministério das Relações exteriores tem
uma estimativa de que 3 milhões de brasileiros estão no exterior .
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De acordo com esta mudança na lei será uma forma de evoluir, 
regularizar os mecanismos que fazem parte desta sustentação, melhorando os 
registros, acesso e melhorias a nova ferramenta que será registrará os acessos 
aos direitos da população, o que torna positivamente a investidura de entrada 
dos refugiados. 

Não existe essa evidência de que os refugiados se envolvam 
demasiadamente em crimes, mais que os próprios brasileiros. 

Segundo dados do Ministério da Justiça em dezembro de 2014 
demonstram qualquer prisão de pessoas sendo de outra nacionalidade, pois as 
politicas migratórias e de segurança tratam estes fatos separadamente. 

Na verdade estatisticamente o IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) apresenta um índice de que menos de 1% de refugiados do ciclo 
populacional total do país . O que nos faz crer que a parcela de refugiados 
contribui significativamente  para o desenvolvimento econômico, com 
pagamentos de impostos através de seu consumo demasiado no Brasil. 
Garantindo assim os direitos igualitários e humanos previstos na Constituição 
Federal independente de nacionalidade.  

Isso só prova a soma de refugiados agregados no mercado de trabalho 
em condições reais, para garantir seu sustento e acesso ao mercado trabalhista. 

Quanto a isto a lei é bastante equilibrada robusta em garantir direitos aos 
imigrantes ao mesmo nos garante o respaldo dessas ações, segundo 
informações os órgãos incluindo os sociais, inclusive o Ministério da Justiça e a 
Policia Federal, estes assuntos em relação a segurança nacional, foi amplamente 
discutido a risco, para que não houvessem nenhuma interferência capaz de 
facilitar a entrada de armamentos e drogas.  

Então acreditamos que esta mudança só veio reforçar os cuidados que o 
Brasil tem relação aos estrangeiros que aqui se fixam sua estadia e permanecem 
com residência fixa.  

A nova lei faz com que a inovação e a modernização, com o sistema que 
regulariza os imigrantes entram no Brasil, formaliza que as pessoas devem se 
apresentar as autoridades competentes para obtenção de seus documentos, com 
isso a garantias de que uma pessoa com predisposição a ser terrorista, jamais 
iria se apresentar e mostrar-lhes seus documentos. Na verdade o terrorismo é 
considerado um fato de caráter transnacional, desumano, violento, sanguinário 
e que se concretiza as margens de uma legislação nacional e de direito 
internacional. O que nos faz entender que á diferença entre aqueles que entram 
no país com intuito de proteção, reconstrução de seu poder pátrio e que para 
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De acordo com esta mudança na lei será uma forma de evoluir,
regularizar os mecanismos que fazem parte desta sustentação, melhorando os
registros, acesso e melhorias a nova ferramenta que será registrará os acessos
aos direitos da população, o que torna positivamente a investidura de entrada
dos refugiados.

Não existe essa evidência de que os refugiados se envolvam
demasiadamente em crimes, mais que os próprios brasileiros.

Segundo dados do Ministério da Justiça em dezembro de 2014
demonstram qualquer prisão de pessoas sendo de outra nacionalidade, pois as
politicas migratórias e de segurança tratam estes fatos separadamente.

Na verdade estatisticamente o IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) apresenta um índice de que menos de 1% de refugiados do ciclo
populacional total do país . O que nos faz crer que a parcela de refugiados
contribui significativamente  para o desenvolvimento econômico, com 
pagamentos de impostos através de seu consumo demasiado no Brasil.
Garantindo assim os direitos igualitários e humanos previstos na Constituição
Federal independente de nacionalidade.

Isso só prova a soma de refugiados agregados no mercado de trabalho
em condições reais, para garantir seu sustento e acesso ao mercado trabalhista.

Quanto a isto a lei é bastante equilibrada robusta em garantir direitos aos
imigrantes ao mesmo nos garante o respaldo dessas ações, segundo
informações os órgãos incluindo os sociais, inclusive o Ministério da Justiça e a
Policia Federal, estes assuntos em relação a segurança nacional, foi amplamente
discutido a risco, para que não houvessem nenhuma interferência capaz de
facilitar a entrada de armamentos e drogas.

Então acreditamos que esta mudança só veio reforçar os cuidados que o 
Brasil tem relação aos estrangeiros que aqui se fixam sua estadia e permanecem
com residência fixa.

A nova lei faz com que a inovação e a modernização, com o sistema que
regulariza os imigrantes entram no Brasil, formaliza que as pessoas devem se
apresentar as autoridades competentes para obtenção de seus documentos, com
isso a garantias de que uma pessoa com predisposição a ser terrorista, jamais
iria se apresentar e mostrar-lhes seus documentos. Na verdade o terrorismo é
considerado um fato de caráter transnacional, desumano, violento, sanguinário
e que se concretiza as margens de uma legislação nacional e de direito
internacional. O que nos faz entender que á diferença entre aqueles que entram
no país com intuito de proteção, reconstrução de seu poder pátrio e que para
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isso necessitam da regularização do que uma pessoa que esta com intenção de 
prejudicar o país causando terror, esses por sua vez entram clandestinamente e 
não possui a mínima pretensão para a sua permanência. 

Não há como a nova lei de imigração se sobrepõe a cultura dos 
imigrantes á brasileira. Existe um embasamento elencado na Constituição 
Federal, o respeito as garantias, os direitos, a dignidade da pessoa humana, a 
livre liberdade a crença. O que viabiliza a miscigenação de raças, crenças e 
costumes, o que agrega ainda mais a adversidade em nosso país que é tão 
acolhedor capaz de se enfatizar com outro, abraçando as diferenças. 

Em se tratando deste quesito, a fonte diz que não foi levada em pauta 
para ser discutida neste projeto de lei, uma vez que o estrangeiro deverá exercer 
seu papel de cidadão como brasileiro e que para ser votado deveria ser criada 
uma PEC ( Proposta de Emenda Constitucional, afirma que este texto foi 
concebido por uma ampla de articulação pluripartidária, o que reforçou que 
teve participação de vários parlamentares ligados a várias correntes politicas.  

12 A LÍNGUA FALADA O ENTRAVE PARA UMA BOA 
CONVICÇÃO 

Segundo um estudo feito pelo INPEA em parceria com o Ministério da 
Justiça que fizeram uma avaliação, quando os refugiados chegam ao Brasil, eles 
sentem muita dificuldades para falar, ou entender o idioma aqui existente. Com 
um apontamento de 16, 8% destes recém-chegados aqui no Brasil lançaram 
mão de que é um empecilho para a compreensão das palavras ditas, pois em sua 
maioria não falam português fluentemente e não entendem o dialogo em 
atendimento aos brasileiros. 

A comunicação arcaica põe em xeque uma mudança no processo do 
entendimento segundo o INPEA apontou que “é preciso uma reavaliação 
integral acolhida e proteção dos imigrantes no país para que a mesma seja 
pautada pelos direitos humanos diz o texto”, que realmente podemos entender 
é que no ato de solicitação do pedido de refúgio seja testada a capacidade de 
entendimento e fluência da língua aqui falada, ou seja, não basta apenas um 
pedido tem que ser avaliado até por uma questão de sobrevivência. 

O que mais pesa para esta difícil solução é que não sejam tão somente os 
refugiados, mais também as pessoas apátridas  e entre tantos outros, por serem 
de diversas partes do País, tornando inadequada a compreensão por eles. 
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De acordo com esta mudança na lei será uma forma de evoluir,
regularizar os mecanismos que fazem parte desta sustentação, melhorando os
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demasiadamente em crimes, mais que os próprios brasileiros.
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pagamentos de impostos através de seu consumo demasiado no Brasil.
Garantindo assim os direitos igualitários e humanos previstos na Constituição
Federal independente de nacionalidade.

Isso só prova a soma de refugiados agregados no mercado de trabalho
em condições reais, para garantir seu sustento e acesso ao mercado trabalhista.

Quanto a isto a lei é bastante equilibrada robusta em garantir direitos aos
imigrantes ao mesmo nos garante o respaldo dessas ações, segundo
informações os órgãos incluindo os sociais, inclusive o Ministério da Justiça e a
Policia Federal, estes assuntos em relação a segurança nacional, foi amplamente
discutido a risco, para que não houvessem nenhuma interferência capaz de
facilitar a entrada de armamentos e drogas.

Então acreditamos que esta mudança só veio reforçar os cuidados que o 
Brasil tem relação aos estrangeiros que aqui se fixam sua estadia e permanecem
com residência fixa.

A nova lei faz com que a inovação e a modernização, com o sistema que
regulariza os imigrantes entram no Brasil, formaliza que as pessoas devem se
apresentar as autoridades competentes para obtenção de seus documentos, com
isso a garantias de que uma pessoa com predisposição a ser terrorista, jamais
iria se apresentar e mostrar-lhes seus documentos. Na verdade o terrorismo é
considerado um fato de caráter transnacional, desumano, violento, sanguinário
e que se concretiza as margens de uma legislação nacional e de direito
internacional. O que nos faz entender que á diferença entre aqueles que entram
no país com intuito de proteção, reconstrução de seu poder pátrio e que para
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isso necessitam da regularização do que uma pessoa que esta com intenção de
prejudicar o país causando terror, esses por sua vez entram clandestinamente e
não possui a mínima pretensão para a sua permanência.
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acolhedor capaz de se enfatizar com outro, abraçando as diferenças.

Em se tratando deste quesito, a fonte diz que não foi levada em pauta
para ser discutida neste projeto de lei, uma vez que o estrangeiro deverá exercer
seu papel de cidadão como brasileiro e que para ser votado deveria ser criada
uma PEC ( Proposta de Emenda Constitucional, afirma que este texto foi
concebido por uma ampla de articulação pluripartidária, o que reforçou que
teve participação de vários parlamentares ligados a várias correntes politicas.

12 A LÍNGUA FALADA O ENTRAVE PARA UMA BOA
CONVICÇÃO

Segundo um estudo feito pelo INPEA em parceria com o Ministério da
Justiça que fizeram uma avaliação, quando os refugiados chegam ao Brasil, eles
sentem muita dificuldades para falar, ou entender o idioma aqui existente. Com
um apontamento de 16, 8% destes recém-chegados aqui no Brasil lançaram
mão de que é um empecilho para a compreensão das palavras ditas, pois em sua
maioria não falam português fluentemente e não entendem o dialogo em
atendimento aos brasileiros.

A comunicação arcaica põe em xeque uma mudança no processo do
entendimento segundo o INPEA apontou que “é preciso uma reavaliação
integral acolhida e proteção dos imigrantes no país para que a mesma seja
pautada pelos direitos humanos diz o texto”, que realmente podemos entender
é que no ato de solicitação do pedido de refúgio seja testada a capacidade de
entendimento e fluência da língua aqui falada, ou seja, não basta apenas um
pedido tem que ser avaliado até por uma questão de sobrevivência.

O que mais pesa para esta difícil solução é que não sejam tão somente os
refugiados, mais também as pessoas apátridas  e entre tantos outros, por serem
de diversas partes do País, tornando inadequada a compreensão por eles.

DANIELLE ANNONI ( COORD). 715 

Segundo dado dos pesquisadores constatou-se que a documentação 
14,2%, e a informação apenas 9, 4% também são consideradas duas dificuldades 
bastante dificultosa de serem sanadas. 

Em alguns países notou-se a necessidade de criar workshop para facilitar 
na desenvoltura de cada refugiados, cursos esses que facilitam na compreensão 
e oral aproximando as diferenças. 

E por fim, existe sim uma grande necessidade de se aprender português 
para que eles permaneçam no país, angariando o salario para ajudar as famílias 
que muitas vezes continuam a padecer no país de origem por que não tem 
condições de todos da família se deslocarem de uma só vez, sempre em sua 
maioria vem somente um para conhecer, fixar moradia, continuar no trabalho 
para refazer a vida longe dos conflitos e guerras. 

13 A MORADIA DOS REFUGIADOS 

No entanto não é nada fácil para um refugiado começar a viver no Brasil, 
pois bem em decorrência da burocracia com empresas imobiliárias 
especializadas no ramo de locação de imóveis, o alto custo de vida pesquisada 
pela cidade de São Paulo é exorbitante, os contratos possuem os mesmos 
tramites para locação tanto pelos estrangeiros quanto brasileiros, requer 
fiadores exigências normais como de um contrato qualquer, os dados são da 
ACNUR no Brasil. 

