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RESUMO 

 

O trabalho, como fonte primária de renda, tem um papel fundamental na garantia da 

autonomia de um refugiado em território estrangeiro. Na medida em que o Brasil, assim como 

o resto do mundo, tem recebido uma demanda cada vez maior de refúgio, esta pesquisa tem 

por finalidade desvendar quais são as principais dificuldades administrativas, culturais e 

sociais de acesso ao trabalho por refugiados no País, e como o desemprego pode comprometer 

a estadia deles em território nacional. Por meio de estudos bibliográficos, legislativos, 

jurisprudenciais e empíricos, foram identificadas situações-problema que contradizem o 

âmago do princípio da não devolução – base elementar do Direito Internacional de Refúgio. 

Por consequência, denota-se a necessidade de uma readaptação legislativa e administrativa 

para que seja feita uma oferta mais abrangente de condições de trabalhos formais. Ademais, 

sublinha-se a precisão de uma melhor informação e conscientização do povo brasileiro – a 

funcionar como agente de integração de refugiados na sociedade e no mercado de trabalho. 

 

Palavras-chave: Dignidade da Pessoa Humana. Direitos Humanos. Direito de Refúgios. 

Direito do Trabalho. Não devolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Work, as a primary source of income, has a key role in ensuring the refugee's autonomy in 

foreign soil. On the grounds that Brazil, as well as the rest of the world, has received a ever-

increasing demand for refuge, this survey aims to unravel the main administrative, cultural 

and social difficulties for the refugees to access work in the country, and how unemployment 

can compromise their stay on national territory. Through bibliographic, legislative, case-law 

and empirical studies, problem situations that contradict the principle of non-refoulement’s 

core (international refugee law's elementary basis) were identified. As a consequence, it is 

denoted the need for a legislative and administrative reajustment in order to make a more 

comprehensive provision of formal labour conditions available. Furthermore, it is underlined 

the call for a better information and awareness of Brazilian people – so as to make them 

operate as refugee integration agents into society and into labour market. 

  

Keywords: Dignity of Human Person. Human Rights. Refugee Law. Labor Law. Non-

refoulement. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

El trabajo, como fuente primaria de ingresos, tiene un papel clave en la garantía de la 

autonomía de un desplazado en suelo extranjero. En la medida que Brasil, así como el resto 

del mundo, ha recibido una demanda cada vez mayor de refugio, esta búsqueda tiene por 

objeto desvelar cuáles son las principales dificultades administrativas, culturales y sociales de 

acceso al trabajo por desplazados en el país, y cómo el desempleo puede comprometer su 

estancia en territorio nacional. A través de estudios bibliográficos, legislativos, 

jurisprudenciales y empíricos, se identificaron situaciones-problema que contradicen el núcleo 

del principio de la no devolución – base elemental del Derecho Internacional de Refugio. Por 

consiguiente, se denota la necesidad de una readaptación legislativa y administrativa para que 

se haga una oferta más amplia de condiciones de trabajo formales. Además, se subraya la 

necesidad de una mejor información y concientización del pueblo brasileño – que funcionará 

como agente de integración de desplazados en la sociedad y en el mercado de trabajo. 

 

Palabras clave: Dignidad Humana. Derechos Humanos. Derecho de los Refugiados. Derecho 

del Trabajo. No devolución. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ 

 

Le travail, comme source primaire de revenu, a un rôle fondamental pour la garantie de 

l’autonomie d’un réfugié à l’étranger. Dans la mesure où le Brésil, ainsi que le reste du 

monde, a reçu une demande croissante de réfugiés, cette recherche a pour but de dévoiler 

quelles sont les principales difficultés administratives, culturelles et sociales d’accès au travail 

des réfugiés dans le pays et comment le chômage peut compromettre leur séjour sur le 

territoire national. Grâce à des études bibliographiques, juridiques, jurisprudentielles et 

empiriques, ont été identifiées des situations problématiques qui contredisent le cœur du 

principe de non-refoulement – base élémentaire du Droit International des Réfugiés. Par 

conséquent, cela dénote une nécessité d'une adaptation législative et administrative en vue de 

faire offrir des conditions plus complètes de travail formel. En plus, cela souligne la précision 

d'une meilleure information et sensibilisation du peuple brésilien – pour le convaincre d'agir 

comme des agents de l'intégration des réfugiés dans la société et dans le marché du travail. 

 

Mots-clés: Dignité de la Personne Humaine. Droits de l’Homme. Droit des Réfugiés. Droit du 

Travail. Non-refoulement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ideia de refúgio está ligada ao conceito de amparo, de proteção fornecida por 

uma soberania estatal em face de uma violação ou de uma ameaça à violação da condição 

humana - que faz com que pessoas se vejam obrigadas a abandonar suas casas, cidades e 

mesmo os próprios países em busca de segurança e paz. 

Após uma sucessão de guerras mundiais, os desdobramentos delas decorrentes 

ocasionaram uma grande instabilidade interna em diversas nações, gerando constantes 

violações de direitos fundamentais e incitando grandes dissipações de pessoas. 

Nestas circunstâncias, o Direito Internacional dos Refugiados recebeu notável 

atenção cosmopolita no final do século XX, passando por constantes metamorfoses em busca 

de uma adequação aos princípios humanitários, até chegar à presente condição de norma 

imperativa internacional - jus cogens. 

Atualmente, o Direito ao Refúgio tem-se tornado uma das principais expressões 

dos Direitos Humanos no contexto do mundo globalizado, como uma segurança fundamental 

de encontrar em território estrangeiro o acesso às mínimas condições de Dignidade da Pessoa 

Humana diante das situações que ocasionam a migração involuntária. 

