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Resumo: O presente artigo científico visa abordar sobre a limi-

tação (restrição) dos imigrantes no tocante ao processo de quali-

ficação dos refugiados, considerando o processo do fluxo migra-

tório, apontando o que é migração, e suas espécies e a distinção 

entre asilo e refúgio, além de tratar da questão do instituto do 

refúgio e a importância dos órgãos de proteção internacional e 

nacional. Assim sendo, verifica-se os instrumentos do non re-

foulement, da não discriminação e o da solidariedade, além 

disso, analisa-se a função, a atuação e a relevância do Alto Co-

missário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e do 

Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), principal-

mente, voltado aos deslocamentos forçados. Nesse sentido, tra-

tar-se-á da questão da soberania interna do Brasil em confronto 
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com a não intervenção. Ademais, inclina-se ao levante analítico 

da crise humanitária, decorrente do colapso político e socioeco-

nômico, ocorrida na Venezuela, assim como, a questão da vali-

dade do fechamento dos limites fronteiriços. Para tanto, diversas 

foram às fontes utilizadas para caracterizar o método qualitativo, 

do qual o trabalho foi envolvido, debruçando-se, assim, em arti-

gos científicos, doutrinas específicas, jornais e documentos ofi-

ciais referentes ao tema. Percebe-se com isso, o destaque do 

fenômeno migratório que ocorre em vários países; e, dentre eles 

o Brasil, o qual precisa se estruturar no sentido de oferecer aos 

nacionais e aos refugiados, serviços públicos e assistência a 

quem tiver necessidade, com o fim de evitar a xenofobia. 

 

Palavras Chave: ACNUR; CONARE; Direito Internacional; Re-

fugiados. 

 

THE INTERNATIONAL REFUGEE LAW: THE MIGRA-

TION PANORAMA IN SECTION XXI 

 

Abstract: The aim of this paper is to examine the limitation of 

immigrants in the process of refugee qualification, considering 

the migratory flow process, pointing out what migration is, and 

its species and the distinction between asylum and refuge, be-

sides to address the issue of the institute of refuge and the im-

portance of international and national protection bodies. Thus, 

the instruments of non-refoulement, non-discrimination and sol-

idarity are examined, and the role, performance and relevance of 

the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

and the National Committee for Refugees (CONARE), mainly 

focused on forced displacement. In this sense, it will be the ques-

tion of Brazil's internal sovereignty over non-intervention. In ad-

dition, it inclines to the analytical rise of the humanitarian crisis, 

due to the political and socioeconomic collapse that occurred in 

Venezuela, as well as, the question of the validity of the closing 
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of the frontier limits. In order to do so, several sources were used 

to characterize the qualitative method, of which the work was 

involved, thus focusing on scientific articles, specific doctrines, 

newspapers and official documents related to the subject. It is 

evident from this, the highlight of the migratory phenomenon 

that occurs in several countries; and among them Brazil, which 

needs to be structured in order to offer nationals and refugees, 

public services and assistance to those in need, in order to avoid 

xenophobia. 

 

Keywords: ACNUR; CONARE; International Law; Refugees. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 presente artigo visa apresentar considerações 

acerca do instituto do refúgio de forma geral, fi-

xando maior atenção nos meios adotados para li-

dar com a atual situação dos refugiados no Brasil. 

Deve ser de notável conhecimento a crise socioe-

conômica e política, ocorrida na Venezuela. Caso que foi bas-

tante divulgado nos diversos meios de comunicação, gerando 

um interesse na comunidade internacional, adeptas dos direitos 

humanos, que se debruça para avaliar melhor quem são os refu-

giados e os variados motivos impulsionadores dos deslocamen-

tos em massa.  

A procura pela preservação da dignidade da pessoa hu-

mana e condições dignas de vida não oferecidas no país de naci-

onalidade, leva-se as seguintes indagações: quais os direitos ine-

rentes aos refugiados e pode-se considerar legal o fechamento 

das fronteiras brasileiras em relação aos refugiados. 

Nesse sentido, é mister informar os desafios, nessa ló-

gica, pois a cada ocorrência de violação instaurada dos direitos 

humanos, decorrentes de conflitos ou perseguições, deflagrados 

nos países, como a crise humanitária ocorrida na Venezuela, 

O 
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haverá a possibilidade de atualização e subsunção dos diplomas 

normativos responsáveis pela garantia da proteção efetiva dos 

refugiados. Ademais, o fato supracitado será o ponto base para 

melhor avaliar a questão dos refugiados corroborando para a 

evolução do instituto. 

A metodologia empregada nesse trabalho, foi crítica di-

alética, sendo feita através de pesquisa qualitativa, com fulcro 

nas doutrinas, estudos, reportagens e artigos científicos, objeti-

vando enaltecer o arcabouço do desenvolvimento da análise, fa-

zendo a inserção de novos elementos, por se tratar de um assunto 

polêmico e recente.  

Destarte, para melhor compreensão do tema, em tela, 

será necessário a abordagem de assuntos que subsidiarão o es-

tudo ao longo do seu desenvolvimento, como o processo da mi-

gração, discorrendo sobre o que é a migração e suas espécies, 

analisando a sua ocorrência em âmbito internacional, além de 

fazer a diferença entre o instituto do asilo e o instituto do refúgio. 

Por conseguinte, analisar-se-á, a proteção internacional 

dos refugiados, focando nos tratados e princípios de direitos hu-

manos inerentes aos refugiados, quais sejam: o princípio do non 

refoulement, o princípio da não discriminação e o princípio da 

solidariedade. Dessa forma, segue-se com a observação e a im-

portância do Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) 

como órgão de proteção Internacional dos refugiados. 

Ademais, focar-se-á no desenvolvimento do refúgio no 

Brasil, com ênfase na análise da ratificação das convenções, as 

normas internas e o órgão de proteção aos refugiados ligado ao 

Ministério da Justiça, em âmbito interno, além de apresentar o 

procedimento realizado para a qualificação do refugiado, pelo 

Comitê Nacional para os Refugiados, (CONARE). 