Os dados apontados os valores apontados chegam em média de R$ 
900,00, com apenas um quarto, além de ter que compartilhar com outras 
pessoas.  

Nota-se a todo tempo a exploração descabida em cima dos refugiados, 
que além de passar por isso sofrem consequentemente certo preconceito por 
parte de nossa sociedade, ficando suscetíveis a sofrer explorações sexuais e 
automaticamente incidem para o tráfico humano de pessoas. 

Nos casos de asilo ainda é pior, pois é necessário aguardar o aval da 
Polícia Federal, o que em sua maioria demanda tempo para a liberação da 
carteira provisória, devido à demanda encontrada em atender todos de uma 
igualitária. Só depois de todos os tramites legais é que então eles podem 
trabalhar e gerar o sustento, o que exige muita persistência e força de vontade 
em permanecer legalmente no Brasil. 

DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E O BRASIL
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bastante dificultosa de serem sanadas.

Em alguns países notou-se a necessidade de criar workshop para facilitar
na desenvoltura de cada refugiados, cursos esses que facilitam na compreensão
e oral aproximando as diferenças.

E por fim, existe sim uma grande necessidade de se aprender português
para que eles permaneçam no país, angariando o salario para ajudar as famílias
que muitas vezes continuam a padecer no país de origem por que não tem
condições de todos da família se deslocarem de uma só vez, sempre em sua
maioria vem somente um para conhecer, fixar moradia, continuar no trabalho
para refazer a vida longe dos conflitos e guerras.

13 A MORADIA DOS REFUGIADOS

No entanto não é nada fácil para um refugiado começar a viver no Brasil,
pois bem em decorrência da burocracia com empresas imobiliárias
especializadas no ramo de locação de imóveis, o alto custo de vida pesquisada
pela cidade de São Paulo é exorbitante, os contratos possuem os mesmos
tramites para locação tanto pelos estrangeiros quanto brasileiros, requer
fiadores exigências normais como de um contrato qualquer, os dados são da
ACNUR no Brasil.

Os dados apontados os valores apontados chegam em média de R$
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Nos casos de asilo ainda é pior, pois é necessário aguardar o aval da
Polícia Federal, o que em sua maioria demanda tempo para a liberação da
carteira provisória, devido à demanda encontrada em atender todos de uma
igualitária. Só depois de todos os tramites legais é que então eles podem
trabalhar e gerar o sustento, o que exige muita persistência e força de vontade
em permanecer legalmente no Brasil.
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Alguns antes de fixar residência passam por abrigos, casas de caridade. 
Uma das grandes ajudadoras engajada na causa em fazer a acolhida são 
mesquitas, ou igrejas ortodoxas cristãs cedem moradia aos refugiados até 
entrarem um emprego e se firmar na vida.  

14 COMO VIVEM AS CRIANÇAS REFUGIADAS 

Segundo a ONU (Organizações das Nações Unidas) em estudos 
apontaram que até 2016 se chegavam a margem de 48 milhões de crianças 
imigrantes, das quais 11milhões de crianças refugiadas saem de casa pelos 
mesmos motivos que os adultos perseguições e conflitos.  

As medidas encontradas para dirimir esta situação segundo estudos 
seriam: fortalecer as redes e melhorar as leis; acabar com a detenção de crianças 
refugiadas; facilitar a reunificação familiar; educação e saúde, atacar as causas de 
conflitos; combater á xenofobia e a discriminação, tudo isso para que essas 
crianças possam viver em harmonia e em família, poder receber uma boa 
qualidade de estudo, alimentação, vestuário, saúde e para que não cresçam e se 
tornem em cidadãos alienados com sede de vingança.  

Utilizar ao invés de armas o conhecimento para não mendigar o que não 
receberão quando criança. 

15 MÚSICA DOS REFUGIADOS 

O vídeo foi gravado, praça da sé, em São Paulo, onde destacou os 
agradecimentos dos refugiados pelo acolhimento, e que seria mais uma forma 
de através da música quebrar o pré-conceito. 

A letra segue assim: 

Somos um, Somos um , Ô ô ô ô 
Eu sai da minha terra para salvar minha vida 
Tem várias histórias que a gente passou 
Ditadura e guerra  
Não tivemos saída 
Opressão e injustiça 
Que não acabou  
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Alguns antes de fixar residência passam por abrigos, casas de caridade.
Uma das grandes ajudadoras engajada na causa em fazer a acolhida são
mesquitas, ou igrejas ortodoxas cristãs cedem moradia aos refugiados até
entrarem um emprego e se firmar na vida.

14 COMO VIVEM AS CRIANÇAS REFUGIADAS

Segundo a ONU (Organizações das Nações Unidas) em estudos
apontaram que até 2016 se chegavam a margem de 48 milhões de crianças
imigrantes, das quais 11milhões de crianças refugiadas saem de casa pelos
mesmos motivos que os adultos perseguições e conflitos.

As medidas encontradas para dirimir esta situação segundo estudos 
seriam: fortalecer as redes e melhorar as leis; acabar com a detenção de crianças
refugiadas; facilitar a reunificação familiar; educação e saúde, atacar as causas de
conflitos; combater á xenofobia e a discriminação, tudo isso para que essas
crianças possam viver em harmonia e em família, poder receber uma boa
qualidade de estudo, alimentação, vestuário, saúde e para que não cresçam e se
tornem em cidadãos alienados com sede de vingança.

Utilizar ao invés de armas o conhecimento para não mendigar o que não
receberão quando criança.

15 MÚSICA DOS REFUGIADOS

O vídeo foi gravado, praça da sé, em São Paulo, onde destacou os
agradecimentos dos refugiados pelo acolhimento, e que seria mais uma forma
de através da música quebrar o pré-conceito.

A letra segue assim: 

Somos um, Somos um , Ô ô ô ô
Eu sai da minha terra para salvar minha vida
Tem várias histórias que a gente passou
Ditadura e guerra 
Não tivemos saída
Opressão e injustiça
Que não acabou 
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Nós estamos aqui 
Com muitas saudades  
Por causa da guerra  
Deixamos pra traz famílias e amigos 
O destino tanto faz  
Desde que fiquemos vivos  
Somos -um, somos um, ô ô ô  
Depoimentos:  Anônimos  
 “Bate uma bomba aqui, e depois outra e depois outra, então nós 
sabemos que vai ter outra bomba  que vai chegar  para a nossa 
casa”  
“Eu fugi da guerra do meu país, matam homens, pega mulher a 
força, dar a criança arma de fogo, tudo, tudo” 
“Se eu não tivesse saído de lá, eu não estaria vivo hoje” 
Por causa da minha religião, por causa da minha fé, por causa da 
minha raça. 
Eu fui perseguido... 
Pura injustiça eu tive que deixar as minhas origens em busca de paz 
Somos um, somos um, somos um, ô ô ô 
Viver aqui nos traz  esperança, queremos compartilhar a nossa 
cultura. 
O Brasil nos dá mais segurança, nós somos felizes agora.  
Depoimentos:  Anônimos  
“ Não é escolha é circunstancias, eu não sou refugiado, eu estou 
refugiado” 
“ Muitas pessoas sempre acham que nós refugiados, esta fugindo do 
nosso país porque a gente fez uma coisa errada, mais isso não é 
verdade, a gente fugiu do nosso país  pra salvar  nossa vida.” 
Refugiado é alguém que já foi perseguido, refugiado é alguém que já 
foi perseguido. 
Refugiado é alguém  que também quer ser feliz, refugiado é alguém 
que também quer ser feliz.  
Viva! Viva! Viva! Brasil, Viva! Viva! Viva! Brasil , Viva! Viva! Viva! 
Brasil, Viva!  
Depoimentos: Anônimos  
“ obrigado Brasil pela nova oportunidade de nova vida que vocês 
nos deu”. 
“serei grato” 
”Muchas Gracias “ 
“ muito obrigado Brasil, país de paz pra mim, refugiado, obrigado 
Brasil  por aceitar  no seu país muito obrigado” 
“No Brasil as pessoas valorizam o amor, não é preciso uma religião, 
uma nacionalidade ou um idioma.” 
“ Obrigado Brasil, país de paz, o amor e vida, para mim, refugiado” 
“ Obrigado, Brasil eu me sinto seguro aqui” 
“ Brasil  o melhor país  do mundo” 
“ O Brasil vai realizar os meus sonhos “ 
“Brasil, liberdade  e esperança”. (O GLOBO, 2015). 
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Nós estamos aqui
Com muitas saudades 
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Refugiado é alguém  que também quer ser feliz, refugiado é alguém
que também quer ser feliz. 
Viva! Viva! Viva! Brasil, Viva! Viva! Viva! Brasil , Viva! Viva! Viva!
Brasil, Viva! 
Depoimentos: Anônimos
“ obrigado Brasil pela nova oportunidade de nova vida que vocês
nos deu”.
“serei grato”
”Muchas Gracias “
“ muito obrigado Brasil, país de paz pra mim, refugiado, obrigado
Brasil  por aceitar  no seu país muito obrigado”
“No Brasil as pessoas valorizam o amor, não é preciso uma religião,
uma nacionalidade ou um idioma.”
“ Obrigado Brasil, país de paz, o amor e vida, para mim, refugiado”
“ Obrigado, Brasil eu me sinto seguro aqui”
“ Brasil  o melhor país  do mundo”
“ O Brasil vai realizar os meus sonhos “
“Brasil, liberdade  e esperança”. (O GLOBO, 2015).
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Figura 1 – Refugiados no Brasil 

Fonte: O GLOBO, 2015. 

Em vídeo, refugiados que moram em São Paulo sacodem bandeiras de 
seus países na Praça da Sé. 

Segundo a própria fonte do G1 este evento teve a participação de mais 
de 50 refugiados de 12 países – como Síria, Nigéria e congo, sendo participativo 
em todas as etapas, como a composição da música, roteiro  e edições de 
imagens. Transmitiram o máximo dos abusos, perseguições, as guerras, que 
sofriam no país  de origem . Ensejam ainda que através da música o nosso país 
esta traz mais segurança, e que aqui estão felizes expressando de sua alma a 
hospitalidade aqui recebida. 

16 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A situação emblemática apresentada pela a real situação dos refugiados 
aqui no Brasil, tem se alastrado muito. Tudo o porquê o Brasil é um país 
considerado acolhedor, de fácil, com grandes oportunidades de se refazer a vida 
aqui. 

O Brasil  em seu ordenamento jurídico busca nas  leis o cumprimento 
dos direitos e garantias fundamentais, o que facilita  a proteção e o acesso à 
justiça.  
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“Se eu não tivesse saído de lá, eu não estaria vivo hoje”
Por causa da minha religião, por causa da minha fé, por causa da
minha raça.
Eu fui perseguido...
Pura injustiça eu tive que deixar as minhas origens em busca de paz
Somos um, somos um, somos um, ô ô ô
Viver aqui nos traz  esperança, queremos compartilhar a nossa
cultura.
O Brasil nos dá mais segurança, nós somos felizes agora.
Depoimentos: Anônimos
“ Não é escolha é circunstancias, eu não sou refugiado, eu estou
refugiado”
“ Muitas pessoas sempre acham que nós refugiados, esta fugindo do 
nosso país porque a gente fez uma coisa errada, mais isso não é
verdade, a gente fugiu do nosso país  pra salvar  nossa vida.”
Refugiado é alguém que já foi perseguido, refugiado é alguém que já
foi perseguido.
Refugiado é alguém  que também quer ser feliz, refugiado é alguém
que também quer ser feliz. 
Viva! Viva! Viva! Brasil, Viva! Viva! Viva! Brasil , Viva! Viva! Viva!
Brasil, Viva! 
Depoimentos: Anônimos
“ obrigado Brasil pela nova oportunidade de nova vida que vocês
nos deu”.
“serei grato”
”Muchas Gracias “
“ muito obrigado Brasil, país de paz pra mim, refugiado, obrigado
Brasil  por aceitar  no seu país muito obrigado”
“No Brasil as pessoas valorizam o amor, não é preciso uma religião,
uma nacionalidade ou um idioma.”
“ Obrigado Brasil, país de paz, o amor e vida, para mim, refugiado”
“ Obrigado, Brasil eu me sinto seguro aqui”
“ Brasil  o melhor país  do mundo”
“ O Brasil vai realizar os meus sonhos “
“Brasil, liberdade  e esperança”. (O GLOBO, 2015).
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Figura 1 – Refugiados no Brasil

Fonte: O GLOBO, 2015.

