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DIREITOS HUMANOS II
A QUESTÃO DOS REFUGIADOS

DIREITOS HUMANOS E OS REFUGIADOS

1. NACIONALIDADE ENQUANTO DIREITOS HUMANOS

 A nacionalidade enquanto vínculo jurídico com um Estado.
 Vinculação e diferenças entre a ideia de nacionalidade com população,

nação,povo e cidadania
 É possível afirmar que todo cidadão é nacional mas nem todo nacional é

cidadão?
 Atenção:Nacionalidade≠Naturalidade!

 Critérios gerais para a atribuição de nacionalidade pelos
Estados

 Ir embora de seu Estado é sempre uma opção?



2

DIREITOS HUMANOS E OS REFUGIADOS

2.  O REFUGIADO
 Aspectos Históricos
 Refúgio em Roma, Egito e Mesopotâmia
 2ª Guerra Mundial
 Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados

Unidas para Refugiados (ACNUR)
 Previsão Legal
 Convenção sobre o Estatutodos Refugiadosde 1951
 Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiadosde 1967
 Lei Federal 9474/97 - Define mecanismos para a implementação do

Estatutodos Refugiadosde 1951, e determinaoutrasprovidências.
 Quemé o refugiado?
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2.  O REFUGIADO
 Quem é o refugiado? (Lei 9474/97, art. 1º)
 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-seà proteção de tal país;

 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 circunstânciasdescritas no inciso anterior;

 Devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é
obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio
em outro país.
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2.  O REFUGIADO
 O efeito da condição de refugiado é extensivo ao cônjuge,

ascendentes e descendentes ou ainda membros do grupo familiar
que dependam dele economicamente.

 A condição de refugiado independe de seu país fazer parte da
Convenção do Estatuto dos Refugiados.

 Não se enquadra na condição de refugiado criminosos de guerra.
3. DADOS DOS REFUGIADOS NO BRASIL*(MÉDIA DOS ÚLTIMOS 17ANOS)
 Origem

 Os sírios (22,7%), angolanos (14%), colombianos (10,9%), congoleses
(10,4%) e libaneses (5,1%) estão entre os que mais buscaram o Brasil na
condiçãode refugiado.

 Em2016: Pedidodos Venezuelanossubiu 307% em relaçãoa 2015.
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3. DADOS DOS REFUGIADOS NO BRASIL*(MÉDIA DOS ÚLTIMOS 17ANOS)
 Perfil

 Homens (73%),adultos (80,2%), entre18 e 59 anos, e solteiros (60,9%).

4. DIREITO DOS REFUGIADOS
 Livre trânsitoem territórionacional
 Carteira de Trabalho e, se contratados, são titulares dos mesmos direitos

trabalhistasdos brasileiros.
 Frequentar as escolas públicas de ensino fundamental e médio bem como

participarde programaspúblicosde capacitação técnicae profissional
 Acessoa todo sistemade saúde público.
 Não devolução ao país de origem (expulsão), ressalvado nos casos

quando há certeza de sua admissão em país onde não haja riscos de
perseguição.
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5. IMPACTO DOS REFUGIADOS NOS PAÍSES
 Pontos favoráveise desfavoráveis

6. OPERACIONALIZAÇÃO DO SUPORTE AOS REFUGIADOS
 O PAPEL DA ACNUR (AltoComissariadodasNaçõesUnidasparaRefugiados)
 O PAPEL DA CONARE

 Vinculado ao Ministério da Justiça é aquele responsável por analisar,
ceder, extinguir a condição de refugiado bem como coordenar as ações
necessáriaà proteção destes.

7. ANÁLISE DE CASO: CÉSARE BATTISTI
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7. ANÁLISE DE CASO: CÉSARE BATTISTI
 Breve histórico
 O italiano Cesare Battisti foi condenado à revelia em seu país, com

pena de prisão perpétua, pelo assassinato de quatro pessoas entre
1977 e 1979.

 Fugiupara a França e depoisao Brasil
 Antes do julgamento do pedido de extradição recebeu a condição de

refugiadopeloMinistroTarsoGenro.
 Extradição foi aceito pelo STF em 2009 com ressalva de poderes ao

Presidenteda República.
 Em2010 o PresidenteLula decidiumantê-lono Brasil.

TEMER PODE EXTRADITÁ-LO?
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7. A QUESTÃO DO APÁTRIDA
 Considerações iniciais
 Polipátrida ou multinacional/Apátrida
 Circunstâncias que podem tornar um indivíduo apátrida?

 Declaração Universal dos Direitos Humanos 
Artigo XV - Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Ninguém
será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de
mudar de nacionalidade.

 Convenção sobre Estatuto dos Apátridas de 1954
Origem/ Ingresso no Brasil
Principais Direitos
Nãodiscriminação por motivosde raça, religião ou país de origem
 Acesso aos tribunais e Liberdade religiosa
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5. Nacionalidade como Direito Humano
 Questão do Apátrida
 Legislação e os Apátridas
Convenção sobre Estatuto dos Apátridas de 

1954 (Promulgado pelo Brasil no DECRETO Nº 
4.246, DE 22 DE MAIO DE 2002.)
Origem/ Ingresso no Brasil
Principais Direitos

Não discriminação por motivos de raça,
religião ou país de origem

Acesso aos tribunais
Liberdade religiosa
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Boa Noite!