Por fim, serão realizadas algumas considerações a res-

peito da crise humanitária ocorrida na Venezuela, que culminou 

no intenso fluxo migratório, em direção ao Brasil. 
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2 MIGRAÇÕES 

 

A migração internacional é um fenômeno que já ocorre 

há algum tempo, história que faz relembrar o período da coloni-

zação da América Latina. Assim sendo, é importante frisar que 

esse momento foi marcado pela invasão dos europeus como por-

tugueses, espanhóis e franceses. Ocorre que outros países, tam-

bém tiveram sua participação como a Itália, Alemanha e Japão, 

culminando no fluxo migratório intenso (WAGNER, 2017). 

Conforme assevera o autor, a mobilidade citada remonta uma 

história muito antiga, onde as nações já a praticavam com fre-

quência, embora em condições vulneráveis, mas ocorriam. 

Silva (2015, online) “[...] elucida que o deslocamento po-

pulacional pelo espaço geográfico, de forma transitória ou defi-

nitiva [...] O homem quem migra o faz por alguma razão e, mui-

tas vezes, a sobrevivência de um determinado grupo social de-

pende de seu deslocamento pelo espaço [...]”. 

Nesse sentido, a distinção da migração interna e migra-

ção internacional, assim, o movimento de pessoas dentro dos 

municípios e estados, ou seja, dentro de uma região, caracteriza 

a migração interna, embora haja esse deslocamento, esses indi-

víduos não saem do país; por seu turno, o deslocamento ocorrido 

entre países, marcado pelo atravessamento de fronteiras, é co-

nhecido como migração internacional (BALBINOTTO, 2009). 

Desse modo, entende-se como ponto diferencial, que as 

migrações internacionais se apresentam por um movimento de 

pessoas entre dois países, sendo assim, infere-se “que esse 

fenômeno comporta não apenas um cunho social, como também, 

político. 

Nesse sentido, a migração é a interação de grupos e ins-

tituições humanas de forma contínua, notados pelos resultados 

do meio social, como a política, a cultura entre outros fatores 

atuantes; primando pelos diferentes aspectos do processo de mi-

gração, observando as condições da estrutura no local de origem, 
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as decisões com relação ao destino escolhido, qual o melhor ca-

minho a seguir e as políticas internas do país adotante. (BA-

KEWELL, 2011). 

Sendo assim, o autor deixa claro que, para justificar a 

migração é preciso interligá-la às causas imediatas, compor-

tando distinção entre a migração pela economia, migração so-

cial, migração de capital humano ou migração influenciada por 

questões políticas, como por exemplo, o asilo e o refúgio. 

 

2.1 TIPOS DE DESLOCAMENTOS 

 

Podem ser classificados de duas formas, quais sejam: 

forçado e voluntário. O deslocamento voluntário, subdivide-se 

em imigração e emigração; já o deslocamento forçado subdi-

vide-se em asilo e refúgio, sendo que o primeiro pode ser diplo-

mático ou territorial e o segundo pode ser natural ou obrigatório. 

(FERREIRA, 2017) 

Nesse contexto, há diferença entre migrações voluntárias 

e migrações forçadas; sendo que a mudança de pessoas e seus 

familiares para outro país visam melhor qualidade de vida sem 

sofrer influência de fator externo, da qual depreende-se que a 

decisão foi espontânea. Nas migrações forçadas, há a presença 

de motivos que são preponderantemente compulsórios para a re-

alização do deslocamento, como a violação de direito. (JUBI-

LUT (2010) 

Dessa forma, a migração voluntária pode ocorrer por de-

cisões espontâneas, onde as pessoas vão em busca de melhorar 

a qualidade vida, visando uma oportunidade de emprego, uma 

qualificação superior, no exterior etc.; já a migração forçada 

ocorre por influência de crises humanitárias, decorrente de vá-

rias manifestações complicadas. Assim, as categorias, os fluxos 

e as formas da migração forçada sofrem variação de tempo, de 

localização, e nos diferentes assuntos, como socioeconômicos e 

políticos. A migração forçada é alvitre de um conjunto das 
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principais convergências internacionais impulsionada pelo cres-

cimento da população, da urbanização, do meio ambiente, das 

mudanças climáticas, do aumento da miséria e da coação polí-

tica. Esses fatores contribuem para instabilidade, vulnerabili-

dade da sociedade, e aumenta as chances de crises, favorecendo, 

dessa forma, a migração forçada. 

 

2.1.1 IMIGRAÇÃO E EMIGRAÇÃO 

 

Imigração e emigração são acontecimentos voluntários 

relacionados com o objetivo de estabelecer nova residência em 

um país ou região diferente do local de nacionalidade. A imigra-

ção, por sua vez é caracterizada pela entrada de estrangeiros em 

outro país, ao passo que a emigração é saída de uma ou mais 

pessoas do país de origem. (ALMEIDA 2007) 

Desse modo, entende-se que esse fenômeno ocorre por 

meio de deslocamentos internacionais, caracterizado pelo fluxo 

de entrada e saída nos países. Impulsionado pelos mais variados 

motivos, como por exemplo, a economia, o intercâmbio, a busca 

por melhores condições de vida dentre outros. 

Não menos importante, Almeida (2007) apresenta outros 

tipos de deslocamentos, veja-se: O movimento pendular é o 

fluxo diário de regiões periféricas em direção as centrais, para ir 

ao trabalho, marcada pela “hora do rush”, congestionamento de 

veículos em horário específico, de forma espontânea e transitó-

ria, o qual ocorre dentro de um espaço geográfico limitado. A 

Transumância, por seu turno, é um fluxo migratório sazonal de 

lógica agrícola ou pecuária, esse tipo de deslocamento acontece 

em determinada época do ano, a exemplo disso, no caso do Bra-

sil, cita-se os bóias fria que migram para a colheita da cana de 

açúcar no Nordeste, tão logo terminem, esses migrantes retor-

nam ao seu local de origem. Esse tipo de migração possui carac-

terísticas temporária, forçada e acontece entre Estados. 