Em vídeo, refugiados que moram em São Paulo sacodem bandeiras de
seus países na Praça da Sé.

Segundo a própria fonte do G1 este evento teve a participação de mais
de 50 refugiados de 12 países – como Síria, Nigéria e congo, sendo participativo
em todas as etapas, como a composição da música, roteiro  e edições de
imagens. Transmitiram o máximo dos abusos, perseguições, as guerras, que
sofriam no país  de origem . Ensejam ainda que através da música o nosso país
esta traz mais segurança, e que aqui estão felizes expressando de sua alma a
hospitalidade aqui recebida.

16 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A situação emblemática apresentada pela a real situação dos refugiados
aqui no Brasil, tem se alastrado muito. Tudo o porquê o Brasil é um país
considerado acolhedor, de fácil, com grandes oportunidades de se refazer a vida
aqui.

O Brasil  em seu ordenamento jurídico busca nas  leis o cumprimento
dos direitos e garantias fundamentais, o que facilita  a proteção e o acesso à
justiça.
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A incidência de pessoas que migram para cá tem crescido absurdamente, 
pessoas que sofrem em seu país de origem com a racionalização da liberdade, 
em decorrência de fatos precipuamente avassalador como as guerras civis, 
militares. O mundo está em guerra e quem de fato sofre é a população que vê 
suas vidas como o maior bem jurídico, sendo interrompido no âmbito 
adjacente. 

O refúgio serve para garantir a proteção que o indivíduo não teve em sua 
origem, e por fim acabam invocando países que podem abrir portas para a saída 
do conflito. 

Em sua maioria os refugiados saem da zona de conflito com seus direitos 
violados, e quase sempre em medida de caráter emergencial.  

Este por sua vez é tratado não só como um problema interno e sim 
global, que necessitam de ajuda de outros países de outros governos, 
requerendo doações de um conjunto de medidas para acolher o refugiado, isso 
requer não somente o importe de uma única vez de tais medidas, sim garantir a 
manutenção de parcerias entre os governos. 

E por último o levantamento apontado pelo CONARE aponta o Brasil 
como o possuidor de 09 mil refugiados reconhecidos pela comunidade 
internacional no próprio asilo, porém nota-se este precisa crescer em políticas 
que visam o aprimoramento de alteridade e de muitas políticas de inclusão social 
no meio em que vivemos, pois até o presente momento está precário 
necessitando de indexar novas chances de crescimento em todas as áreas que 
possui índices de carência muito grande. 
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5. INTRODUÇÃO ÀS
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A CÁTEDRA SÉRGIO VIERA DE MELLO da UFSC é uma ação
desenvolvida no âmbito do Eirenè - “Centro de Pesquisas e Práticas Pós-
coloniais e Decoloniais aplicadas às Relações Internacionais e ao Direito
Internacional", e engloba atividades realizadas em três pilares, a saber, ensino,
pesquisa e extensão, conforme organograma abaixo:

As atividades de ensino e pesquisa encontram-se devidamente registradas
nos relatórios enviados ao ACNUR nos prazos estabelecidos por esta
Instituição, com base no Convênio firmado com a UFSC.
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O Eirenè desenvolve o projeto de Extensão devidamente 
registrado nas bases da UFSC com o título de NAIR “Núcleo de Apoio 
a Imigrantes e Refugiados”, por meio do qual são desenvolvidas as 
atividades de atendimento diário a imigrantes e refugiados desde o início 
de 2015, em consonância com o Convênio estabelecido entre a UFSC e a 
Ação Social Arquidiocesana (ASA). 

Vale ressaltar que o Núcleo De Apoio aos Imigrantes e Refugiados 
(Eirenè/NAIR/UFSC) é uma ação da Cátedra Sérgio Viera de Mello da 
UFSC. 

Ou seja, o NAIR foi instituído no início de 2015, como projeto de 
extensão do EIRENÈ – “Centro de Pesquisas e Práticas Pós-coloniais e 
Decoloniais aplicadas às Relações Internacionais e ao Direito Internacional”. 

O NAIR realiza várias atividades, sendo que a de maior 
envergadura se refere ao atendimento a imigrantes e refugiados realizado 
pelos discentes dos Cursos de Relações Internacionais e de Direito da 
UFSC. De janeiro de 2015 a janeiro de 2018 os atendimentos eram 
realizados na sede da Pastoral do Migrante. Com a implementação do 
Centro de Referência no Acolhimento ao Imigrante e Refugiado 
(CRAI/SC) em 02 de fevereiro de 2018, as atividades passaram a ser 
desenvolvidas neste local. A estrutura do CRAI/SC é formada por 07 
funcionários contratados e mais 12 extensionistas da CSVM/NAIR 
UFSC. 

As principais áreas de atuação do EIRENÈ/NAIR/CSVM no CRAI 
são: Direito Internacional Humanitário, Direito Diplomático e Consular, e 
Direitos Humanos. No atendimento que ocorre diariamente no CRAI, em 
regime de quarenta horas por semana, doze de extensionistas se revezam 
em regime de plantões. 

Os serviços prestados são predominantemente: encaminhamentos de 
regularização migratória, de solicitações de refúgio, reunião familiar, legalização 
de diplomas, renovação de passaportes haitianos, consulta de processos, 
renovação de protocolos, orientações sobre casamento, ações concretas para 
acessibilidade linguística e laboral, elaboração de currículos, além de entrega de 
doações. Quando necessário, os migrantes são conduzidos a órgãos 
competentes como Secretaria de Assistência Social, Defensoria Pública da 
União, Polícia Federal, etc., conforme a demanda de cada pessoa. 
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O Eirenè desenvolve o projeto de Extensão devidamente
registrado nas bases da UFSC com o título de NAIR “Núcleo de Apoio
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(Eirenè/NAIR/UFSC) é uma ação da Cátedra Sérgio Viera de Mello da
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Ou seja, o NAIR foi instituído no início de 2015, como projeto de
extensão do EIRENÈ – “Centro de Pesquisas e Práticas Pós-coloniais e
Decoloniais aplicadas às Relações Internacionais e ao Direito Internacional”.
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pelos discentes dos Cursos de Relações Internacionais e de Direito da
UFSC. De janeiro de 2015 a janeiro de 2018 os atendimentos eram
realizados na sede da Pastoral do Migrante. Com a implementação do
Centro de Referência no Acolhimento ao Imigrante e Refugiado
(CRAI/SC) em 02 de fevereiro de 2018, as atividades passaram a ser
desenvolvidas neste local. A estrutura do CRAI/SC é formada por 07
funcionários contratados e mais 12 extensionistas da CSVM/NAIR
UFSC.

As principais áreas de atuação do EIRENÈ/NAIR/CSVM no CRAI
são: Direito Internacional Humanitário, Direito Diplomático e Consular, e
Direitos Humanos. No atendimento que ocorre diariamente no CRAI, em
regime de quarenta horas por semana, doze de extensionistas se revezam
em regime de plantões. 

Os serviços prestados são predominantemente: encaminhamentos de
regularização migratória, de solicitações de refúgio, reunião familiar, legalização
de diplomas, renovação de passaportes haitianos, consulta de processos,
renovação de protocolos, orientações sobre casamento, ações concretas para
acessibilidade linguística e laboral, elaboração de currículos, além de entrega de
doações. Quando necessário, os migrantes são conduzidos a órgãos
competentes como Secretaria de Assistência Social, Defensoria Pública da
União, Polícia Federal, etc., conforme a demanda de cada pessoa.
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O EIRENÈ/NAIR/CSVM, já realizou mais de 20 mil atendimentos 
a imigrantes e refugiados de 51 nacionalidades, em parceria com a Ação 
Social Arquidiocesana (Pastoral do Migrante de Florianópolis/ CRAI), 
conforme tabelas infra. 

     As estatísticas de atendimento do triênio 2015 a 2017 são as seguintes:

        Tabela 1 - Nacionalidades 

Fonte: Elaboração própria. Base de dados NAIR-EIRENE/Pastoral do 
Migrante Florianópolis, 2017.

Os números de atendimentos diários variaram durante os anos de 2015, 
2016 e 2017. No início de 2015, a média era de 40 pessoas/dia.  A partir de 
maio de 2015, o número dobrou, o que significa que houve meses em que foram 
atendidas entre 80 a 100 pessoas/dia. Essas proporções alcançaram uma queda 
de 50% a partir do segundo semestre de 2016 e se mantêm estabilizadas até o 
momento com os usuais 40 atendimentos/dia. 

DANIELLE ANNONI ( COORD).
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O EIRENÈ/NAIR/CSVM, já realizou mais de 20 mil atendimentos
a imigrantes e refugiados de 51 nacionalidades, em parceria com a Ação
Social Arquidiocesana (Pastoral do Migrante de Florianópolis/ CRAI),
conforme tabelas infra.

As estatísticas de atendimento do triênio 2015 a 2017 são as seguintes:

Tabela 1 - Nacionalidades

Fonte: Elaboração própria (2017). Base de dados NAIR-EIRENE/Pastoral do 
Migrante Florianópolis.

Os números de atendimentos diários variaram durante os anos de 2015,
2016 e 2017. No início de 2015, a média era de 40 pessoas/dia. A partir de
maio de 2015, o número dobrou, o que significa que houve meses em que foram
atendidas entre 80 a 100 pessoas/dia. Essas proporções alcançaram uma queda
de 50% a partir do segundo semestre de 2016 e se mantêm estabilizadas até o
momento com os usuais 40 atendimentos/dia.
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Gráfico 1 - Demandas 

Fonte: Elaboração própria. Período: triênio 2015-16-17. Base de dados NAIR-
EIRENE/Pastoral do Migrante Florianópolis, 2017.
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Gráfico 1 - Demandas

Fonte: Elaboração própria (2017). Período: triênio 2015-16-17. Base de dados NAIR-
EIRENE/Pastoral do Migrante Florianópolis
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A título de exemplo, os registros pertinentes ao mês de maio de 2018 
comprovam que foram realizados 755 atendimentos a imigrantes e 
refugiados de 22 nacionalidades como pode ser verificado na tabela abaixo. 

Gráfico 2 - Nacionalidades dos imigrantes atendidos no CRAI/SC – 
Maio/2018 

Fonte: Base de dados NAIR-EIRENE/CRAI, 2018.

Além do acordo com a Associação Social Arquidiocesana (ASA) para 
atuação junto ao CRAI, também foi firmado um convênio com a Defensoria 
Pública da União (DPU), o qual viabiliza a atuação de extensionistas neste 
órgão e há um convênio em trâmite com a Polícia Federal. 

Além das pesquisas científicas, ao longo dos anos várias ações foram 
empreendidas nos âmbitos de imigração e refúgio. Os participantes do projeto 
têm organizados vários eventos, com grande destaque para o Encontro 
Regional sobre Migrações e Refúgio, cuja edição de 2016 teve lugar na 
Universidade Federal de Santa Catarina e atraiu a participação de Universidades 
e entidades da sociedade civil do Paraná, Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, 
o que possibilitou o intercâmbio de experiências nas diversas áreas em que cada

DANIELLE ANNONI ( COORD).
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Gráfico 1 - Demandas

Fonte: Elaboração própria (2017). Período: triênio 2015-16-17. Base de dados NAIR-
EIRENE/Pastoral do Migrante Florianópolis
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A título de exemplo, os registros pertinentes ao mês de maio de 2018
comprovam que foram realizados 755 atendimentos a imigrantes e
refugiados de 22 nacionalidades como pode ser verificado na tabela abaixo.

Gráfico 2 - Nacionalidades dos imigrantes atendidos no CRAI/SC –
Maio/2018

Fonte: Base de dados NAIR-EIRENE/CRAI.

Além do acordo com a Associação Social Arquidiocesana (ASA) para
atuação junto ao CRAI, também foi firmado um convênio com a Defensoria
Pública da União (DPU), o qual viabiliza a atuação de extensionistas neste
órgão e há um convênio em trâmite com a Polícia Federal.