Embora a migração forçada não seja uma novidade, a realidade contemporânea 

dos refugiados representa um desafio nunca antes visto no cenário internacional, 

especialmente após a guerra da Síria, iniciada em 2011. 

Nesse ínterim, frisa-se a necessidade de tomadas de posição urgentes e efetivas de 

todos os países no sentido de afirmar direitos sociais gerais aos refugiados, tais como 

moradia, saúde, alimentação, lazer e trabalho (este último desempenhando um papel 

fundamental na perenidade dos meios de subsistência básicos à estadia do acolhido em terra 

desconhecida). 

Como indivíduo vulnerável, o refugiado tem encontrado no Brasil um amparo 

legal bastante consonante com o que estatuem a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948) e a Convenção Americana de Direitos Humanos (1969). Considerada uma das 

legislações mais modernas e amigáveis do mundo, a codificação brasileira oferta 

procedimentos bem pouco burocráticos para a entrada, permanência, identificação e alcance 

do mercado trabalhista.  

Conforme o artigo 6º da Lei nº 9.474/1997: “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”. 
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Daí resta inferido que a normatização procura, com a concessão de uma carta de 

labor, possibilitar a autonomia do indivíduo refugiado durante a sua estadia em território 

nacional através de seus próprios esforços - de modo que o trabalho venha a ser uma garantia 

de sua permanência, isto é, de sua não devolução ao país de origem. 

É displicente, no entanto, observar que em muitos casos concretos a aplicação da 

lei se demonstra insuficiente, mais precisamente no espaço de tempo que a Administração 

Pública leva para o agendamento e para a análise da solicitação de refúgio por um sujeito 

vulnerável – período geralmente prolongado em que ele não tem ainda meios de acesso 

formal ao trabalho e, logo, não tem como prover-se de forma lícita. 

A acrescer das inúmeras dificuldades adaptativas culturais e sociais, tais como o 

aprendizado do idioma português, a integração no meio social e até mesmo uma possível 

acomodação climática, os obstáculos enfrentados pelos indivíduos refugiados para encontrar 

um emprego também contribuem vigorosamente em desfavor do princípio da não devolução. 

É igualmente preciso enfatizar que a população brasileira não tem ainda em 

disponibilidade informações mínimas orientadoras de uma conscientização necessária ao 

acolhimento de refugiados, dificultando estruturalmente a assimilação deles no mercado de 

trabalho e a incorporação deles ao meio social. 

Dado o contexto, os capítulos que se seguem procuram fazer um apanhado geral 

sobre o avanço do instituto de refúgio em paralelo com o Direito do Trabalho (sob uma ótica 

de direito fundamental). 

A primeira parte traz um apanhado sobre a evolução histórica do Direito de 

Refúgio, percorrendo acordos globais e continentais até a observação da legislação pátria. 

Então, segue-se uma demonstração estatística das circunstâncias atuais de refúgio e das 

perspectivas para o século XXI. Descerra-se com uma análise genérica das dificuldades 

encontradas por refugiados para inclusão no mercado de trabalho. 

A segunda parte, por seu turno, faz uma apreciação aprofundada do princípio da 

não devolução, da sua importância e abrangência conceitual e de seus efeitos esperados, bem 

como analisa o trabalho em seu papel humanitário de propiciar a saúde e estabilidade do 

refugiado em meio extranacional. Enfim, demonstra-se um amálgama entre o trabalho e o 

supramencionado princípio em vias de investigar se o primeiro é essencial à realidade do 

segundo. 

Na parte final faz-se estudo de casos práticos jurisprudenciais, depoimentais e 

documentais de acordo com a aplicabilidade das ideias apresentadas - a fim de extrair uma 
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conclusão sobre a importância da obtenção de um trabalho para a digna permanência do 

indivíduo deslocado forçadamente em solo brasileiro. 

Em síntese, realizadas pesquisas bibliográficas nacionais e internacionais, 

consultas de jurisprudências, entrevistas com refugiados no Município de Fortaleza e resgate 

de noticiários sobre refugiados em São Paulo e em Porto Alegre, intenta-se revelar ao longo 

desta tese a imprescindibilidade do trabalho como garantia do princípio da não devolução de 

refugiados no Brasil. 

Debruçados os objetivos, pretende-se denunciar ao leitor a urgência de reformas 

colaterais administrativas, legislativas e sociológicas com o fim de adequar a conjuntura ora 

vigente às necessidades reais ora presentes. 
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2 O DIREITO DOS REFUGIADOS NO PLANO INTERNACIONAL E NO 

BRASILEIRO 

 

O Direito Internacional de Refúgios percorreu uma longa trajetória histórica até a 

contemporaneidade. Desde o seu delineamento no século XVIII até o reconhecimento que 

ganhou modernamente, passou por inúmeras atualizações de ideias. 

Somente na segunda metade do século XX o instituto chegou à América Latina e 

ao Brasil, entrevisto como uma nação progressista e de grande destaque internacional quanto 

ao assunto. 

 

2.1 Construção histórica do direito dos refugiados 

 

 “A temática do refúgio é tão antiga quanto a própria humanidade” (BARRETO, 

2010, pág. 12). A ideia, de forma geral, está associada à noção de asilo – do grego ásylon – 

que em sentido figurado tem a noção de “lugar religioso inviolável, “amparo”, “proteção”. 

Deveras, nas cidades gregas, havia lugares sagrados dedicados aos deuses do Olimpo que 

podiam dar refúgio aos gregos perseguidos em quaisquer cidades (GUIDO SOARES apud 

RODRIGUES, 2007, pág. 164; JULIBUT, 2007, pág. 37). 