Sendo assim, esses são movimentos que ocorrem 



_632________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

internamente, são movimentos que identificam a interação soci-

oeconômica dentro de uma região, influenciando em períodos 

sazonais o deslocamento populacional para outra região a fim de 

amenizar a situação em que se encontra. Por outro, lado, esse 

tipo de fluxo não ocorre apenas em países emergentes como o 

Brasil, ocorrendo, também em países desenvolvidos como no 

caso do Estados Unidos. 

 

2.1.2 ASILO E REFÚGIO 

 

O asilo é um instituto que está inserido na sociedade 

desde a era da civilização grega, sendo praticado com frequên-

cia, proveniente denominação: “a - não e sylao, com o signifi-

cado de não expulsar” (JUBILUT, 2007), a designação estava 

comumente atrelada a religião. 

O asilo passou por várias reformulações no decorrer da 

história, perpassando pelo Império Romano, onde adquiriu uma 

roupagem jurídica pela primeira vez, logo após a Reforma Pro-

testante alcançou identidade de meio utilizado para proteção de 

liberdades individuais dos indivíduos, não restringido ao caráter 

religioso. Outro marco importante foi a Revolução Francesa, que 

contribuiu para formação do instituto do asilo, pautado nas ide-

ais de liberdade, defendidas em tal revolução acabou sendo mo-

dificado em sua estrutura, pois antes a finalidade visava a prote-

ção do criminoso comum, sofrendo uma ampliação, onde passa 

a proteger criminosos políticos, sendo que o instituto positivado, 

asilo político, possui a finalidade de conferir ao Estado, poderes 

para discricionariamente conceder proteção ou não a indivíduos 

que estejam em território nacional, vítimas de perseguição polí-

tica, (JUBILUT, 2007), neste Viés, André Ramos (2011), asse-

vera ser o asilo em sentido latu sensu: “[...] consiste no conjunto 

de institutos que asseguram o acolhimento de estrangeiro que, 

em virtude de perseguição odiosa (sem justa causa), não pode 

retornar ao local de residência ou nacionalidade.”. 
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Nesse sentido, Jubilut afirma que o asilo político com-

porta uma divisão, onde são verificadas nos Estados Latino 

Americanos: 
[...] (1) asilo territorial – verificado quando o solicitante se en-

contra fisicamente no âmbito territorial do Estado ao qual soli-
cita proteção; e (2) asilo diplomático – o asilo concedido em 

extensões do território do Estado solicitado como, por exem-

plo, em embaixadas, ou em navios, ou aviões da bandeira do 

Estado. (2007). 

Com isso, percebe-se que ambas as modalidades do ins-

tituto do asilo, visam a proteção de pessoas vítimas de persegui-

ções políticas, podendo ser requerida dentro do próprio Estado 

ou numa extensão do território do Estado, garantindo-se assim o 

exercício dos seus direitos fundamentais, inseridos na Carta 

Magna, bem como, pode se valer da proteção dos direitos huma-

nos. 

Ainda no contexto da positivação e efetivação do direito 

ao asilo político, agora em âmbito internacional, é importante 

ressaltar existência de documentos que versam sobre direitos hu-

manos, tanto em escala regional com também, internacional, 

com a previsão de direito ao asilo político, como na Declaração 

americana dos direitos e deveres do homem (1948), na Conven-

ção sobre Asilo Diplomático de Caracas (1954), na Declaração 

das nações Unidas sobre Asilo Territorial (1967), a Convenção 

Americana de Direitos Humanos (1969) por ser o único docu-

mento com a previsão do direito de solicitar e gozar do asilo, 

assim como, um dever do Estado garantir esse direito, ou seja, 

conceder o asilo político. 

Nesse sentido, costa no texto o teor do art. 22.7, da Con-

venção Americana de Direitos Humanos (1969), a seguinte pre-

visão: “Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em 

território estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políti-

cos ou comuns conexos com delitos políticos, de acordo com a 

legislação de cada Estado e com as Convenções internacionais”, 

concernente ao Brasil, o fundamento legal encontra respaldo na 
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Constituição Federal de 1988, no art. 4, inc. X, e na Lei especí-

fica nº 13.445/17, dispõe que o estrangeiro admitido em territó-

rio nacional na condição de asilado político além dos deveres 

internacionais, também respeitaram os vigentes em território na-

cional. (BARRETO, 2010). 

Superado o instituto do asilo, passa-se a análise do refú-

gio constante no direito internacional, no qual é uma modalidade 

que advém do asilo, sendo a primeira vez que se discutiu o papel 

da comunidade internacional na proteção dos refugiados ocorreu 

em 1919 com a criação da Sociedade das Nações, esta, através 

do Conselho autorizou a criação de um Alto Comissariado para 

os Refugiados no ano de 1921, que só foi criado em 1950. (AN-

DRÉ RAMOS, 2011) 

A Declaração Universal de Direitos Humanos, é um 

grande avanço na ampliação do direito de buscar e gozar asilo, 

aos estrangeiros. Contudo esse sistema Universal de proteção 

nasceu no Século XX, como meio de resposta as atrocidades 

ocorridas na Segunda Guerra Mundial, da qual motivou deslo-

camentos de pessoas que sofreram as consequências desse 

evento catastrófico, despertando na comunidade internacional a 

deliberar sobre a condição jurídica do Refugiado. (Refúgio no 

Brasil). 