Além das pesquisas científicas, ao longo dos anos várias ações foram
empreendidas nos âmbitos de imigração e refúgio. Os participantes do projeto
têm organizados vários eventos, com grande destaque para o Encontro
Regional sobre Migrações e Refúgio, cuja edição de 2016 teve lugar na 
Universidade Federal de Santa Catarina e atraiu a participação de Universidades
e entidades da sociedade civil do Paraná, Rio Grande do Sul e de Santa Catarina,
o que possibilitou o intercâmbio de experiências nas diversas áreas em que cada
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uma atua.359 Em fevereiro de 2018, o EIRENÈ/CSVM organizou o Seminário 
de Pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil” que contou com 
a participação de alguns dos principais expoentes do Direito Internacional 
Humanitário do Brasil. (http://irene.ufsc.br/2018/02/21/seminario-direito-
internacional-dos-refugiados-e-o-brasil/). Outros eventos podem ser 
verificados na homepage: www.irene.ufsc.br.   

Com a finalidade de expandir o conhecimento adquirido por todos que 
fazem parte do NAIR/CSVM, e facilitar o atendimento aos imigrantes e 
refugiados por outros órgãos que não estavam acostumados com a grande 
demanda recém-chegada na Grande Florianópolis, o 
EIRENÈ/NAIR/CSVM elaborou uma cartilha, “BEM-VINDOS A 
SANTA CATARINA: um guia para refugiados e imigrantes”. Essa 
cartilha tem acesso livre e foi disponibilizada no site institucional360 da 
UFSC/EIRENÈ para que o seu conteúdo seja disseminado de forma ampla e 
que possa atingir o máximo de pessoas possível.  

Dessa forma, não só os imigrantes e refugiados podem conhecer os seus 
direitos e ter acesso a informações sobre regularização migratória, saúde, 
educação, sobre questões práticas relacionadas à locomoção na cidade por meio 
de transporte público, ente outros, mas também, a Cartilha tem como público-
alvo entidades estatais e da sociedade civil que atuam no âmbito migratório. 

Outras ações são também executadas como as diversas campanhas para 
arrecadação de roupas, alimentos e material escolar. Nessa esteira, ressalta-se o 
recebimento de uma doação de uma tonelada de alimentos feita pelos 
cantores Emicida e Criolo, em 2016, para ser entregue a migrantes e 
refugiados (http://irene.ufsc.br/2017/02/06/eirene-agradece-aos-cantores-
criolo-e-eicida/); e a criação e manutenção de um banco de tradutores para 
ações emergenciais. 

O Eirenè/NAIR/CSVM atua como entidade-coordenadora do 
GAIRF, instância onde ocorrem debates e ações concretas destinadas a cobrar 
respostas do poder público municipal. O Grupo de Apoio a Imigrantes e 
Refugiados (GAIRF) foi constituído em 2014 e atualmente congrega mais de 
quinze instituições da sociedade civil, cujas aspirações visam à integração dos 
imigrantes à sociedade brasileira e o fomento a uma convivência solidária com 
as pessoas da comunidade e do local de trabalho em que estão inseridos 
(FLORIPA, 2017). O GAIRF é um foro político que se destina, sobretudo, a 

359 A edição do evento do ano de 2017 foi realizada no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o 
NAIR levou uma comitiva formada por vinte alunos da UFSC.  
360 Cartilha disponível através do link: http://irene.ufsc.br/2016/09/08/publicacao-da-
cartilha-bem-vindo-a-santa-catarina-um-guia-para-refugiados-e-imigrantes/. 
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reivindicar ações do poder público, organizar atividades e visibilizar os temas 
migratórios em Santa Catarina. 

Além dessas atividades, o NAIR/CSVM participa mensalmente das 
reuniões do Grupo de Trabalho de Apoio aos Imigrantes e aos 
Refugiados (GTI) da ALESC, de maneira a auxiliar nas demandas que 
surgem e podem ser resolvidas no âmbito da UFSC, através do projeto de 
extensão.  

O Grupo de Trabalho de Apoio aos Imigrantes e aos Refugiados (GTI) 
foi fundado em 2015 a partir da Comissão de Direitos Humanos (CDH) da 
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC). Segundo a 
Agência ALESC (2015), 

A Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo 
deputado Dirceu Dresch (PT), homologou a criação 
de um Grupo de Trabalho, que desde junho vem 
debatendo os problemas enfrentados pelos 
imigrantes em Santa Catarina.  

Trata-se de um colegiado formado em parceria com outras entidades, 
como o Ministério Público, a Secretaria de Estado da Educação, a Defensoria 
Pública da União, a Pastoral do Migrante, o GAIRF, a UFSC, entre outras. As 
reuniões do Grupo de Trabalho são realizadas ao menos uma vez por mês para 
discutir pontos que demandam atenção sobre a imigração em Santa Catarina. 

A inauguração do Centro de Referência e Acolhimento a 
Imigrantes e Refugiados de Santa Catarina (CRAI-SC) é mais um 
importante resultados da militância de diversos atores no GTI e no GAIRF, 
incluindo a participação ativa da Coordenadora da CSVM, Prof Karine 
de Souza Silva. A Ação Social Arquidiocesana venceu a licitação constante no 
Edital de Concorrência Pública nº 0028/2016, para implementar o CRAI-SC. 
O Centro de Referência é o primeiro da região Sul e é resultado de um convênio 
entre a União, o estado de SC e o município de Florianópolis. A CSVM atua no 
CRAI, por intermédio do NAIR/Eirenè e do NEMPsiC.  

 O Eirenè/NAIR/CSVM realizou, também, campanha de 
conscientização para profissionais e saúde e elaborou o folder "Atendimento 
médico a Migrantes", contendo sintomas e doenças crônicas, com o intuito de 
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uma atua.359 Em fevereiro de 2018, o EIRENÈ/CSVM organizou o Seminário
de Pesquisa “Direito Internacional dos Refugiados e o Brasil” que contou com
a participação de alguns dos principais expoentes do Direito Internacional
Humanitário do Brasil. (http://irene.ufsc.br/2018/02/21/seminario-direito-
internacional-dos-refugiados-e-o-brasil/). Outros eventos podem ser
verificados na homepage: www.irene.ufsc.br.

Com a finalidade de expandir o conhecimento adquirido por todos que
fazem parte do NAIR/CSVM, e facilitar o atendimento aos imigrantes e
refugiados por outros órgãos que não estavam acostumados com a grande
demanda recém-chegada na Grande Florianópolis, o
EIRENÈ/NAIR/CSVM elaborou uma cartilha, “BEM-VINDOS A
SANTA CATARINA: um guia para refugiados e imigrantes”. Essa 
cartilha tem acesso livre e foi disponibilizada no site institucional360 da 
UFSC/EIRENÈ para que o seu conteúdo seja disseminado de forma ampla e
que possa atingir o máximo de pessoas possível.

Dessa forma, não só os imigrantes e refugiados podem conhecer os seus
direitos e ter acesso a informações sobre regularização migratória, saúde,
educação, sobre questões práticas relacionadas à locomoção na cidade por meio
de transporte público, ente outros, mas também, a Cartilha tem como público-
alvo entidades estatais e da sociedade civil que atuam no âmbito migratório.

Outras ações são também executadas como as diversas campanhas para
arrecadação de roupas, alimentos e material escolar. Nessa esteira, ressalta-se o 
recebimento de uma doação de uma tonelada de alimentos feita pelos
cantores Emicida e Criolo, em 2016, para ser entregue a migrantes e
refugiados (http://irene.ufsc.br/2017/02/06/eirene-agradece-aos-cantores-
criolo-e-eicida/); e a criação e manutenção de um banco de tradutores para
ações emergenciais.

O Eirenè/NAIR/CSVM atua como entidade-coordenadora do 
GAIRF, instância onde ocorrem debates e ações concretas destinadas a cobrar
respostas do poder público municipal. O Grupo de Apoio a Imigrantes e
Refugiados (GAIRF) foi constituído em 2014 e atualmente congrega mais de
quinze instituições da sociedade civil, cujas aspirações visam à integração dos
imigrantes à sociedade brasileira e o fomento a uma convivência solidária com
as pessoas da comunidade e do local de trabalho em que estão inseridos
(FLORIPA, 2017). O GAIRF é um foro político que se destina, sobretudo, a

359 A edição do evento do ano de 2017 foi realizada no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o 
NAIR levou uma comitiva formada por vinte alunos da UFSC. 
360 Cartilha disponível através do link: http://irene.ufsc.br/2016/09/08/publicacao-da-
cartilha-bem-vindo-a-santa-catarina-um-guia-para-refugiados-e-imigrantes/.
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reivindicar ações do poder público, organizar atividades e visibilizar os temas
migratórios em Santa Catarina.

Além dessas atividades, o NAIR/CSVM participa mensalmente das
reuniões do Grupo de Trabalho de Apoio aos Imigrantes e aos
Refugiados (GTI) da ALESC, de maneira a auxiliar nas demandas que 
surgem e podem ser resolvidas no âmbito da UFSC, através do projeto de
extensão.

O Grupo de Trabalho de Apoio aos Imigrantes e aos Refugiados (GTI) 
foi fundado em 2015 a partir da Comissão de Direitos Humanos (CDH) da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC). Segundo a
Agência ALESC (2015),

A Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo
deputado Dirceu Dresch (PT), homologou a criação
de um Grupo de Trabalho, que desde junho vem 
debatendo os problemas enfrentados pelos
imigrantes em Santa Catarina. 

Trata-se de um colegiado formado em parceria com outras entidades,
como o Ministério Público, a Secretaria de Estado da Educação, a Defensoria
Pública da União, a Pastoral do Migrante, o GAIRF, a UFSC, entre outras. As
reuniões do Grupo de Trabalho são realizadas ao menos uma vez por mês para
discutir pontos que demandam atenção sobre a imigração em Santa Catarina.

A inauguração do Centro de Referência e Acolhimento a
Imigrantes e Refugiados de Santa Catarina (CRAI-SC) é mais um
importante resultados da militância de diversos atores no GTI e no GAIRF,
incluindo a participação ativa da Coordenadora da CSVM, Prof Karine
de Souza Silva. A Ação Social Arquidiocesana venceu a licitação constante no 
Edital de Concorrência Pública nº 0028/2016, para implementar o CRAI-SC.
O Centro de Referência é o primeiro da região Sul e é resultado de um convênio
entre a União, o estado de SC e o município de Florianópolis. A CSVM atua no
CRAI, por intermédio do NAIR/Eirenè e do NEMPsiC. 

O Eirenè/NAIR/CSVM realizou, também, campanha de
conscientização para profissionais e saúde e elaborou o folder "Atendimento
médico a Migrantes", contendo sintomas e doenças crônicas, com o intuito de
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facilitar a expressão de problemas e sintomas que podem ser resolvidos por 
atendimento médico.  

O folder possui versão em cinco idiomas: Árabe, Creole Haitiano, 
Espanhol e Francês e Inglês e pode ser acessado no site: 
https://imigrafloripa.wordpress.com/portal-do-migrante/ 

Versão em Árabe: http://migre.me/upmJe 

Versão em Creoule Haitiano: http://migre.me/upmKT 

Versão em Espanhol: http://migre.me/upmLK 

Versão em Francês: http://migre.me/upmM3 

Versão em Inglês: http://migre.me/upmMo. 

Entre outras atividades realizadas pelo Eirenè/NAIR/CSVM, pode-se 
destacar:  

✓ a organização de vários eventos e oficinas (vide www.irene.ufsc.br);

✓ militância protagonista em esferas estaduais e federais e participação ativa
no projeto de criação do CRAI - Centro de referência no acolhimento a
imigrantes e refugiados em Santa Catarina;

✓ a Professora Karine Silva participou da Comissão de Seleção dos
Profissionais que irão atuar no CRAI;

✓ Organização do I Encontro Regional Sul sobre Migrações e Refúgio, e
participação ativa no II Encontro Regional Sul sobre Migrações e
Refúgio, em Porto Alegre (RS) (http://irene.ufsc.br/2017/03/20/ii-
encontro-regional-sul/);

✓ Participação no Encontro Regional Sul sobre Migrações e Refúgio;

✓ Participação no Fórum Social Mundial das Migrações; Participação e
apoio na Organização das Feiras Gastronômicas dos Imigrantes de
Florianópolis;

✓ Organização de várias campanhas para arrecadação de roupas, alimentos,
remédios (http://irene.ufsc.br/2017/12/15/campanha-de-natal-
promovida-pelo-eirene-e-pela-pastoral-do-imigrante;
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facilitar a expressão de problemas e sintomas que podem ser resolvidos por
atendimento médico.