Na contemporaneidade, porém, entende-se que o conceito de asilo difere do 

conceito de refúgio, sendo o primeiro um ato discricionário do Estado de oferecer abrigo a um 

imigrante perseguido por outro Estado (motivos políticos), ao passo que o segundo se define 

pelo compromisso obrigacional (vinculado a diplomas legais internacionalmente acordados) 

de um Estado acolher um indivíduo refugiado de seu local de origem por razões de ameaça ou 

ofensa à sua qualidade de ser humano (JULIBUT, 2007, págs. 37 a 43). 

Na Idade Média, os mosteiros concebiam abrigo a perseguidos. Na Idade 

Moderna, então, a Constituição Francesa, de 1793, agregou a ideia de proteção do estrangeiro 

ao constitucionalismo (MELLO, 1995, pág. 181; RODRIGUES, 2007, págs. 164 e 165). 

Mas foi somente no período após a Segunda Guerra Mundial que a temática 

ganhou corpulenta valorização, quando as imensas atrocidades geradas pelas batalhas 

ensejaram uma reflexão social a nível internacional no sentido de defesa da condição 

essencial da existência do ser humano – o que culminou, em 1948, com a publicação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (TÜRK, 2011, pág. 5). 
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Esse documento tornou-se, logo, a principal base principiológica norteadora da 

proteção dos Direitos Humanos no mundo, e, por consequência, da asseguração do Direito de 

Refúgios. Com efeito, assim descreve em seu preâmbulo (ONU, 1948): 

(...) a Assembléia Geral proclama a presente Declaração Universal dos 

Direitos Humanos como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as 

nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, 

tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela 

educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por 

promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o 

seu reconhecimento e a sua aplicação universais e efectivos tanto entre as 

populações dos próprios Estados membros como entre as dos territórios 

colocados sob a sua jurisdição. 
 

No contexto da América do Sul, o Brasil e quase todos os países latino-

americanos vivenciaram regimes de exceção nos anos 1970 (BARRETO, 2010, pág. 17), bem 

como viveram conflitos armados de “baixa intensidade” ao longo dos anos 1980, o que 

fomentou um processo de ampliação dos conceitos e definições dos termos internacionais de 

Direitos Humanos (RODRIGUES, 2007, págs. 169 e 170). 

Nesse ínterim, na sucessão de tais hostilidades à humanidade, inúmeros outros 

tratados têm sido negociados a nível continental e intercontinental com a finalidade de 

estabelecer normatizações que tutelem o indivíduo humano em todas as suas nuances, 

amparando prerrogativas como o direito à vida, o direito de ser e de existir, o direito à 

igualdade de tratamento, o direito à liberdade de pensamento, o direito à nacionalidade, e o 

direito de ir e vir – por ora assimilado como o Direito de Migrar (CIDH, 2015, pág. 48). 

O Direito à Migração entende-se como um fenômeno multicausal, isto é, 

ocasionado por inúmeros e diversos fatores: há elementos de atração (melhores condições 

trabalhistas e previdenciárias e maior nível de liberdade de expressão e de liberdade religiosa, 

por exemplo), bem como elementos de repulsa (guerras civis, alta criminalidade e catástrofes 

naturais, por exemplo) (CIDH, 2015, pág. 115). 

Desse modo, apesar de a migração ser algo inerente ao livre arbítrio humano, nem 

sempre ela é feita de forma voluntária. Em muitos casos os cidadãos se vêem obrigados a sair 

de seu local habitual de domicílio e procurar abrigo em outra região, seja para salvaguardar as 

próprias vidas, seja para resguardar outros direitos inerentes às suas condições humanas. Nas 

palavras de Paula (2008, pág. 1): 

(...) de fato, desde o fim da Guerra Fria, os movimentos de libertação 

nacional, o separatismo étnico, o reaparecimento de certas formas de 

nacionalismo, a maior incidência de conflitos armados internos, assim como 

a pobreza e a miséria, contribuíram para uma situação de instabilidade em 
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que violações de direitos humanos são comuns, gerando grandes influxos de 

pessoas. 
  

Em suma: ao benefício de encontrar acolhimento em momentos de urgência, tanto 

dentro do próprio território nacional quanto em outros países, dá-se o nome de Direito de 

Refúgios. 

O conceito de refugiado foi definido e aprimorado de acordo com as necessidades 

de adequação da realidade fática à Dignidade da Pessoa Humana. O principal critério 

norteador para caracterizar o refúgio é a ameaça ou a violação de direitos fundamentais 

(PASCHOAL, 2012, pág. 98). 

Nessa perspectiva, o artigo 1º, A, item 2, do Estatuto dos Refugiados de 1951 

estabeleceu a primeira concepção do instituto, abalizada à realidade da época (CIDH, 2015, 

pág. 49). Entretanto, “(...) dadas as novas situações geradoras de refugiados que apareceram 

no fim dos anos 1950 e começo dos anos 1970 na América, na África e na Ásia, foi necessário 

ampliar os âmbitos temporal e geográfico da convenção” (CIDH, 2015, pág. 50 - tradução 

livre). Destarte, em 1967 foi elaborado e aprovado um protocolo à Convenção de 1951 – o 

qual elidiu alguns limites de tempo e de espaço indicados por ela: a partir de então qualquer 

país seria responsável pela acolhida de refugiados, e a qualquer momento. 