Assim sendo, o status é a posição concedida ao indiví-

duo, consagrada nas leis ou normas, que estejam albergadas por 

determinado contexto pessoal, situação que consiste na conces-

são de direitos e deveres. Portanto, dependendo da situação par-

ticular onde o indivíduo está inserido, pode haver alteração no 

status, caso haja modificação no contexto que antes era conside-

rada. Desse modo, refugiado é, de acordo com a Convenção de 

Genebra de 1951, a pessoa que foi forçada a deixar seu país de 

origem ou em que reside, para se livrar de perseguição sofrida 

ou por temor de ser perseguida, (LEÃO, 2011). 

O Refúgio possui semelhança com o asilo no que tange 

ao seu aspecto humanitário, visto que, os dois institutos 
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consistem na proteção de pessoas objetivando a garantia das 

condições mínimas de vida, assim como a dignidade, sendo que 

após a Convenção de Genebra 1951 e o Protocolo de 1967, o 

status de refugiado, sofreu ampliação, abrangendo todo o indiví-

duo que é perseguido por questão de raça, nacionalidade, grupo 

social, por sua crença religiosa ou posicionamento político, com 

extensão global, ficando o asilo limitado apenas a concessão de 

proteção á pessoas vítimas de perseguição decorrente do poder 

político do Estado. 

Dessa forma, o refúgio, na explicação supracitada possui 

diferença do instituto do asilo, pois há concessão de status de 

refugiado e confere obrigações ao Estado concedente, ficando 

obrigado a garantir a proteção dos direitos básicos, em escala 

mundial, dotado da faculdade de ampliar ou não tal proteção. No 

Brasil, foi admita como fator para concessão de status de refugi-

ado, a grave violação de direitos humanos, prevista na lei 

9.474/97. 

 

3 A PROTEÇÃO DOS REFUGIADOS NO DIREITO INTER-

NACIONAL 

 

O sistema internacional de proteção dos refugiados tem 

o condão de proteger as pessoas em situação de fundado temores 

de perseguição, motivados pela raça, religião, nacionalidade, 

grupo social ou opiniões políticas, que se encontrem fora do seu 

país de origem, sem poder voltar ou, por conta desse receio, não 

pretende obter proteção desse país, ou não sendo apátrida encon-

tre-se fora do seu país de nacionalidade, estando impossibilitado 

ou, decorrente do aludido temor, não deseja voltar, definição 

essa, que consta no art. 1º da seção A, § 2da Convenção de Ge-

nebra de 1951 e no art. 1º, § 2 do Protocolo de 1967. 

Ainda, no tocante ao refúgio, vige a Lei n° 9.474/1997, a 

qual regula o Estatuto do refugiado, com as devidas provisões à 

política nacional de refúgio, não obstante, verifica-se uma 
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recente norma migratória consagrada em 2017, a Lei n° 

13.445/2017, que consiste na proteção dos direitos humanos dos 

migrantes com fulcro nos princípios constitucionais e internaci-

onais. 

No entendimento de Valério Mazzuoli (2015), a Conven-

ção de 1951 e o Protocolo de 1966, “são os textos magnos dos 

refugiados em plano global”, sendo apresentados os diplomas 

como os principais instrumentos de proteção aos refugiados in-

seridos no sistema internacional de proteção dos refugiados, in-

cidindo como parâmetro a outros diplomas internacionais conti-

dos no ordenamento jurídico interno.  

A Convenção relativa ao Estatuto do Refugiado de 1951, 

tendo em vista todo o contexto pós Segunda Guerra Mundial, 

estabeleceu pela primeira vez, em seu artigo 1º, uma acepção 

para a expressão refugiado: 
Art. 1º Definição do termo "refugiado"  

A. Para os fins da presente Convenção, o termo "refugiado" se 
aplicará a qualquer pessoa: 1) Que foi considerada refugiada 

nos termos dos Ajustes de 12 de maio de 1926 e de 30 de junho 

de 1928, ou das Convenções de 28 de outubro de 1933 e de 10 

de fevereiro de 1938 e do Protocolo de 14 de setembro de 1939, 

ou ainda da Constituição da Organização Internacional dos Re-

fugiados;[...] 

2) 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 polí-

ticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não 

pode ou, em virtude desse temor, não quer valer - se dar prote-
ção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra 

fora do país no qual tinha sua residência habitual em conse-

quência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao refe-

rido temor, não quer voltar a ele; (ONU, 1951). 

Dessa forma, percebe-se que o artigo acima citado, a pri-

ori na Convenção de 1951 preceituava no âmbito da definição 

de refugiado qualquer indivíduo que já havia sido considerado 

legalmente por normas anteriores à convenção, como é o caso, 

dos refugiados armênios e russos. E, no parágrafo segundo da 
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seção A do artigo 1º, a Convenção de 1951 situa o conceito de 

refugiado, como é conhecido atualmente. No entanto, o disposi-

tivo ora citado reconhece como refugiado somente os que víti-

mas foram, de fatos até a data que antecede o dia 1 de janeiro de 

1951, ficando de fora aqueles que eventualmente incorressem na 

condição de refugiado após a data convencionada. Na conven-

ção de 1951 fixou-se e reconheceu-se como perseguição os ca-

sos decorrentes de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 

opiniões políticas. Em seguida, o Protocolo de 1967 Relativo ao 

Estatuto dos Refugiados alterou o conceito de refugiado no pa-

rágrafo segundo do artigo 1º, nestes termos: 
[...] §2. Para os fins do presente Protocolo, o termo "refugiado", 

salvo no que diz respeito à aplicação do §3 do presente artigo, 
significa qualquer pessoa que se enquadre na definição dada no 

artigo primeiro da Convenção, como se as palavras "em decor-

rência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 

1951 e..." e as palavras "...como consequência de tais aconte-

cimentos" não figurassem do §2 da seção A do artigo primeiro. 

(ONU, 1967) 

Destarte, o Protocolo de 1967 concretizou a Convenção 

de1951 em um diploma normativo geral utilizável por todos os 

refugiados, desta vez, sem limite de data ou espaço geográfico. 