O folder possui versão em cinco idiomas: Árabe, Creole Haitiano,
Espanhol e Francês e Inglês e pode ser acessado no site:
https://imigrafloripa.wordpress.com/portal-do-migrante/

Versão em Árabe: http://migre.me/upmJe

Versão em Creoule Haitiano: http://migre.me/upmKT

Versão em Espanhol: http://migre.me/upmLK

Versão em Francês: http://migre.me/upmM3

Versão em Inglês: http://migre.me/upmMo.

Entre outras atividades realizadas pelo Eirenè/NAIR/CSVM, pode-se
destacar:

✓ a organização de vários eventos e oficinas (vide www.irene.ufsc.br); 

✓ militância protagonista em esferas estaduais e federais e participação ativa
no projeto de criação do CRAI - Centro de referência no acolhimento a
imigrantes e refugiados em Santa Catarina;

✓ a Professora Karine Silva participou da Comissão de Seleção dos
Profissionais que irão atuar no CRAI;

✓ Organização do I Encontro Regional Sul sobre Migrações e Refúgio, e
participação ativa no II Encontro Regional Sul sobre Migrações e
Refúgio, em Porto Alegre (RS) (http://irene.ufsc.br/2017/03/20/ii-
encontro-regional-sul/); 

✓ Participação no Encontro Regional Sul sobre Migrações e Refúgio;

✓ Participação no Fórum Social Mundial das Migrações; Participação e
apoio na Organização das Feiras Gastronômicas dos Imigrantes de
Florianópolis;

✓ Organização de várias campanhas para arrecadação de roupas, alimentos,
remédios (http://irene.ufsc.br/2017/12/15/campanha-de-natal-
promovida-pelo-eirene-e-pela-pastoral-do-imigrante;
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http://irene.ufsc.br/2016/05/04/campanha-de-arrecadacao-de-
material-escolar);  

✓ Apoio na Organização da Mostra Cultural realizada pela Secretaria de
Assistência Social, Trabalho e Habitação;

✓ Co-organização junto com o GAIRF da Mostra “Olhares sobre o
Refúgio de 2018”em parceria com o ACNUR
(http://irene.ufsc.br/2018/06/24/eirene-participa-do-evento-olhares-
sobre-o-refugio-26062018/).

O Eirenè/UFSC faz parte de uma Comissão que está militando para 
promover o acesso ao ensino superior na UFSC para imigrantes e refugiados 
por meio do sistema de cotas. 

É relevante destacar que o Projeto de extensão “O Português como 
Língua de Acolhimento” (PLAM) desenvolvido pelo o Núcleo de Pesquisa 
e Ensino de Português (NUPLE) da UFSC realiza o acolhimento de 
estrangeiros com visto humanitário e refugiados a partir do ensino da Língua 
Portuguesa. As aulas são gratuitas. 

Em novembro de 2017 a Prof. Karine de Souza Silva foi 
homenageada pela Câmara Municipal de Florianópolis com a Medalha 
Zumbi de Palmares. A homenagem se deveu à importância do Projeto 
de Extensão “EIRENÈ/ CSVM/NAIR – Núcleo de Apoio a Imigrantes 
e Refugiados” para o acolhimento e integração de migrantes e 
refugiados na grande Florianópolis, e à relevância das pesquisas sobre temas 
africanos e da diáspora nos campos de Relações Internacionais e Direito. 

A Medalha Zumbi de Palmares faz parte do rol de atividades da 
Semana da Consciência Negra e é destinada a homenagear 
personalidades que desempenham ações efetivas no “combate a 
qualquer tipo de discriminação e preconceito, na defesa dos princípios 
fundamentais da Constituição Brasileira e na promoção da vida”. 

A Sessão Solene de Outorga das Medalhas Zumbi de Palmares foi 
realizada no dia 21 de novembro de 2017, às 16h, no Plenário da Câmara 
Municipal de Florianópolis. (http://irene.ufsc.br/2017/11/20/professora-
karine-de-souza-silva-coordenadora-do-eirenenair-e-condecorada-com-a-
medalha-zumbi-de-palmares).  
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facilitar a expressão de problemas e sintomas que podem ser resolvidos por
atendimento médico.

O folder possui versão em cinco idiomas: Árabe, Creole Haitiano,
Espanhol e Francês e Inglês e pode ser acessado no site:
https://imigrafloripa.wordpress.com/portal-do-migrante/

Versão em Árabe: http://migre.me/upmJe

Versão em Creoule Haitiano: http://migre.me/upmKT

Versão em Espanhol: http://migre.me/upmLK

Versão em Francês: http://migre.me/upmM3

Versão em Inglês: http://migre.me/upmMo.

Entre outras atividades realizadas pelo Eirenè/NAIR/CSVM, pode-se
destacar:

✓ a organização de vários eventos e oficinas (vide www.irene.ufsc.br); 

✓ militância protagonista em esferas estaduais e federais e participação ativa
no projeto de criação do CRAI - Centro de referência no acolhimento a
imigrantes e refugiados em Santa Catarina;

✓ a Professora Karine Silva participou da Comissão de Seleção dos
Profissionais que irão atuar no CRAI;

✓ Organização do I Encontro Regional Sul sobre Migrações e Refúgio, e
participação ativa no II Encontro Regional Sul sobre Migrações e
Refúgio, em Porto Alegre (RS) (http://irene.ufsc.br/2017/03/20/ii-
encontro-regional-sul/); 

✓ Participação no Encontro Regional Sul sobre Migrações e Refúgio;

✓ Participação no Fórum Social Mundial das Migrações; Participação e
apoio na Organização das Feiras Gastronômicas dos Imigrantes de
Florianópolis;

✓ Organização de várias campanhas para arrecadação de roupas, alimentos,
remédios (http://irene.ufsc.br/2017/12/15/campanha-de-natal-
promovida-pelo-eirene-e-pela-pastoral-do-imigrante;
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http://irene.ufsc.br/2016/05/04/campanha-de-arrecadacao-de-
material-escolar);

✓ Apoio na Organização da Mostra Cultural realizada pela Secretaria de
Assistência Social, Trabalho e Habitação;

✓ Co-organização junto com o GAIRF da Mostra “Olhares sobre o
Refúgio de 2018”em parceria com o ACNUR
(http://irene.ufsc.br/2018/06/24/eirene-participa-do-evento-olhares-
sobre-o-refugio-26062018/).

O Eirenè/UFSC faz parte de uma Comissão que está militando para
promover o acesso ao ensino superior na UFSC para imigrantes e refugiados
por meio do sistema de cotas.

É relevante destacar que o Projeto de extensão “O Português como
Língua de Acolhimento” (PLAM) desenvolvido pelo o Núcleo de Pesquisa 
e Ensino de Português (NUPLE) da UFSC realiza o acolhimento de
estrangeiros com visto humanitário e refugiados a partir do ensino da Língua
Portuguesa. As aulas são gratuitas.

Em novembro de 2017 a Prof. Karine de Souza Silva foi
homenageada pela Câmara Municipal de Florianópolis com a Medalha
Zumbi de Palmares. A homenagem se deveu à importância do Projeto
de Extensão “EIRENÈ/ CSVM/NAIR – Núcleo de Apoio a Imigrantes
e Refugiados” para o acolhimento e integração de migrantes e
refugiados na grande Florianópolis, e à relevância das pesquisas sobre temas
africanos e da diáspora nos campos de Relações Internacionais e Direito.

A Medalha Zumbi de Palmares faz parte do rol de atividades da
Semana da Consciência Negra e é destinada a homenagear 
personalidades que desempenham ações efetivas no “combate a
qualquer tipo de discriminação e preconceito, na defesa dos princípios
fundamentais da Constituição Brasileira e na promoção da vida”.

A Sessão Solene de Outorga das Medalhas Zumbi de Palmares foi
realizada no dia 21 de novembro de 2017, às 16h, no Plenário da Câmara
Municipal de Florianópolis. (http://irene.ufsc.br/2017/11/20/professora-
karine-de-souza-silva-coordenadora-do-eirenenair-e-condecorada-com-a-
medalha-zumbi-de-palmares).

DANIELLE ANNONI ( COORD).

PÓSFACIO



734 

AS AÇÕES DECORRENTES DA MIGRAÇÃO DE 
VENEZUELANOS PARA O BRASIL – DA ACOLHIDA 

HUMANITÁRIA À INTERIORIZAÇÃO 

João Carlos Jarochinski Silva361 
Cyntia Sampaio362 

OS FLUXOS FORÇADOS E A REALIDADE LEGAL BRASILEIRA 

s movimentos migratórios internacionais contemporâneos 
contemplam o aumento dos chamados fluxos forçados, nos quais 
os fatores de expulsão são tão significativos a ponto de 

monopolizarem as análises sobre as motivações por trás do fenômeno. 
Entretanto, apesar da proeminência dos fatores motivadores da saída de uma 
determinada localidade, não há como se negar que, em diversas situações, 
persiste a existência de uma estratégia migratória vinculada a uma tentativa de 
seleção dentro das possibilidades de destino, às quais são, obviamente, 
reduzidas quando a motivação para migrar relaciona-se à realidade social no 
país de origem. 

Essas pessoas migrantes – no sentido amplo do termo, abarcando entre 
outras as categorizações jurídicas de migrantes e refugiados363 – têm circulado 
em grupos bastante numerosos, trazendo novas demandas aos Estados e 

361 Professor e coordenador do curso de Relações Internacionais e Membro do quadro 
permanente do Mestrado em Sociedade e Fronteiras (PPGSOF) da Universidade Federal de 
Roraima. 
362 Assistente social com sólida atuação em entidades da sociedade civil e organismos 
internacionais voltada para promoção dos direitos humanos de pessoas migrantes e 
refugiadas. 
363 Sobre a polêmica relacionada aos diferentes níveis protetivos oferecidos, Betts pondera 
que “[t]he gap in rights and entitlements available to refugees compared with survival 
migrants fleeing serious deprivations is arbitrary. In theory, all survival migrants have rights 
under international human rights law. In many cases, these rights amount to an entitlement 
not to be returned to the country of origin when this implies the deprivation of certain rights. 
Yet, in contrast to the case of refugees, institutional mechanisms do not exist to ensure that 
such rights are made available in practice. No international organization takes on formal 
responsibility for protecting people with a human rights-based entitlement not to be returned 
home if they fall outside the refugee definition.” (BETTS, 2013). 

O 
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AS AÇÕES DECORRENTES DA MIGRAÇÃO DE 
VENEZUELANOS PARA O BRASIL – DA ACOLHIDA 
HUMANITÁRIA À INTERIORIZAÇÃO

João Carlos Jarochinski Silva361

Cyntia Sampaio362

OS FLUXOS FORÇADOS E A REALIDADE LEGAL BRASILEIRA

s movimentos migratórios internacionais contemporâneos
contemplam o aumento dos chamados fluxos forçados, nos quais
os fatores de expulsão são tão significativos a ponto de

monopolizarem as análises sobre as motivações por trás do fenômeno.
Entretanto, apesar da proeminência dos fatores motivadores da saída de uma
determinada localidade, não há como se negar que, em diversas situações,
persiste a existência de uma estratégia migratória vinculada a uma tentativa de
seleção dentro das possibilidades de destino, às quais são, obviamente,
reduzidas quando a motivação para migrar relaciona-se à realidade social no
país de origem.