Mais tarde, novas situações atinentes à América Latina acarretaram a necessidade 

de uma nova ampliação no conceito, o que culminou em 1984 com a Declaração de Cartagena 

sobre Refugiados. Em síntese, pode-se definir refugiado atualmente como uma condensação 

entre conceitos iniciais e reforma trazidas (CIDH, 2015, pág. 69): 

(...) pessoa que devido a fundados temores de ser perseguida por motivos de 

raça, religião, nacionalidade, pertinência a algum grupo social ou opinião 

política, se encontre fora do país de sua nacionalidade e não possa ou, por 

causa de ditos temores, não queira recolher-se à proteção de seu país; ou que 

carecendo de nacionalidade e encontrando-se, por consequência de tais 

acontecimentos, fora do país onde antes havia residência habitual, não possa 

ou, por causa de ditos temores, não queira regressar a ele. O termo é aplicado 

também àquelas pessoas que tenham fugido de seu país porque sua vida, 

segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas por violência generalizada, 

por agressão estrangeira, por conflitos internos, pela violação massiva dos 

direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham perturbado 

gravemente a ordem pública (tradução livre).  
 

Esses indivíduos que fazem a migrações forçadas de seus locais de origem 

geralmente apresentam condições graves de vulnerabilidade, necessitando de uma integra 

tutela estatal (nacional e/ou internacional). É neste contexto, destarte, que os acordos firmados 

entre diversas nações ganha destaque: é essencial que trabalhem em conjunto, tanto na 
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prevenção das várias situações possíveis nas quais ocorra ofensa à Dignidade Humana quanto 

na proteção de sujeitos vulneráveis originados destas situações - garantindo o Direito Humano 

fundamental ao Refúgio (CHETAIL, 2001, pág. 29). 

Levando-se em conta o supramencionado, nos últimos 60 anos, espelhados no 

princípio basilar da não devolução (ou non refoulement), muitas alianças foram feitas 

internacionalmente com o fito de agir solidariamente no amparo de refugiados. 

Já em 1948 a Organização dos Estados Americanos determinou a Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem em Bogotá, Colômbia – o primeiro documento 

internacional de caráter geral de Direitos Humanos (CIDH, 2015, pág. 41). Em 1950 a 

Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu uma junta específica para essa questão – a 

dizer: o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) (CARVALHO 

RAMOS et al, 2011, pág. 25). 

Em sequência, surgem a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados 

(1951), o Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados (1967) e a Declaração de Cartagena 

sobre refugiados (1984). A Organização dos Estados Americanos (OEA), por sua vez, 

estabeleceu o Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), composto 

respectivamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), fundada em 1969 (CIDH, 2015, págs. 48 a 52). 

O Brasil sempre apresentou um caráter progressista bastante exemplar, 

participando quase que instantaneamente da maioria das negociações internacionais sobre 

Direitos Humanos, caráter este que se intensificou com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 (MAZZUOLI, 2015, pág. 911). Porém, somente no ano de 2009 ratificou a 

Convenção sobre Direitos de Tratado de Viena (1969), dando, a partir de então, grau 

hierárquico de normas constitucionais aos tratados internacionais sobre Direitos Humanos, 

por ordem dos § § 2º e 3º do artigo 5º da Carta Maior (MAZZUOLI, 2015, págs. 195 e 915). 

Atualmente, a normatização brasileira é composta basicamente pela Lei nº 9.474 

de 22 de abril de 1997, a qual define mecanismos para a implementação do Estatuto dos 

Refugiados de 1951 e institui o Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE (BRASIL, 

1997, art. 11). Redigida em parceria com o ACNUR e com a sociedade civil, a lei brasileira é 

considerada pela ONU como uma das leis mais modernas, mais abrangentes e mais generosas 

do mundo (BARRETO, 2010, pág. 19). 

O CONARE tem como papéis primordiais ditar a política pública de refúgio e 

pronunciar-se quanto às solicitações de refúgio no Brasil. É um órgão de caráter misto – 

público-privado, uma vez que, além da participação do governo (por intermédio dos 
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ministérios da Justiça, das Relações Exteriores, do Trabalho, da Saúde e da Educação), 

permite também participações da ONU (por meio do ACNUR) e da sociedade civil (por ação 

da Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro e da Cáritas de São Paulo), de modo a formar um 

órgão colegiado para a determinação da condição de refugiado (BARRETO, 2010, págs. 19, 

52 e 55). 

Há também o importante apoio de Organizações Não Governamentais (ONGs) –  

tais como a Associação Antônio Vieira (ASAV), a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro 

(CARJ), a Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP) e o Instituto de Migrações e Direitos 

Humanos (IMDH), bem como de celebridades internacionais – gentilmente denominadas 

“embaixadores da boa vontade” (ACNUR, 2016c, pág. 7). 

 

2.2 Estatísticas e expectativas do instituto do refúgio para o século XXI 

 

A troca de informações em âmbito internacional proporcionada pela globalização 

trouxe novos parâmetros de defesa para os Direitos Humanos. Atualmente, sem dúvidas, a 

possibilidade de alcançar refúgio em zona extraterritorial é significativamente maior que há 

60 anos. O combate às ameaças à Dignidade Humana se consolida cada vez mais como um 

papel solidário de vários Estados – os quais precisam proporcionar meios de autonomia 

financeira progressivamente a uma quantidade cada vez maior de refugiados através do 

trabalho. 

Nos três últimos anos foi bastante expressivo o número de refugiados no mundo. 

Em 2014 foram registrados um total médio de 59,5 milhões de refugiados, ao passo que em 

2015 foram apontados um total médio de 65,3 milhões – um aumento de quase 10% 

(ACNUR, 2016a, online). 