É importante ressaltar, o rol de direitos materiais criados pela 

Convenção 1951, para os refugiados, distribuídos no seu corpo, 

como o dever de tratar com equidade os refugiados no país de 

amparo e seu povo, sendo consolidado ainda o princípio, o qual 

tem uma estrutura forte que serve como base para direitos dos 

refugiados, onde será abordado no tópico posterior. 

 

3.1 PRINCÍPIOS INERENTE AOS REFUGIADOS 

 

Dando continuidade ao assunto, entende-se que as ques-

tões sobre os princípios inerentes aos refugiados no tocante do 

processo de migração são de extrema importância para a discus-

são, pois o Direito Internacional dos Refugiados é guiado, como 

as demais áreas jurídicas, através de uma série de princípios, 
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sendo eles a base essencial à tutela destes migrantes forçados, 

como, por exemplo, os princípios do non-refoulement, não dis-

criminação, solidariedade internacional e etc. (GEDIEL E GO-

DOY 2016). 

Acerca do princípio do “Non-Refoulement”, Portela 

(2015) destaca que um dos grandes pilares para a proteção in-

ternacional dos refugiados, o que diferencia dos demais imigran-

tes é em relação ao presente princípio, que também é denomi-

nado de “Não-Devolução”. 

Além do mais, o presente princípio também trata que o 

Estado fica impedido de enviá-lo de volta ao seu país de origem 

ou a qualquer outro país em que possa vir a sofrer ameaça ou 

então risco de vida. 

Outro princípio importante é o da “Não Discrimina-

ção”, no qual Jubilut (2007) diz que esse tipo de princípio, con-

sidera-se como a parte da base principiológica dos Direitos Hu-

manos, por isso é perfeitamente aplicável na questão do Direito 

dos Refugiados, justamente por ser este ser um ramo daquele. 

Neste passo, é viável citar a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 1948, no qual trata que todos os seres hu-

manos nascem livres e iguais, tanto em dignidade como em di-

reitos, o que consagra tal princípio da “Não Discriminação”. 
Art. 1º Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dig-

nidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem 

agir uns para os outros em espírito de fraternidade e [...] art. 7º 

Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a 

igual proteção da lei. Todos têm direito a proteção igual contra 

qualquer discriminação que viole a presente Declaração e con-

tra qualquer incitamento a tal discriminação. 

Essa afirmação pode ser entendida no sentido de que os 

refugiados também são pessoas comuns, e que infelizmente 

sempre por fatores contra a sua vontade, tiverem que ser obriga-

dos a abandonar seu local de origem. 

Assim sendo, por meio do princípio da “Não-Devolu-

ção”, compreende-se como o mesmo nome diz, que os Estados 

não podem impedir a entrada de um pretendente ao refúgio no 
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momento que este se encontra em seu limite fronteiriço. 

Vale ainda frisar a respeito da Solidariedade, que é sen-

timento no qual existe a muito tempo, porém, segundo Ferreira: 
“[...] Para a solidariedade atingir o patamar que hoje ostenta, 

um lento processo evolutivo foi percorrido, pois somente com 
a consagração e busca pela efetivação dos direitos fundamen-

tais em suas mais diversas dimensões foi possível propiciar o 

campo para o seu desenvolvimento. Isso se torna mais claro 

quando se percebe que não havia muito lugar para solidarie-

dade numa sociedade extremamente desigual, escravista e ma-

chista como eram, por exemplo, as sociedades greco-romanas 

clássicas” (2010) 

Desta forma, verifica-se a importância da solidariedade, 

no qual se faz presente nos direitos fundamentais de terceira ge-

ração, e possui como base não apenas o Princípio da Dignidade 

da pessoa Humana, mas também versa sobre o Princípio da Co-

operação Internacional (JUBILUT 2007), sendo, portanto, im-

prescindível que a solidariedade esteja presente em todos atos 

humanos. 

Justamente com base na ideia de solidariedade que foi 

promulgada em 21 de novembro de 2017 a Lei de migração, que 

substituiu o Estatuto do Estrangeiro por este último abordar da 

migração do ponto de vista da segurança pública, discriminando 

os refugiados, que permaneciam ilegais no país. Neste viés a Lei 

de migração promulgada em 2017 abarca visão mais humanista 

no que diz respeito aos direitos e garantias constitucionais e pro-

move o reconhecimento da universalidade, indivisibilidade e in-

terdependência dos direitos humanos como princípio de regên-

cia da política migratória brasileira (ROMANO, 2018). 

 

3.2 ACNUR 

 

O Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR) é uma Agência da ONU, que de acordo com o seu 

Estatuto, é responsável por promover instrumentos internacio-

nais para a proteção dos refugiados e supervisionar sua 
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aplicação. Com a ratificação da Convenção e/ou o Protocolo, os 

Estados signatários aceitam cooperar com o ACNUR no desen-

volvimento de suas funções e, em particular, a facilitar a função 

específica de supervisionar a aplicação das provisões desses ins-

trumentos. 

Além disso, o ACNUR trata diferentes os termos refe-

rentes a “refugiados” e “migrantes” para manter clareza sobre as 

suas causas e características dos movimentos de refúgio, para 

que esses indivíduos não percam os direitos e obrigações ligados 

aos refugiados nos termos do direito internacional. 

Ainda, acerca sobre o assunto, destaca-se sobre o papel 

do Acnur, já que a mesma trabalha no sentindo de analisar as 

mudanças ocorridas nos fatores desencadeadores de conflitos e 

perseguições ao longo de décadas no intuito de contribuir para a 

proteção de milhares de refugiados que necessitam de proteção 

e garantia de direitos (ACNUR, 2011). 

O Acnur, especificamente nas últimas décadas, em vir-

tude dos conflitos armados, especialmente desenvolvidos pelo 

contexto Pós-Guerra Fria, é uma organização que desempenha 

um papel essencial para a proteção do número alto de refugiados 

que cresce a cada dia (ACNUR, 2011). 