Essas pessoas migrantes – no sentido amplo do termo, abarcando entre
outras as categorizações jurídicas de migrantes e refugiados363 – têm circulado 
em grupos bastante numerosos, trazendo novas demandas aos Estados e

361 Professor e coordenador do curso de Relações Internacionais e Membro do quadro
permanente do Mestrado em Sociedade e Fronteiras (PPGSOF) da Universidade Federal de
Roraima.
362 Assistente social com sólida atuação em entidades da sociedade civil e organismos
internacionais voltada para promoção dos direitos humanos de pessoas migrantes e
refugiadas.
363 Sobre a polêmica relacionada aos diferentes níveis protetivos oferecidos, Betts pondera
que “[t]he gap in rights and entitlements available to refugees compared with survival
migrants fleeing serious deprivations is arbitrary. In theory, all survival migrants have rights
under international human rights law. In many cases, these rights amount to an entitlement
not to be returned to the country of origin when this implies the deprivation of certain rights.
Yet, in contrast to the case of refugees, institutional mechanisms do not exist to ensure that
such rights are made available in practice. No international organization takes on formal
responsibility for protecting people with a human rights-based entitlement not to be returned
home if they fall outside the refugee definition.” (BETTS, 2013).
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comunidades na tentativa gerenciar esses fluxos, visto que tais esforços tendem 
a concentrar-se apenas no país de destino, pois a situação na origem, 
motivadora do movimento, é tão severa, que pensar em mecanismos e ações 
para a tentativa de fixação dessas pessoas nessas localidades com condições 
dignas que não as motivem a migrar só serão possíveis em médio prazo. 
Obviamente propomos ações que contemplem direitos e assegurem dignidade 
aos migrantes, pois propostas – como o fechamento das fronteiras – não são 
pautadas nesses princípios. 

O incremento no número de migrantes de origem venezuelana gerou a 
celeuma sob qual instituto, ou enquadramento jurídico, seria o mais adequado 
para a realidade desta migração. Nesse sentido, importante frisar que esse fluxo 
ocorre no mesmo momento em que o Brasil alterou sua legislação migratória, 
revogando o Estatuto do Estrangeiro que foi substituído pela nova lei de 
Migração. Dentre as opções para a gestão desse fluxo, há, agora, a possibilidade 
de enquadramento pela nova lei de migração ou pelo instituto do refúgio, como 
a perfeitamente possível aplicação da hipótese de reconhecimento da grave e 
generalizada violação de direitos humanos para pessoas oriundas da Venezuela, 
apesar de ser bastante evidente que dificilmente as autoridades brasileiras façam 
uso dessa possibilidade para esse fluxo.  

Essa adequação recentemente da legislação brasileira sobre migração aos 
principais compromissos de Direitos Humanos – ainda que falte ratificar a 
Convenção das Nações sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 
Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias de 1990 – 
conferindo maior paridade entre os elementos que norteiam sua política de 
migração e de refúgio, a ponto da nova lei de migração (Lei n.º 13.445/2017) 
fazer menção expressa à acolhida humanitária.  

Subtende-se que a Portaria Interministerial n.º 9, de 14 de março de 2018 
(LOPES, 2018), primeira normativa migratória para gerir esse fluxo de 
venezuelanos que foi pautada no novo diploma legal (Lei n.º 13.445/2017), 
ainda que não faça uma manifestação direta ao principio da acolhida 
humanitária, por si só inspira que as localidades de destino ofereçam ações 
focadas no acolhimento digno, tanto do ponto de vista social como legal, 
cumprindo, dessa forma, o estabelecido na nova lei de migração e na lei 
brasileira de refúgio.  

 Entretanto, essa categoria de migrantes ainda situa-se em um limbo 
normativo, por inexistir norma protetiva específica. A possibilidade da 
aplicação do instituto da acolhida humanitária existe, mas depende de vontade 
discricionária das autoridades, o que não parece ser o caso para com os 
venezuelanos, visto que a Portaria Interministerial n.º 9, de 14 de março de 
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comunidades na tentativa gerenciar esses fluxos, visto que tais esforços tendem
a concentrar-se apenas no país de destino, pois a situação na origem,
motivadora do movimento, é tão severa, que pensar em mecanismos e ações
para a tentativa de fixação dessas pessoas nessas localidades com condições
dignas que não as motivem a migrar só serão possíveis em médio prazo.
Obviamente propomos ações que contemplem direitos e assegurem dignidade
aos migrantes, pois propostas – como o fechamento das fronteiras – não são
pautadas nesses princípios.

O incremento no número de migrantes de origem venezuelana gerou a
celeuma sob qual instituto, ou enquadramento jurídico, seria o mais adequado
para a realidade desta migração. Nesse sentido, importante frisar que esse fluxo
ocorre no mesmo momento em que o Brasil alterou sua legislação migratória,
revogando o Estatuto do Estrangeiro que foi substituído pela nova lei de
Migração. Dentre as opções para a gestão desse fluxo, há, agora, a possibilidade
de enquadramento pela nova lei de migração ou pelo instituto do refúgio, como
a perfeitamente possível aplicação da hipótese de reconhecimento da grave e
generalizada violação de direitos humanos para pessoas oriundas da Venezuela,
apesar de ser bastante evidente que dificilmente as autoridades brasileiras façam
uso dessa possibilidade para esse fluxo.

Essa adequação recentemente da legislação brasileira sobre migração aos
principais compromissos de Direitos Humanos – ainda que falte ratificar a
Convenção das Nações sobre a Proteção dos Direitos de Todos os
Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias de 1990 –
conferindo maior paridade entre os elementos que norteiam sua política de
migração e de refúgio, a ponto da nova lei de migração (Lei n.º 13.445/2017)
fazer menção expressa à acolhida humanitária.

Subtende-se que a Portaria Interministerial n.º 9, de 14 de março de 2018
(LOPES, 2018), primeira normativa migratória para gerir esse fluxo de
venezuelanos que foi pautada no novo diploma legal (Lei n.º 13.445/2017),
ainda que não faça uma manifestação direta ao principio da acolhida
humanitária, por si só inspira que as localidades de destino ofereçam ações
focadas no acolhimento digno, tanto do ponto de vista social como legal,
cumprindo, dessa forma, o estabelecido na nova lei de migração e na lei
brasileira de refúgio.

Entretanto, essa categoria de migrantes ainda situa-se em um limbo 
normativo, por inexistir norma protetiva específica. A possibilidade da
aplicação do instituto da acolhida humanitária existe, mas depende de vontade
discricionária das autoridades, o que não parece ser o caso para com os
venezuelanos, visto que a Portaria Interministerial n.º 9, de 14 de março de
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2018, melhora algumas questões pontuais da Resolução Normativa CNIg 
(Conselho Nacional de Imigração) n.º 126 de 02 de março de 2017 que vigorou 
por um ano, mas, conforme anteriormente destacado, não assegurou que essa 
ação era pautada na Acolhida Humanitária. 

O RECENTE FLUXO FORÇADO DE VENEZUELANOS AO 
BRASIL 

A Venezuela passa por uma grave crise econômica e política com sérias 
consequências sociais, levando diversos moradores daquele país a buscarem 
outras localidades para sobreviverem. O fluxo tem início em 2014, momento 
em que o preço do principal produto venezuelano, o petróleo, encontrava-se 
desvalorizado no mercado internacional e os efeitos dessa baixa associada à 
diminuição da produção venezuelana foram sentidas de forma intensa, fazendo 
com que repasses feitos pelo governo para subsidiar produtos básicos para a 
população deixasse de ser realizado. 

Em função dessa crise, a escassez de produtos nas prateleiras dos 
estabelecimentos comerciais venezuelanos se tornam mais frequentes a partir 
de 2014, situação essa agravada por eleições presidenciais nas quais os 
candidatos no segundo turno obtiveram uma votação bastante próxima 
trazendo como consequência o aumento do tom da oposição em relação ao 
governo, consolidando um cenário de grande instabilidade política no qual a 
polarização de forças dificulta a solução das demandas internas. Nesse sentido, 
a partir de 2015 o fluxo de venezuelanos para o Brasil aumenta e percebe-se a 
emergência de movimentos pendulares na fronteira norte para a aquisição de 
alimentos, remédios e realização de trabalhos temporários para a obtenção 
desses gêneros a serem, depois, redistribuídos na Venezuela. 

Com a permanência de um cenário de privação, acompanhado por um 
grande processo inflacionário na obtenção de gêneros alimentícios e medicinais, 
o movimento que inicialmente era predominantemente pendular passou a se
configurar como permanente, com os venezuelanos assentando-se nas cidades
brasileiras próximas às fronteiras, especificamente em Pacaraima e Boa Vista no
estado de Roraima.

A localização geográfica de ambas cidades facilita a manutenção do 
vínculo destas pessoas com o seu local de origem pela necessidade de enviarem 
remessas – principalmente pelo fato de a moeda venezuelana estar enfraquecida 
frente à brasileira e o envio desse recurso se mostrar fundamental para a 
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diminuição da produção venezuelana foram sentidas de forma intensa, fazendo
com que repasses feitos pelo governo para subsidiar produtos básicos para a
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trazendo como consequência o aumento do tom da oposição em relação ao
governo, consolidando um cenário de grande instabilidade política no qual a
polarização de forças dificulta a solução das demandas internas. Nesse sentido,
a partir de 2015 o fluxo de venezuelanos para o Brasil aumenta e percebe-se a
emergência de movimentos pendulares na fronteira norte para a aquisição de
alimentos, remédios e realização de trabalhos temporários para a obtenção
desses gêneros a serem, depois, redistribuídos na Venezuela.

Com a permanência de um cenário de privação, acompanhado por um
grande processo inflacionário na obtenção de gêneros alimentícios e medicinais,
o movimento que inicialmente era predominantemente pendular passou a se
configurar como permanente, com os venezuelanos assentando-se nas cidades 
brasileiras próximas às fronteiras, especificamente em Pacaraima e Boa Vista no 
estado de Roraima.

A localização geográfica de ambas cidades facilita a manutenção do
vínculo destas pessoas com o seu local de origem pela necessidade de enviarem
remessas – principalmente pelo fato de a moeda venezuelana estar enfraquecida
frente à brasileira e o envio desse recurso se mostrar fundamental para a
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obtenção de recursos para os que permaneceram do outro lado da fronteira, 
além de possibilitar o câmbio paralelo, muito mais rentável para quem possui 
moeda estrangeira na Venezuela do que o oficial -  e enviarem bens in natura. O 
fato da integração de Roraima ao restante do território brasileiro ser bastante 
incipiente e com custos de transportes proibitivos também vem contribuindo 
para a permanência destas pessoas nesta região.  

Além do exposto acima, muitos migrantes venezuelanos relatam que a 
principal motivação para a fuga de seu país é a violência, já que houve um 
aumento na sensação de insegurança, levando-se em conta o fato de que nos 
últimos anos o país já vinha sendo considerado um dos mais violentos do 
mundo (OHCHR, 2017). Outro elemento importante deste fenômeno é que a 
presença de venezuelanos no Brasil destaca-se pela presença de migrantes 
indígenas e não-indígenas. O fato de serem indígenas e de migrarem em grupo, 
apesar de minoritários em termos numéricos no cômputo geral, criou 
dificuldades adicionais para a tímida gestão migratória feita pelas autoridades 
brasileiras até o momento.  

A EXPRESSÃO DO FLUXO VENEZUELANO EM RORAIMA 

A gestão de fluxos migratórios mais numerosos em relação aos 
movimentos tradicionais vem causando diversos desafios para o Brasil, sendo 
emblemáticos os casos dos haitianos entre 2010 e 2014 e o dos venezuelanos a 
partir de 2015.  O fato desses movimentos terem ocorrido em sua grande 
maioria pelas fronteiras terrestres também é um fator adicional de dificuldade, 
visto que o país possui a maioria de sua população nas regiões litorâneas ou 
próximas ao litoral, criando um cenário em que boa parte das fronteiras 
brasileiras possui uma densidade demográfica pequena e presença estatal 
diminuta e focada em efetivos de segurança nacional.  

Destaca-se também que a entrada destes dois grupos nacionais ocorreu 
em fronteiras da chamada Amazônia Legal, região que possui poucos e 
pequenos municípios que carecem de boa estrutura em relação aos serviços, 
fazendo com que os funcionários públicos federais que atuam nessas 
localidades tenham uma enorme rotatividade, trazendo obstáculos à formação 
de quadros técnicos dotados de conhecimento para lidarem com a temática 
migratória. 