Como se nota, a demanda de refúgio está aumentando continuamente, o que pode 

importar em um descompasso com a capacidade de muitos países de atender as condições 

adequadas de acolhimento, principalmente no que diz respeito à quantidade de empregos 

ofertados. 

O Brasil começou a receber um fluxo expressivo de refugiados a partir do início 

dos anos 1980, com o processo de redemocratização do País (BARRETO, 2010, pág. 18). 

Atualmente, tem recebido mais requerimentos de refúgio que qualquer outro país da América 

Latina (LEO et al, 2015, pág. 4). 

Conforme o relatório de 2016 feito pelo CONARE, o número de solicitações de 

refúgio em território nacional era de 966 em 2010, passando para 28.670 em 2015 
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(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015, pág. 3). Destas solicitações, aproximadamente 73% são 

deferidas – de acordo com os dados do ano de 2015 (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015, pág. 

9). 

Nesta esteira, em 2010 o número de refugiados judicialmente declarados era de 

3.904, passando para 8.863 já em abril de 2016 (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015, pág. 10). 

De acordo com o mencionado relatório, as origens dos refugiados consistem principalmente 

em sírios (2.298), seguidos pelos angolanos (1.420), colombianos (1.100), congoleses (968) e 

palestinos (367). Ao todo, tem-se 79 nacionalidades presentes no Brasil (ACNUR, 2016b, 

online). 

Aferiu-se, dos refugiados declarados entre os anos de 2010 a 2015, que 18% é 

constituído por menores de idade (de acordo com a legislação brasileira) e também que 28% é 

constituído por mulheres. (ACNUR, 2016a, online; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015, pág. 

12). 

Com relação à recepção de refugiados por regiões no Brasil até o ano de 2014, a 

Região Sul se destacava, recebendo em média 35% do total, sendo seguida pela Região 

Sudeste (31% do total), pela Região Norte (25% do total), pela Região Centro-oeste (7% do 

total), e finalmente pela Região Nordeste (1% do total) (ACNUR, 2016a, online). 

A partir de 2016, a Região Centro-oeste do Brasil passou a receber a maior 

quantidade de solicitações de refúgio (LEO et al, 2015, pág. 6). 

Atualmente os dados da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) indicam 

que 1 a cada 133 pessoas no mundo já é solicitante de refúgio, deslocada interna ou solicitante 

de refúgio (ACNUR, 2016b, online). A agência estima que em 2016 existam cerca de 20 

milhões de refugiados no mundo, o que demonstra um enorme desafio a ser vencido 

(ITAMARATY, 2016, online). 

Estima-se que nos próximos anos a demanda de refúgio seja mais intensa que no 

presente momento. Como se sabe, a taxa de desemprego tem crescido gradativamente em 

muitos países devido às crises econômicas e políticas pelas quais vêm passando, o que 

dificulta o acesso ao trabalho – tanto pela menor quantia de postos disponíveis no mercado de 

trabalho quanto pela concorrência com candidatos nativos às possíveis oportunidades. 

Ademais, principalmente por fatores mistos (quando mais de uma modalidade de 

ameaça ou violação à dignidade humana ocorre simultaneamente), dezenas de milhares de 

pessoas procurarão abrigo em território extranacional nos próximos anos – o que, se não 

houver uma preparação prévia das nações em termos legais e sociais – poderá ensejar uma 

crise mundial de refúgio (UNHCR, 2016, pág. 5). 
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2.3 Obstáculos do acesso ao trabalho em condições de refúgio 

 

A despeito do incontestável crescimento e desenvolvimento dos Direitos 

Humanos desde a consolidação da Declaração Universal em 1948, muitos empecilhos se 

contrapõem à aplicação principiológica geral da Dignidade da Pessoa Humana na seara do 

Direito de Refugiados. 

Um dos maiores desafios ainda presentes na atualidade tem sido dissociar o 

conceito de “migrante ilegal” do conceito de “migrante irregular” (CIDH, 2015, pág. 67). A 

despeito do conhecimento genérico por parte da população quanto à situação de 

vulnerabilidade dos indivíduos refugiados, ainda é forte o preconceito contra eles nos países 

que os recebem (LEO et al, 2015, pág. 16). 

Com efeito, é comum às sociedades receptoras de refugiados o estigma de que 

eles são imigrados ilícitos, esquivados do policiamento nacional, dado que não têm ainda a 

sua estadia formalizada (MILESI, 2011, pág. 9). Sem embargo, essa antepaixão aumenta 

conforme outras intolerâncias locais, notadamente quanto ao gênero, à cor de pele, à origem e 

à orientação sexual (SEVERO, 2015, pág. 50). 

No entanto, exalta-se que a falta de oficialidade da estadia não configura o sujeito 

refugiado como transgressor da Lei, mas meramente como pessoa irregular perante a Lei, isto 

é: a sua situação de recolhimento em zona nacional é autêntica e justificável, mas não ainda 

legitimada. 

Essa hostilidade dificulta não apenas a inserção social do refugiado à coletividade, 

mas também o seu acesso aos itens básicos de cidadania, como a saúde, a educação, a moradia 

e, evidencie-se, o trabalho. 

A legislação trabalhista brasileira não faz distinção entre nacionais e estrangeiros. 

Ainda que laborem de maneira informal, eles têm direito a todos os reflexos salariais, 

adicionais e licenças e garantias inerentes ao trabalhador nacional (TELES, 2015, págs. 8 a 

16). Conforme orientação do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, pág. 96: “(...) os 

trabalhadores indocumentados têm direito a receber salários e benefícios sociais a título de 

trabalho realizado. Além disso, não há nenhuma disposição que limite o acesso à justiça pela 

nacionalidade do demandante”. 