Dessa maneira, nota-se que a execução das tarefas do Ac-

nur está ligada diretamente no trabalho feito com governos, 

aconselhando-os e os apoiando conforme suas necessidades, a 

fim de colaborar para a implementação de suas responsabilida-

des perante aos refugiados. 

 

3.3 DESENVOLVIMENTO DO REFÚGIO NO BRASIL 

 

O instituto do refúgio no Brasil sofreu uma ampliação a 

partir da ratificação da Convenção Relativa ao Estatuto dos Re-

fugiados de 1951, na década de LX, análise feita a partir da ótica 

jurídica, tal como assevera Ponte Neto: 
O Brasil fez parte das 143 nações que assinaram a Convenção 
de 1951, o primeiro acordo internacional sobre os aspectos 
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mais importantes da questão: nele, além da definição do status 

de refugiado, acham-se delineados os conceitos da mútua rela-

ção que se estabelece entre o cidadão que busca refúgio e o país 

que o abriga, ainda que involuntariamente, pelo cruzamento de 

suas fronteiras. (2003) 

Em seguida, no ano de 1972, o Protocolo de 1967 Rela-

tivo ao Estatuto dos Refugiados foi ratificado com participação 

do Brasil na data de 1958, por meio do Conselho Executivo do 

ACNUR. Ações avançadas foram realizadas em toda a América 

Latina. No entanto, no decorrer do tempo foi verificada pouca 

atuação do país no tocante ao instituto, perdurando dessa forma 

até 1977, até o momento da implementação de um escritório do 

ACNUR, no Rio de Janeiro, que fiscalizasse a atuação do país, 

em relação aos refugiados. A instalação foi proporcionada pela 

ruptura da democracia nos países da América Latina, como ocor-

reu na Argentina, em 1966, Chile, em 1973, e Uruguai, em 1973, 

nesse sentido, provocou violações de direitos humanos e perse-

guição política. A atuação se dava de forma restrita, por não ser 

reconhecido como um organismo internacional, fato que não 

surtiu muitos efeitos para a proteção humanitária. 

Não obstante, Barbosa (2007) afirma, que com o advento 

da ratificação da Convenção de 1951, a limitação geográfica 

também era válida no país, abarcadas pelo refúgio somente as 

pessoas do continente europeu. Desse modo, a atuação do AC-

NUR era sobre maneira restringida, ficando suas atividades li-

gadas ao reassentamento de perseguidos políticos como argenti-

nos, bolivianos, chilenos e uruguaios. 

É importante frisar que em meio à tantas dificuldades, 

ainda pode-se citar alguns feitos positivos da atuação do país em 

âmbito internacional. Nesse sentido, o Brasil foi primeiro a re-

gulamentar a proteção dos refugiados na América Latina, bem 

como, a ratificação tanto da Convenção de 1951, no ano de 1960, 

quanto do Protocolo de 1967, no ano de 1972, onde também 

consta como o país da América Latina que recebeu e deu amparo 

aos refugiados europeus após a Segunda Guerra Mundial. Na 
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década de 80, as dificuldades persistiram, mas houve certa fle-

xibilização na atuação do governo com os estrangeiros, especi-

almente com o processo de democratização do país, assim como 

ocorreu em outros países da América latina (BARBOSA, 2007). 

Desse modo, o Brasil teve considerável colaboração na 

implementação e ampliação dos diplomas normativos, demons-

trando dessa forma um caráter solidário e acolhedor, permitindo 

assim, que os refugiados em território nacional gozassem de pro-

teção mais efetiva. 

O órgão, CONARE, surgiu com o advento da lei nº 

9.474, o Estatuto dos Refugiados, sendo designado como órgão 

administrativo especializado para lidar com os refugiados no 

Brasil, com a responsabilidade de analisar os pedidos e declarar 

o reconhecimento do instituto do refúgio, além de ter a nobre 

missão de orientador e coordenador das ações públicas de prote-

ção aos refugiados. É um órgão vinculado ao Ministério da Jus-

tiça, que exerce a função da presidência e, o  integrante do Ita-

maraty exerce o cargo da vice-presidência, assim como os repre-

sentantes dos Ministérios da Saúde, Educação, Trabalho e Em-

prego, pela Polícia Federal e por organizações não - governa-

mentais, partes da sociedade civil, composto pela Cáritas Arqui-

diocesana e o Instituto Migrações e Direitos Humanos, IMDH, 

bem como o ACNUR (JUBILUT, 2007). 

Sobre a temática referente ao refúgio, destaca-se a exis-

tência da Lei n° 9.474/1997 que regula o Estatuto do refugiado 

e delimita a política nacional de refúgio, além disso, ressalta-se 

sobre uma nova legislação migratória aprovada no ano de 2017, 

a Lei n° 13.445/2017, que trata da proteção aos direitos humanos 

da pessoa migrante voltada aos princípios constitucionais e in-

ternacionais. Enquanto que no Brasil existe o Comitê Nacional 

para os Refugiados (CONARE) tem um papel muito importante 

nas questões ligadas aos refugiados no Brasil (BRASIL, 2017). 

O Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) é o 

órgão colegiado, vinculado ao Ministério da Justiça, que reúne 
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segmentos representativos da área governamental, da Sociedade 

Civil e das Nações Unidas (ACNUR). Tem por finalidade anali-

sar e decidir todos os pedidos de refúgio no Brasil. É também o 

órgão encarregado de formular a política sobre refúgio no Brasil 

e criar normas que esclareçam os termos da lei de refúgio (Lei 

nº 9.474/97). 

De acordo com informações adquiridas no site da Polícia 

Federal, é necessário o refugiado seguir um procedimento para 

formalização da solicitação de refúgio, devendo preencher um 

termo de solicitação de refúgio a qualquer tempo depois de ter 

chegado ao território nacional no Posto da Polícia Federal 

(ANEXO A), após a realização do registro da solicitação na Po-

lícia Federal, o solicitante receberá um protocolo provisório, que 

valerá por 01 (um) ano, admissível a renovação até a decisão 

final do CONARE em relação ao pedido de refúgio. O protocolo 

servirá de documento de identidade no Brasil. Documento que 

prove a situação migratória regular, não sendo possível a depor-

tação para país de onde saiu e se encontrava em situação de risco. 