Ademais, os estados da região amazônica, notadamente os menores, 
possuírem uma enorme dependência de recursos do Governo Central, criando 
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maioria pelas fronteiras terrestres também é um fator adicional de dificuldade,
visto que o país possui a maioria de sua população nas regiões litorâneas ou
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Destaca-se também que a entrada destes dois grupos nacionais ocorreu
em fronteiras da chamada Amazônia Legal, região que possui poucos e 
pequenos municípios que carecem de boa estrutura em relação aos serviços,
fazendo com que os funcionários públicos federais que atuam nessas
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Ademais, os estados da região amazônica, notadamente os menores,
possuírem uma enorme dependência de recursos do Governo Central, criando
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uma lógica de que todas as ações, mesmo que constitucionalmente estabelecidas 
como de competência dos municípios e estados, fiquem a cargo ou recebam 
repasses de recursos da União (Governo Federal). Obviamente, com a chegada 
de fluxos migratórios em escala significativa para a realidade local, existe uma 
tendência de certos grupos políticos em responsabilizar os migrantes por todas 
as mazelas da região e, desta forma, gerar pressão para obterem recursos 
adicionais para lidar com um passivo já existente ou para pleitearem que o 
Governo Federal assuma a gestão e a responsabilidade pela gestão migratória 
em todas as suas dimensões.  

Tendo em mente a intensificação do fluxo que gerou um saldo migratório 
de quase 10 mil pessoas em 2016 e que foi mais do que quadruplicou em 2017. 
Segundo dados do Estado de Roraima divulgados na mídia o fluxo de 
venezuelanos para o Brasil foi de mais de 50 mil pessoas entre 2015 a 2017 
(Saldo migratório na fronteira do Brasil com a Venezuela foi de 3.315 entradas 
a mais do que saídas em 2015, número esse que atingiu 9.677 entradas a mais 
do que saídas em 2016 e, finalmente, em 2017, esse dado passa a 41.755 pessoas 
(LOPES, 2017), cabe ressaltar que a proporção de pessoas venezuelanas em 
relação à população brasileira é pífia, mas obtém visibilidade por estar 
concentrada em um estado com baixíssima densidade populacional, o que faz 
com que no âmbito regional o movimento seja bastante significativo do ponto 
de vista social, financeiro e político, levando Roraima a solicitar auxílio junto 
aos órgãos federais e, em alguns períodos, a fazer uso do instrumento jurídico 
da decretação de estado de emergência. (SCORCE, 2018). 

Ainda que boa parte dos imigrantes, principalmente os desprovidos de 
recursos financeiros, seguem vivendo próximos à fronteira - expostos a diversos 
tipos de dramas sociais e violências, sejam elas simbólicas ou materiais - vale 
ressaltar que os imigrantes com recursos suficientes para empreender a viagem 
para outras localidades assim o fazem, independentemente de qualquer auxílio 
por partes das autoridades brasileiras. 

As diversas limitações características da região norte, principalmente 
ligadas ao potencial do mercado de trabalho em absorver essa mão-de-obra que 
chega ao Brasil, mas também na prestação de serviços de saúde, assistência 
social e educação, levou o governo brasileiro a promover como uma das 
intervenções  previstas em sua política de acolhimento  expressa na Medida 
Provisória n.º 820, de 15/02/2018 (BRASIL, 2018), a mobilidade assistida de 
parte desses migrantes para outras regiões do Brasil, estratégia chamada de 
“interiorização” visto que já são percebidas tensões sociais, notadamente nas 
construções de discursos xenófobos e de medo biológico, bem como fatos 
ainda isolados de violência física, em relação a esses migrantes em alguns 
municípios do estado de Roraima. (MIGRAMUNDO, 2018). 
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uma lógica de que todas as ações, mesmo que constitucionalmente estabelecidas
como de competência dos municípios e estados, fiquem a cargo ou recebam
repasses de recursos da União (Governo Federal). Obviamente, com a chegada
de fluxos migratórios em escala significativa para a realidade local, existe uma
tendência de certos grupos políticos em responsabilizar os migrantes por todas
as mazelas da região e, desta forma, gerar pressão para obterem recursos
adicionais para lidar com um passivo já existente ou para pleitearem que o
Governo Federal assuma a gestão e a responsabilidade pela gestão migratória
em todas as suas dimensões.

Tendo em mente a intensificação do fluxo que gerou um saldo migratório
de quase 10 mil pessoas em 2016 e que foi mais do que quadruplicou em 2017.
Segundo dados do Estado de Roraima divulgados na mídia o fluxo de
venezuelanos para o Brasil foi de mais de 50 mil pessoas entre 2015 a 2017
(Saldo migratório na fronteira do Brasil com a Venezuela foi de 3.315 entradas
a mais do que saídas em 2015, número esse que atingiu 9.677 entradas a mais
do que saídas em 2016 e, finalmente, em 2017, esse dado passa a 41.755 pessoas
(LOPES, 2017), cabe ressaltar que a proporção de pessoas venezuelanas em
relação à população brasileira é pífia, mas obtém visibilidade por estar
concentrada em um estado com baixíssima densidade populacional, o que faz
com que no âmbito regional o movimento seja bastante significativo do ponto
de vista social, financeiro e político, levando Roraima a solicitar auxílio junto
aos órgãos federais e, em alguns períodos, a fazer uso do instrumento jurídico
da decretação de estado de emergência. (SCORCE, 2018). 

Ainda que boa parte dos imigrantes, principalmente os desprovidos de
recursos financeiros, seguem vivendo próximos à fronteira - expostos a diversos
tipos de dramas sociais e violências, sejam elas simbólicas ou materiais - vale 
ressaltar que os imigrantes com recursos suficientes para empreender a viagem
para outras localidades assim o fazem, independentemente de qualquer auxílio
por partes das autoridades brasileiras.

As diversas limitações características da região norte, principalmente
ligadas ao potencial do mercado de trabalho em absorver essa mão-de-obra que
chega ao Brasil, mas também na prestação de serviços de saúde, assistência
social e educação, levou o governo brasileiro a promover como uma das
intervenções  previstas em sua política de acolhimento  expressa na Medida
Provisória n.º 820, de 15/02/2018 (BRASIL, 2018), a mobilidade assistida de
parte desses migrantes para outras regiões do Brasil, estratégia chamada de
“interiorização” visto que já são percebidas tensões sociais, notadamente nas
construções de discursos xenófobos e de medo biológico, bem como fatos
ainda isolados de violência física, em relação a esses migrantes em alguns
municípios do estado de Roraima. (MIGRAMUNDO, 2018).
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Ainda que a própria história da humanidade e a ampla gama de estudos 
técnicos e acadêmicos atestem que a migração internacional sempre foi e 
continua sendo benéfica para o desenvolvimento de todas as sociedades de 
acolhida, a sociedade brasileira ainda engatinha na compreensão de que os 
fluxos imigratórios recentes podem trazer uma série de benefícios às cidades de 
acolhidas, quando bem gerenciados pelas autoridades nacionais e locais. 

Do ponto de vista nacional, é preciso conhecer o cenário no qual a 
população brasileira tende a crescer até aproximadamente 228 milhões em 2042 
e depois diminuirá até estacionar em um patamar de 218 milhões em 2060 
(BRASIL, 2013), sendo que hoje a projeção fala em 208 milhões de pessoas, 
demonstrando a necessidade de se pensar na demografia do país e de recolocar 
o imigrante como um sujeito importante no desenvolvimento do país, como
historicamente já foi no passado.

Em âmbito local, é preciso reconhecer e aproveitar os benefícios 
advindos direta ou indiretamente deste fluxo que certamente vem dinamizando 
a economia local, melhorando a qualidade e oferta local de serviços, gerando 
oportunidades de mobilização de recursos públicos para melhoria, ampliação e 
criação de equipamentos sociais que atendem a população local em geral, bem 
como a entrada de tecnologias sociais trazidas pelas instituições privadas e 
organismos internacionais que vem desempenhando atividades de assistência e 
proteção destas pessoas.  

As cidades da região norte, comumente inviabilizadas politicamente ou 
vistas apenas sob o prisma da segurança nacional, podem e devem tornar-se 
importantes referências para acolhida humanitária de pessoas em situação de 
migração forçada em um momento histórico importante para a humanidade 
onde se debate no marco da Assembleia Geral das Nações Unidas o Pacto 
Global para a Migração Segura, Ordenada e Regular e o Pacto Global sobre 
Refugiados, alinhando-se assim a tantas outras cidades globais como Nova 
Iorque (EUA), Toronto (Canadá), Madri (Espanha), Paris (França), Amsterdã 
(Holanda) e São Paulo (Brasil), estes último caso de nossa região que vem 
recebendo  reconhecimento internacional.  

LIÇÕES RECENTES APRENDIDAS PELO BRASIL 

Algumas das lições aprendidas – seja pelos bons resultados obtidos, mas 
também pelas dificuldades enfrentadas – oriundas do fluxo haitiano e do 
Programa Brasileiro de Reassentamento são razoavelmente adaptáveis a uma 
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estratégia de mobilidade assistida em território nacional. Salvaguardando as 
especificidades do fluxo venezuelano em questão, faz-se oportuno e necessário 
que o conhecimento adquirido em anos recentes pela sociedade brasileira em 
matéria de acolhida humanitária e integração local seja empregado sob a ótica 
humanizada da nova lei de migração, a saber: 

Adesão Voluntária 

Em alinhamento aos princípios de livre movimento em território 
nacional de pessoas migrantes e refugiadas preconizadas pelo Brasil em sua Lei 
n.º 13.445/2017, Lei de Migração, (BRASIL, 2017)364, é primordial que a adesão
voluntária seja manifestada pelos migrantes e refugiados e que esteja embasada
em uma tomada de decisão informada (UNHCR, 2011), ou seja, que eles
tenham conhecimento sobre o que lhes espera nas novas cidades de destino em
termos de estrutura e assistência, em especial em relação a temas essenciais
como trabalho e emprego, moradia, serviços de saúde, documentação e reunião
familiar, entre outros. A decisão informada é um dos elementos necessários
para um melhor processo de integração nas novas comunidades de acolhida e
neste sentido as boas praticas e lições aprendidas (ESPINOZA, 2018)  pelo
Programa Brasileiro de Reassentamento Solidário podem inspirar a diretrizes
gerais da estratégia de interiorização.

Gestão eficiente de expectativas 

Tornar conhecidos os elementos da estratégia é essencial para fomentar 
o engajamento de instituições e atores essenciais na empreitada, em especial as
pessoas migrantes e as comunidades locais, e gerar mobilização social para que
seus objetivos sejam alcançados. Aprendemos com o caso haitiano que a mídia
nacional teve um papel fundamental na construção de uma narrativa
humanizada que inspirou gestos de solidariedade e acolhida em diversas partes
do país, consolidando assim uma percepção dominante de que este fluxo

364 Art. 4o Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os 
nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, bem como são assegurados: II - direito à liberdade de circulação em território 
nacional. 
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estratégia de mobilidade assistida em território nacional. Salvaguardando as
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que o conhecimento adquirido em anos recentes pela sociedade brasileira em
matéria de acolhida humanitária e integração local seja empregado sob a ótica 
humanizada da nova lei de migração, a saber:

Adesão Voluntária 

Em alinhamento aos princípios de livre movimento em território
nacional de pessoas migrantes e refugiadas preconizadas pelo Brasil em sua Lei
n.º 13.445/2017, Lei de Migração, (BRASIL, 2017)364, é primordial que a adesão
voluntária seja manifestada pelos migrantes e refugiados e que esteja embasada
em uma tomada de decisão informada (UNHCR, 2011), ou seja, que eles 
tenham conhecimento sobre o que lhes espera nas novas cidades de destino em
termos de estrutura e assistência, em especial em relação a temas essenciais
como trabalho e emprego, moradia, serviços de saúde, documentação e reunião
familiar, entre outros. A decisão informada é um dos elementos necessários
para um melhor processo de integração nas novas comunidades de acolhida e
neste sentido as boas praticas e lições aprendidas (ESPINOZA, 2018) pelo 
Programa Brasileiro de Reassentamento Solidário podem inspirar a diretrizes
gerais da estratégia de interiorização.

Gestão eficiente de expectativas

Tornar conhecidos os elementos da estratégia é essencial para fomentar 
o engajamento de instituições e atores essenciais na empreitada, em especial as
pessoas migrantes e as comunidades locais, e gerar mobilização social para que
seus objetivos sejam alcançados. Aprendemos com o caso haitiano que a mídia
nacional teve um papel fundamental na construção de uma narrativa
humanizada que inspirou gestos de solidariedade e acolhida em diversas partes
do país, consolidando assim uma percepção dominante de que este fluxo

364 Art. 4o Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os
nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, bem como são assegurados: II - direito à liberdade de circulação em território 
nacional.
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migratório foi um caso de sucesso à despeito dos tropeços ao longo do 
caminho.  