Nada obstante, por exegese do artigo 21 da Lei nº 9.474/97, bem como dos artigos 

26 e 27 da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, o acesso ao 

procedimento de solicitação de refúgio deve ocorrer de forma instantânea – seguido pela 
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consequente aquisição da documentação (ainda que provisória). De fato, o CONARE, através 

de sua Resolução Normativa de nº 18/2014, no parágrafo único do artigo 1º no caput do artigo 

2º, já sedimentou entendimento no sentido de consagrar o direito de acesso universal do 

refugiado e da emissão direta do protocolo de refúgio, independente da demonstração prévia 

dos requisitos da lei. 

No entanto, como consequência de diversos atos administrativos a seguir 

enumerados, há uma grande dificuldade para a obtenção imediata do protocolo de solicitação 

de refúgio e da Carteira de Trabalho e Previdência Social (SEVERO, 2017, pág. 38). 

Devido ao notável aumento do fluxo de imigrantes em território nacional nos 

últimos 10 anos (ACNUR, 2016a, online), a Administração Pública brasileira  passou a 

carecer de uma logística adequada ao atendimento e processamento das demandas de 

solicitação de refúgio. Nesse decorrer, inúmeras são as dificuldades dos refugiados, tanto para 

acessar o procedimento necessário à declaração de refúgio, quanto para adquirir as 

documentações necessárias à permanência provisória regular no País e ao trabalho formal 

enquanto a decisão quanto ao pedido de refúgio não é concedida (SEVERO, 2015, pág. 39). 

Primeiramente, há um contratempo para se receber o protocolo da solicitação de 

refúgio – registro que autoriza a estadia provisória válida do solicitante de refúgio até que a 

decisão sobre seu requerimento seja exarada. Esse inconveniente decorre da logística de 

atendimento da Polícia Federal, que exerce uma espécie de controle interrogativo preliminar 

das solicitações de refúgio (o que entende se encaixar na sua função de polícia imigratória) 

(SEVERO, 2015, págs. 39 e 40) – mesmo sendo esse manejo meramente optativo, consoante 

a já mencionada Resolução nº 18/2014 do CONARE, em seu artigo 2º, §1º, I.  

O problema decorrente é que o número possível de atendimentos diários para a 

formalização da solicitação de refúgio se torna muito reduzido – ocasionando tanto uma 

demora insensata para a prestação deste serviço (que passa a ser efetuado mediante 

agendamentos irracionalmente delongados) como atrasos na emissão do protocolo de refúgio. 

(LEO et al, 2015, págs. 10 e 33; SEVERO, 2015, pág. 40). 

Outrossim, a oitiva preambular realizada pelos departamentos de Polícia Federal 

tem um caráter extralegal (afronta ao art. 20 da Lei nº 9.474/97), dado que não há nessas 

repartições profissionais com o conhecimento e sensibilidade humanitárias adequadas ao 

tratamento da temática do Direito Internacional dos Refugiados (SEVERO, 2015, pág. 40) – 

muitas vezes fazendo um descarte instantâneo da requisição de refúgio sob o vício de 

preconceitos e discriminações quanto à idade, ao gênero, à orientação sexual, à identidade de 
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gênero, à pertinência étnico cultural, a uma condição de necessidade especial ou à situação de 

pobreza do sujeito em refúgio, dentre outras coisas mais. (CIDH, 2015, págs. 14 e 15). 

Evidencie-se que o procedimento de refúgio elencado pela Lei nº 9.474/97 já 

prevê uma fase específica para entrevista pessoal, a ser realizada pelo CONARE – o qual 

apresenta profissionais capacitados e especializados para a compreensão de casos gerais de 

perseguição política e racial ou religiosa, dentre outros. (JULIBUT, 2007, págs. 115). Assim, 

a apresentação oral do refugiado à Polícia Federal representa uma duplicidade desnecessária, 

bem como desgastante psicologicamente, visto que tem que contar novamente a experiência 

de perseguição pela qual passou (SEVERO, 2015, pág. 41; TÜRK, 2011, pág. 39). 

Em segundo lugar, caso superada a imensa dificuldade para a consignação do 

protocolo de refúgio, o refugiado ainda enfrenta outras barreiras. Garantida a sua estadia e 

prerrogativa de trabalho formais, então, deve encarar a fila para a obtenção de sua CTPS 

(SEVERO, 2015, págs. 41 e 42). 

O problema é que, mesmo após a outorga da portaria nº 699 do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), que permite a expedição da carta de trabalho por qualquer órgão 

da Administração Pública direta e indireta (BRANDINO, 2015, online), continua havendo 

morosidade na entrega do documento. 

Sob uma perspectiva de Direitos Humanos, infere-se facilmente que não há como 

exercer a proteção contra a não devolução se os solicitantes de refúgio não tiverem acesso ao 

direito ao trabalho para suprir as suas necessidades mais imediatas enquanto se toma uma 

decisão sobre sua solicitação de reconhecimento da condição de refugiado. Deveras, a não 

concessão do direito ao trabalho para um solicitante de refúgio pode agravar sua situação de 

vulnerabilidade e propiciar sua exploração no mercado informal de trabalho (BARRETO, 

2010, pág. 57). 

De uma forma geral, os trabalhadores em situação irregular no Brasil 

experimentam muitas dificuldades, dentre as quais estão as longas horas de trabalho e os 

salários inferiores ao mínimo (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, pág. 96). 