O portador do protocolo terá direito a obtenção de carteira de 

trabalho (CTPS) e cadastro de pessoa física (CPF), assim como 

o acesso a todos os serviços públicos disponíveis no Brasil. 

Nesse contexto, terá o direito de ser entrevistado pesso-

almente por um funcionário do CONARE ou da Defensoria Pú-

blica da União, que indagará com detalhes os motivos que o le-

varam a sair do país de nacionalidade. Sendo a entrevista, reali-

zada em idioma que possa facilitar a comunicação do solicitante, 

caso haja necessidade poderá ser feita por meio de um intérprete. 

No caso do Brasil, cita-se a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, que conforme art. 5º, caput, assegura o conceito 

de que todos os estrangeiros residentes no país estão em condi-

ção jurídica paritária à dos brasileiros no que concerne à aquisi-

ção e gozo de direitos civis. 

 

4 CRISE POLÍTICA E HUMANITÁRIA DA VENEZUELA E 



_644________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

O FECHAMENTO DA FRONTEIRA EM PACARAIMA NO 

ESTADO DE RORAIMA 

 

Importante ainda frisar sobre a crise vivenciada atual-

mente na Venezuela, no qual vislumbra-se uma severa crise po-

lítica e humanitária, no qual atinge diretamente seu povo, que 

não mais suportando a realidade, buscam refúgio em outros paí-

ses. 

De acordo com a cartilha publicada pela human rights 

watch, ao tratar da crise humanitária aduzem que: 
[...] Venezuelanos e venezuelanas enfrentam uma grave escas-

sez de medicamentos, suprimentos médicos e alimentos, com-

prometendo seriamente seus direitos à saúde e à alimentação. 

Em 2017, o Ministério da Saúde da Venezuela divulgou dados 

oficiais para o ano de 2016, indicando que, em um ano, a mor-

talidade materna aumentou 65%, a mortalidade infantil aumen-

tou 30% e os casos de malária aumentaram 76%. (2018) 

Com base nas informações acima mencionadas, compre-

ende-se que os refugiados venezuelanos se enquadram em status 

de refugiados pois deixaram forçadamente seu país para se livrar 

das consequências das tragédias política e humanitária que de-

vastam a Venezuela, desta forma, não encontrando mais suporte 

em seu país, se deslocam até outros com o intuito de receberem 

um mínimo de assistência, tendo em vista a grave violação de 

direitos humanos experimentada. 

Destarte, em função da situação precária sustentada pe-

los venezuelanos, não tendo mais opções precisaram sair de seu 

país, e Belém do Pará passou a receber um número mais signifi-

cativo destes refugiados em meados de julho de 2017, e atual-

mente, em várias esquinas da cidade está presente algum vene-

zuelano pedindo esmola para conseguir manter as necessidades 

básicas. (PARAENSE, 2018). 

De acordo com informações prestadas por Roberta Para-

ense através de reportagem do Diário Online – DOL (2018), na 

atual conjuntura dos venezuelanos na capital paraense, houve a 

intervenção do Conselho Nacional dos Direitos Humanos 
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(CNDH) em janeiro de 2018, e cobraram por parte do Estado e 

prefeitura providencias a serem tomadas para prestarem algum 

auxílio aos venezuelanos, tendo como resposta a disposição de 

uma casa para abrigá-los. 

Os venezuelanos estão buscando refúgio em seus países 

vizinhos em busca do mínimo existencial, como água e comida, 

com vista a aplicação do direito a Dignidade da Pessoa Humana 

que foi amplamente violado na Venezuela, mas para chegar em 

seu local de destino, a trajetória é bem longa. 

Um dos trajetos percorridos pelos venezuelanos para fu-

gir da crise em seu país seria através cidade de Pacaraima, que 

está localizada no Estado de Roraima e faz fronteira direto com 

a Venezuela, abarrotando as cidades próximas à fronteira, e dei-

xando caótica a situação de saúde, educação e vigilância sanitá-

rias destas cidades que os acolheram. 

Diante do caos vivenciado em Roraima, a Governadora 

de Estado ajuizou no STF, em 13 de abril de 2017 uma ação civil 

ordinária (ACO), com o intuito que se feche temporariamente a 

entrada pelo qual os venezuelanos vêm passando, sustenta o se-

guinte posicionamento: 
De acordo com a governadora, a crise econômica, política e 

social da República Bolivariana da Venezuela causou verda-

deira explosão no fluxo imigratório e levou cerca de 50 mil ve-

nezuelanos a entrar no Brasil por via terrestre. A entrada desses 

estrangeiros pela cidade de Pacaraima (RR), que começou no 

início de 2015, tem ocorrido de forma desordenada, com o 

agravante da ausência da atuação da União na fronteira. Suely 
Campos afirma que a quantidade de venezuelanos que já cru-

zaram a fronteira e se estabeleceram nas praças e imóveis aban-

donados de Boa Vista já passa de 10% da população de todo o 

estado (STF) 

Diante dos fatos expostos pela Governadora de Roraima 

a fronteira foi provisoriamente interditada após decisão do Juiz 

Helder Girão Barreto da 1ª Vara Federal de Roraima, que deter-

minou em agosto de 2018 a suspensão da entrada dos venezue-

lanos que fogem da crise econômica social no país governado 
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por Nicolas Maduro, que em síntese decidiu em sede liminar 

pela suspensão de admissão e o ingresso de imigrantes venezu-

elanos até que se alcance um equilíbrio numérico com o pro-

cesso de interiorização e se criem condições para um acolhi-

mento humanitário no estado de Roraima (COSTA, 2018) 

Em resposta a Ação do Governo de Roraima, o STF além 

de indeferir o pedido de fechamento da fronteira, determinou 

que fosse notificado o juiz Helder Girão Barreto da 1ª Vara Fe-

deral de Roraima no qual determinou o bloqueio da divisa entre 

Venezuela e Roraima, segundo seu entendimento, a proteção do 

refugiado é regra sólida tanto no ordenamento internacional 

como no ordenamento jurídico brasileiro (Folha de São Paulo, 

2018). 