O amplo conhecimento das disposições gerais, procedimentos 
operativos, papéis e atribuições de todos os envolvidos, eventuais benefícios 
assistenciais e políticas públicas locais, entre outros, possibilita a implementação 
mais eficiente da própria iniciativa e reduz a chance de conflitos desnecessários. 
Uma estratégia de formação e de informação qualificada deve ser estabelecida 
para esclarecer e sensibilizar preventiva e continuadamente a opinião pública 
sobre a acolhida destas pessoas nas novas cidades e estimular que o clima de 
tolerância e solidariedade prevaleça a despeito das tensões sociais, discriminação 
e xenofobia já observadas, infelizmente, em Roraima e que tendem a se 
acirrarem em um ano de disputa eleitoral no Brasil.  

Geração de renda como facilitador da integração local 

Por meio de Nota Técnica emitida em 02 de abril de 2018 sobre as 
políticas de empregabilidade para migrantes venezuelanos previstas necessárias 
tanto em Roraima como no processo de interiorização, o Ministério Publico do 
Trabalho insta a União (Governo Central) a executar os compromissos 
assumidos no termo de conciliação judicial no âmbito da Ação Civil Pública n.º 
0000384-81.2015.5.14.0402 referente ao fluxo dos haitianos ao Brasil cujo 
prazo indeterminado e abrangência ampla torna-o aplicável também nesta 
“situação de crise migratória”, em especial no campo do trabalho e emprego: 

d) instituir e coordenar mecanismo de diálogo permanente com
Sistema Nacional de Emprego – SINE, incluindo especialmente
estados e municípios que atuem diretamente no setor de busca de
vagas de emprego, para acompanhamento da empregabilidade da
população de pessoas migrantes, definição e atualização da política
humanitária brasileira; (...).

Ainda que a Medida Provisória n.º 820, de 15/02/2018 (BRASIL, 2018) 
do Governo Federal preveja entre as políticas de acolhimento ações em diversas 
áreas, não há menção explícita ao tema da geração de emprego e renda e que, 
portanto, a estratégia de interiorização corre o risco de revelar-se insuficiente a 
médio prazo já que, de acordo com o MPT, “somente a obtenção de renda 
própria permitirá a permanência no país em condições dignas”. No escopo do 
Programa de Reassentamento, reconheceu-se como uma das lições aprendidas 
a promoção de iniciativas diversas e complementares que apoiem os refugiados 
no processo de busca de oportunidades de geração de renda (RUIZ, 2015) que 
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os permita a alcançar a autonomia financeira, uma dimensão importante para 
consolidar a integração local como uma solução duradoura. 

Em uma dimensão mais estratégica da interiorização, a promoção da 
autonomia financeira deve estar alinhada na medida do possível às necessidades 
do mercado de trabalho brasileiro e para tal, seria imprescindível engajar os 
atores do mundo do trabalho no desenho e implementação desta iniciativa. O 
diálogo social tripartite travado entre o poder executivo federal (Ministério do 
Trabalho e Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços) e local 
(secretarias municipais de trabalho e renda) e os representantes de trabalhadores 
e empregadores, pode gerar entendimentos que resultem em ofertas diretas de 
emprego, iniciativas de responsabilidade social corporativa e até mesmo na 
formulação de políticas públicas para dar materialidade à nova lei de migração 
no que tange ao reconhecimento acadêmico e ao exercício profissional365 e 
assim, possibilitar o empenho deste capital humano em beneficio do país. 

Coordenação Institucional e Participação Social 

Ambas experiências usadas como inspirações deste texto trazem o 
testemunho factual que em matéria de migração internacional, seja na esfera da 
gestão de fluxos ou na implementação de programas, é imprescindível o 
envolvimento do maior numero de instituições e representações possíveis. A lei 
de migração traz o diálogo social como princípio norteador na formulação, na 
execução e na avaliação de políticas migratórias e promoção da participação 
cidadã do migrante366, bem como prevê a coordenação interinstitucional no 
âmbito da Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia367.  

A ausência ou a baixa eficiência de um mecanismo de coordenação 
institucional restringe as possibilidades de sucesso devido à 
multidimensionalidade e dinamicidade dos elementos envolvidos em qualquer 
fenômeno migratório. Lembremos que na experiência do reassentamento de 
refugiados palestinos em 2007, a desarticulação entre as instituições à frente do 
programa retardou a construção de respostas eficazes aos inúmeros desafios de 

365 Brasil (2017), Lei n.º 13.445/2017, Art. 3o, inciso XXI. 
366 Brasil (2017), Lei n.º 13.445/2017, Art. Art. 3o, inciso XIII. 
367 Brasil (2017), Lei n.º 13.445/2017. Art. 120.  A Política Nacional de Migrações, Refúgio e 
Apatridia terá a finalidade de coordenar e articular ações setoriais implementadas pelo Poder 
Executivo federal em regime de cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, com participação de organizações da sociedade civil, organismos internacionais 
e entidades privadas, conforme regulamento. 
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os permita a alcançar a autonomia financeira, uma dimensão importante para
consolidar a integração local como uma solução duradoura.

Em uma dimensão mais estratégica da interiorização, a promoção da
autonomia financeira deve estar alinhada na medida do possível às necessidades
do mercado de trabalho brasileiro e para tal, seria imprescindível engajar os
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no que tange ao reconhecimento acadêmico e ao exercício profissional365 e
assim, possibilitar o empenho deste capital humano em beneficio do país.
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Ambas experiências usadas como inspirações deste texto trazem o
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de migração traz o diálogo social como princípio norteador na formulação, na
execução e na avaliação de políticas migratórias e promoção da participação
cidadã do migrante366, bem como prevê a coordenação interinstitucional no
âmbito da Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia367. 

A ausência ou a baixa eficiência de um mecanismo de coordenação
institucional restringe as possibilidades de sucesso devido à
multidimensionalidade e dinamicidade dos elementos envolvidos em qualquer
fenômeno migratório. Lembremos que na experiência do reassentamento de 
refugiados palestinos em 2007, a desarticulação entre as instituições à frente do
programa retardou a construção de respostas eficazes aos inúmeros desafios de

365 Brasil (2017), Lei n.º 13.445/2017, Art. 3o, inciso XXI.
366 Brasil (2017), Lei n.º 13.445/2017, Art. Art. 3o, inciso XIII.
367 Brasil (2017), Lei n.º 13.445/2017. Art. 120. A Política Nacional de Migrações, Refúgio e 
Apatridia terá a finalidade de coordenar e articular ações setoriais implementadas pelo Poder 
Executivo federal em regime de cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, com participação de organizações da sociedade civil, organismos internacionais
e entidades privadas, conforme regulamento.
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integração local vivenciados pelas famílias368. No caso do fluxo haitiano, a grave 
crise institucional entre os entes federativos deflagrada pelo envio não 
informado de ônibus com migrantes haitianos para a cidade de São Paulo 
permanece fresca na memória.  (FELLET; KAWAGUTI, 2014). 

Em matéria de participação social, muito se conhece e se reconhece 
sobre o imprescindível papel da sociedade civil brasileira envolvida, 
historicamente, na acolhida humanitária de pessoas migrantes e refugiadas, e 
mais recentemente na nas ações de incidência política e defesa da causa 
migratória. O protagonismo e a liderança exercidos por estes atores no processo 
de construção da nova lei de migração do Brasil - tanto na atuação de grupos 
tradicionalmente organizados, como as entidades religiosas e entidades da 
sociedade civil bem como de coletivos migrantes constituídos mais 
recentemente - já se configura como realidades inquestionáveis no processo de 
gestão de fluxos migratórios no país. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com todo o exposto acima, foi sendo construindo o entendimento de 
que o fluxo de venezuelanos em direção ao Brasil não deverá se extinguir ou 
diminuir substancialmente em curto prazo, exigindo diversas respostas para 
essa demanda. Em primeiro lugar, há que se ter maior clareza sobre qual o 
instituto a ser aplicado, desde a possibilidade de aplicação da acolhida 
humanitária ou do reconhecimento da situação de grave e generalizada violação 
de direitos humanos, pois o que não se pode é permanecer em situações de 
emergência como a que passam esses migrantes e solicitantes de refúgio, que o 
enquadramento jurídico da situação seja discricionário e dependa da vontade 
dos órgãos governamentais, como a portaria interministerial nº 9/2018 
exemplifica, apesar de se poder reconhecer que é um documento melhor que o 
seu antecessor, a resolução normativa n.º 126 do CNIg.  

Outro ponto fundamental destacado é que o estado e municípios da 
fronteira não conseguirão absorver o fluxo migratório a contento, sendo 
necessário deslocar as pessoas migrantes para localidades brasileiras com 

368 [...] because of the national Government s’ lack of involvement, in most towns and cities 
where refugees were resettled, local Government s sometimes also remained unengaged with 
refugees, who in turn sometimes did not know about - and did not access - available local 
services. It should be noted that while the above refers specifically to resettled refugees, the 
same dynamic applies when it comes to services and programs for spontaneously arrived 
applicants for refugee status. (RUIZ, 2015). 
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melhores condições de acolhida. Logo, em um primeiro momento, vislumbra-
se a interiorização como uma estratégia imediata para diminuir a pressão sobre 
essas localidades ainda que o contingente de pessoas da fase piloto seja bastante 
reduzido369.  

Entretanto, alerta-se que as novas cidades de acolhida sejam definidas 
com base em critérios objetivos e técnicos que facilitem a inserção local e 
autonomia destas pessoas de forma aproveitar o potencial de desenvolvimento 
econômico e social que esse movimento pode oferecer à ditas localidades. Tal 
definição, para ser eficiente, precisa estar imune de influências político-
partidárias e eleitoreiras sob risco de frustrar os objetivos da interiorização e de, 
principalmente, expor os migrantes à privações e violências passíveis de serem 
sofridas em território brasileiro. 

Não obstante, deve-se ter em mente que a interiorização é uma das 
medidas, entre tantas outas, necessárias para responder ao fluxo inesperado e 
crescente de pessoas venezuelanas ao Brasil. Desta maneira, todo o esforço 
empreendido para o desenvolvimento desta estratégia tem que estar alinhado a 
outras tantas e não menos relevantes iniciativas locais e nacionais, que 
qualifiquem a gestão deste fluxo migratório e promovam a melhor interação 
possível entre os migrantes e refugiados venezuelanos e a sociedade brasileira. 

Por fim, a dita interiorização – se inspirada nas lições trazidas pelas 
experiências prévias de acolhida humanitária e se alinhada aos princípios da 
proteção internacional e ao potencial de desenvolvimento econômico e social 
das cidades receptoras – dará ao Brasil a grande oportunidade de materializar 
uma vez, agora sob a égide de normas migratórias pautadas nos direitos 
humanos, o espírito de solidariedade pelo qual vem sendo reconhecido 
internacionalmente. 

REFERÊNCIAS 
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Breve recuento. Aldea Mundo. San Cristobal,  v. 11,  n. 22, dic.  2006 . 
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369 De acordo com as notícias veiculadas pela mídia nacional, cerca de 300 pessoas seriam 
deslocadas para a cidade São Paulo e 83 para Cuiabá na primeira fase do projeto piloto a 
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Fonte: PISETA, Ivan Vieira. Cartilha: Atendimento médico de migrantes, produzida 
pela Pastoral do Migrante de Florianópolis, EIRENÈ/NAIR - CSVM - ACNUR, 
IMDH e Comissão de DH da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. 
Florianópolis, 2018. Versão em inglês. 
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Apoio:

Esta obra faz parte dos resultados finais de pesquisa oriun-
dos do Projeto de Pesquisa intitulado Direito Internacional 
dos Refugiados e o Brasil: Um Estudo dos Direitos Reconhe-
cidos pelo Brasil aos Refugiados e como se dá o Acesso à 
Justiça em caso de Violação, financiado pelo CNPQ - MCTI, 
por meio do Edital CNPQ/Universal 14/2014, que foi aprova-

do e teve inicio a partir de novembro de 2014.

Ao longo destes quase quatro anos, muito foi pesquisado, 
estudado, analisado, um projeto que envolveu pesquisado-
res de nivel de graduação, especialização, mestrado e dou-
torado, bem como pesquisadores experientes do Brasil e do 
exterior, das mais distintas especialidades, e ntre juristas, 
sociólogos, economistas, c ientistas p oliticos e  b acharéis 

em relações internacionais.