Ocorre que os imigrantes em situação não oficial de refúgio – muitas vezes 

submetendo-se a um trabalho irregular para prover seu sustento – não têm tantas informações 

sobre os seus direitos e nunca denunciam os abusos que sofrem por medo de serem 

deportados (PASCHOAL, 2012, pág. 9; TELES, 2015, pág. 1). Esse temor também faz com 

que não matriculem seus filhos na escola, não solicitem uma carta de motorista, não adquiram 

bens e nem visitem o seu país de origem (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, pág. 96). 
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Conclui-se daí que a demora para a expedição da CTPS deixa o sujeito em 

situação de refúgio em situação de vulnerabilidade social extrema durante todo o lapso 

temporal no qual permanece indocumentado – expondo-se a inúmeras formas de exploração –  

desde os trabalhos análogos à escravidão até o tráfico de pessoas (SEVERO, 2015, pág. 42). 

Finalmente, reflita-se que, mesmo após a regularização da situação e a 

consequente declaração de um sujeito como refugiado, um estigma negativo permanece, 

alimentado tanto pelas várias intolerâncias já supramencionados quanto pela concorrência da 

população nacional com os refugiados pelo mercado trabalhista. 

A par do todo já contemplado, qualquer irregularidade trabalhista encontrada não 

pode impedir o reconhecimento de direitos laborais lesados, os quais deverão ser 

adequadamente corrigidos segundo a isonomia preceituada em lei. Conforme o 

esclarecimento de Paschoal (2012, pág. 118): 

(...) para o Direito do Trabalho não importa quem é trabalhador, de onde 

veio ou em que condições ele se encontra prestando serviços. Presente na 

relação jurídico-laboral os elementos dos art. 2º e 3º da CLT, tem o 

trabalhador direito ao recebimento de todos os haveres remuneratórios 

previstos em leis, normas coletivas, contratos de trabalho ou regulamentos 

empresariais, sem nenhuma exceção. 
 

Portanto, resta clara a ofensa ao princípio da igualdade, visto que não deve haver 

qualquer diferenciação entre o habitante nacional e o refugiado. Conforme o art. 24, 1, da 

Convenção de 1951: “(...) 1. Os Estados Contratantes darão aos refugiados que residam 

regularmente no seu território o mesmo tratamento dado aos nacionais (...)” – disposição que 

é garantida pela Constituição Federal de 1988, vez que o Brasil é parte contratante do tratado 

internacional (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, pág. 96). 

Ainda que bem vista, a receptividade brasileira dos refugiados precisa melhorar 

bastante. Nesse contexto, é notável a necessidade de uma intervenção mais vigorosa por parte 

do Governo brasileiro no sentido de esclarecer o conceito de “refugiado” conforme os ditames 

da Convenção de Genebra e de conscientizar a população quanto ao papel coletivo de ofertar 

apoio de uma forma geral, assim como de auxiliar o indivíduo acolhido em território 

brasileiro na busca por um trabalho (depreenda-se, na conjuntura de um refúgio, o trabalho 

como um requisito essencial para o Direito à vida). 

Somente com melhores ajustes ao conjunto sociedade/legislação o Brasil estará 

pronto para os desafios a serem enfrentados com a maior demanda de abrigo esperada para os 

próximos anos. 
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3 RELAÇÃO ENTRE O TRABALHO E O PRINCÍPIO DA NÃO DEVOLUÇÃO 

 

O trabalho é a principal ferramenta social capaz de acondicionar um indivíduo 

refugiado em uma nova sociedade. Sob aspectos físicos e psicológicos, o exercício de uma 

atividade remunerada formal fornece ao sujeito vulnerável todo o aparato de que necessita 

para se integrar ao meio social. Por esse motivo o trabalho é considerado um direito 

fundamental social. 

Nesse âmbito, o labor é primordial à não devolução do refugiado – princípio ora 

analisado sobre dois vieses: o de não ser devolvido ao lugar de onde veio e o de encontrar 

condições dignas de vida no lugar para onde veio. 

 

3.1 Princípio basilar da não devolução 

 

O princípio da não devolução, tido como a base do Direito Internacional de 

Refúgios, é a dimensão preventiva do bem-estar do sujeito deslocado de uma zona de 

hostilidade, acautelando a sua permanência em um lugar seguro em face dos maus tratos ou 

morte que teria em decorrência de seu retorno ao ambiente nativo através dos mecanismos 

jurídicos da extradição, da expulsão ou da deportação (DOLINGER, 1997, págs. 211 a 219). 

“Refouler” é palavra de origem francesa que significa “fazer recuar”, “conter” 

(LAROUSSE, 2008, pág. 291). Tem sentido, no âmbito do Direito Internacional Público, de 

“devolver”, isto é: o ato de expulsar pessoas de um país no qual elas estão foragidas e 

estabelecidas de maneira irregular (UNESCO, 2017, online). 

Estimadamente no período entre guerras surgiram as primeiras referências de 

proibição da devolução de pessoas refugiadas (PAULA, 2008, pág. 51). Juntamente com o 

Direito de Refúgios, a proteção internacional da pessoa humana uniu alicerces com outras 

duas vertentes do Direito Internacional, quais sejam: o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos e o Direito Humanitário (TRINDADE, 1994, pág. 10). 

Assim, tendo por fontes a prática costumeira de proteger indivíduos foragidos de 

seus locais de origem à esguia de condições adversas (Direito Consuetudinário), bem como 

uma série de pronunciamentos e de diretivas não vinculantes por parte de organizações 

governamentais e não-governamentais regionais e internacionais (soft law), o princípio da não 

devolução foi ganhando estatura em diversos tratados no percorrer da segunda metade do 

século XX (PAULA, 2008, págs. 52 e 59). 
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Mas o conceito do non refoulement, traduza-se: “não devolução”, foi consolidado 

somente pela Convenção de Genebra de 1951 – a qual criou também o conceito de 

“refugiado”. É considerado desde então “a pedra angular da proteção dos refugiados” (CIDH, 

2015, pág. 221). 