Vislumbra-se que o fechamento das fronteiras que per-

mitem os venezuelanos fugirem da fome assola o seu país, vio-

laria inúmeros direitos, tanto na esfera internacional como naci-

onal, quais sejam: a Convenção de 1951, o Protocolo de 1967, 

os Princípios inerentes aos refugiados, “Dignidade da Pessoa 

Humana”, non refoulement, a Lei 9.474/97 e o artigo 4ª da Cons-

tituição Federal que trata dos princípios das relações internacio-

nais, em específico os incisos II, IX, X, que abordam respectiva-

mente da “prevalência dos direitos humanos”, “cooperação entre 

os povos” e a “concessão de asilo político”, portanto, o acolhi-

mento aos refugiados é algo essencial, pois visa a garantia da 

dignidade dos venezuelanos em meio de tantas injustiças come-

tidas em seu país de origem. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo teve como finalidade tratar do direito 

internacional dos refugiados, apresentando os aspectos da mi-

gração, seus tipos de deslocamento, distinção entre imigração e 

emigração, bem como tratando dos conceitos de asilo e refúgio. 

No desenvolvimento deste trabalho pôde-se constatar a 
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necessidade de proteção dos refugiados, um vez que a motivação 

que leva o refugiado a sair de seu país seria alguma questão que 

o impossibilite de permanecer em condições dignas de se viver 

(políticas, humanitárias, entre outras), justamente por este mo-

tivo que o Brasil acolhe muitos refugiados que almejam o mí-

nimo existencial, sendo importante destacar que entre os princí-

pios norteadores da proteção dos refugiados, destacam-se o Prin-

cípio do “Non Refoulement”(não devolução), o da “Não Discri-

minação”, tendo por base o sentimento principiológico da soli-

dariedade em ajudar o próximo. 

Diante do estudo do direito dos refugiados no âmbito in-

ternacional, além dos princípios norteadores que visam protegê-

los, verificou-se também a importância dos tratados internacio-

nais, principalmente os que deram início a ideia de proteção do 

ser humano de modo global, tendo marcado a história com pro-

teção de asilo, prioritariamente a Declaração americana dos di-

reitos e deveres do homem (1948), na Convenção sobre Asilo 

Diplomático de Caracas(1954), na Declaração das nações Uni-

das sobre Asilo Territorial (1967), a Convenção  Americana de 

Direitos Humanos (1969), sendo que foi através da Convenção 

de Genebra de 1951 e do Protocolo de 1967, que as garantias ao  

refugiado,  sofreu ampliação, abrangendo todo o indivíduo que  

é  perseguido  por questão de raça, grupo social, por sua crença 

religiosa ou posicionamento político, com extensão global, fi-

cando o asilo limitado apenas a concessão de proteção á pessoas 

vítimas de perseguição políticas. 

Vislumbrou-se ainda que a crise migratória afeta diver-

sos países, e dentre eles o Brasil, como está sendo experimen-

tado no caso dos venezuelanos, contudo, é imprescindível que 

haja imposição dos princípios constitucionais brasileiro e inter-

nacional com a finalidade de apoio aos refugiados para que estes 

não continuem a serem tratados com indignidades, portanto, a 

permanência das fronteiras abertas para os refugiados segue de 

fundamental importância. 
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Desta forma, verificou-se que apesar de existirem diver-

sos problemas a serem enfrentados pelos cidadãos brasileiros 

que possuem residência próxima às fronteiras de Roraima, prin-

cipalmente em relação à saúde, educação e saneamento básico, 

por exemplo, as nações devem permanecer unidas em prol de 

um bem maior, que é a proteção dos indivíduos que fogem da 

crise política e humanitária no qual a Venezuela está passando, 

então a sociedade brasileira em geral deve atuar com sentimento 

de solidariedade e ajudar os venezuelanos a terem um mínimo 

de dignidade. 

Devido à variedade de tipologias migratórias envolvidas 

nesses fluxos, a proteção a grupos específicos, como por exem-

plo, os refugiados, muitas das vezes tem sido altamente prejudi-

cada, já que em algumas situações não é fornecida a eles a pos-

sibilidade de solicitarem refúgio, sendo necessário por parte do 

governo que sejam criadas políticas públicas para auxiliar os re-

fugiados, pois normalmente não sabem o idioma brasileiro, por-

tanto, não conseguem legalizar a solicitação de refúgio, não con-

seguem empregos, entre outras situações, sendo importante a 

criação de algum local especifico que acolha os refugiados e lu-

tem por seus direitos. 

Os exemplos atualmente demonstram que mesmo por 

meio dos esforços realizados pelas organizações internacionais, 

como a Organização Internacional para as Imigrações (OIM) e 

o ACNUR, os resultados efetivos demonstram que muito se 

avançou em termos normativos, pelo menos no Brasil e, em di-

versas situações, na tentativa de criar mecanismos responsáveis 

para que esses fluxos migratórios, consigam garantir todos os 

direitos a que fazem jus.  

Por isso, acredita-se ser importante aplicação das normas 

de direito internacional dos direitos humanos para oferecer a 

proteção em situações, não apenas, especificamente reguladas 

em âmbito internacional, como também, no país que seja alvo de 

fluxos migratórios, no sentido de proporcionar aos imigrantes 
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que vivem no Brasil e em outros países, tratamento mais digno 

e assegurem a o exercício dos seus direitos e a reintegração so-

cial daqueles em situação de risco. 
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ANEXO A – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECO-

NHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE REFUGIADO 
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