Esse preceito dita 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” (CONVENÇÃO DE GENEBRA, 

art. 33; UNESCO, 2017, online). 

Entenda-se ameaça à vida o perigo autêntico e previsível de morte, assim como 

ameaça à liberdade o risco de perda do gozo legal e ininterrupto da vida de uma pessoa, de 

seu corpo ou extremidades, de sua saúde ou de sua reputação (CIDH, 2015, pág. 223). 

É também aplicado como elemento constitutivo de interdição da tortura ou de 

penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, com fulcro no artigo 3º da 

Convenção Contra a Tortura de 1984 (BETHLEHEM e LAUTERPACHT, 2008, pág. 124). 

Todavia, o princípio tem a sua importância consubstanciada especialmente em 

casos em que o sujeito deslocado não se encaixa no escopo definido pelo regime internacional 

de proteção dos refugiados (Convenção de 1951 e tratados subsequentes), ou seja, quando 

segundo as diretrizes trazidas nesses regulamentos, não tem os quesitos necessários para ser 

declarado “refugiado”. 

Nesse quadro, fazendo-se a interpretação humanitária do art. 33 da 

supramencionada convenção, defende-se que, mesmo sem um deferimento do processo de 

refúgio, o indivíduo afugentado que por qualquer motivo corra risco de vida ou segurança não 

poderá ser devolvido ao seu lugar de origem, sob pena de violação principiológica direta 

(PAULA, 2008, pág. 54 e 57). 

Um exemplo bastante claro é o do deslocamento de haitianos para o Brasil após os 

terremotos de 2010. Partindo-se da premissa que nem a Convenção de 1951 e nem a lei 

brasileira prevêem desastres e outros fenômenos naturais como hábeis à constatação do 

Direito de Refúgios, os haitianos continuaram em zona nacional pela hermenêutica extensiva 

da devolução: apoio humanitário (LEO et al, 2015, pág. 5; GEDIEL, 2016, pág. 112). 

Assim, nenhum país deve expelir um indivíduo refugiado ao seu país de origem 

ou a qualquer outro lugar onde ela tenha a sua Dignidade Humana ameaçada ou perseguida 

contra a vontade do mesmo, em nenhuma condição. Subentende-se, logicamente, que a 
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devolução incorreria automaticamente na própria violação do Direito Humano a ser 

resguardado pelo refúgio (PAULA, 2008, pág. 55). 

Cada caso precisa ser analisado isoladamente em suas particularidades, com a 

participação de um funcionário plenamente qualificado e, na medida do possível, competente 

para determinar o status de refugiado do solicitante após uma entrevista pessoal completa, 

como determina a conclusão nº 30 (XXXIV) do Comitê Executivo do ACNUR 

(BETHLEHEM e LAUTERPACHT, 2008, pág. 150). 

A partir dessa perspectiva, nota-se facilmente uma abertura de fronteiras em todo 

o mundo para a garantia dos Direitos Humanos quanto à liberdade de circulação de pessoas 

(GUCHTENEIRE e PÉCOUD, 2009, pág. 14). A despacho das dificuldades éticas, 

econômicas e sociais, os controles fronteiriços se encontram atualmente mais flexíveis para 

atender a demanda mundial de proteção da Dignidade da Pessoa Humana como dever 

inarredável. 

Enaltecem GUCHTENEIRE e PÉCOUD (2009, pág. 14): 

(...) em um mundo globalizado onde os fluxos migratórios parecem escapar 

às tentativas de regulação dos Estados, o cenário da Migração Sem 

Fronteiras desafia os pontos de vista convencionais sobre as migrações e 

incita a repensar de maneira crítica as políticas e práticas atuais (tradução 

livre). 
 

O Direito de Migrar, antes restrito às pessoas que tinham condições econômicas e 

sociais elevadas, hoje se estende democraticamente àqueles que só podem entrar pelas portas 

da ilegalidade – diga-se: os refugiados (GUCHTENEIRE e PÉCOUD, 2009, pág. 91). O 

fechamento de fronteiras por razões de preocupação com a segurança nacional e de combate 

ao terrorismo não deve mais ser argumento de nenhum país para impedir a entrada de 

refugiados, sob pena de violações aos Direitos Humanos (PAULA, 2008, pág. 51 e 58). 

As diretrizes que visam colocar a Dignidade Humana como princípio fundamental 

internacional estão mudando as formas se analisar os fenômenos migratórios 

(GUCHTENEIRE e PÉCOUD, 2009, pág. 91). 

Em todo caso, ainda que, após analisada a situação de um requerente de refúgio, 

este seja indeferido, os Estados têm o dever de assegurar – antes de efetuar a devolução – que 

a pessoa solicitante terá meios de acessar outras âncoras de proteção internacional apropriadas 

(CIDH, 2015, pág. 221). 

Muitas vezes, denegada a declaração de refúgio, mas estando o deslocado sob 

ameaça caso retorne, este é abraçado pela não devolução através da concessão de um visto 

humanitário (LEO et al, 2015, págs. 4, 5 e 7). Esta modalidade de visto, no Brasil concedida 
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pelo Conselho Nacional de Imigração (CNIg) do Ministério do Trabalho e Emprego, 

notadamente para haitianos e sírios,  é uma expressão do Direito Humanitário que permite aos 

estrangeiros permanecer no País em condições semelhantes às dos refugiados (GEDIEL, 

2016, págs. 112 e 167). 

Ressalva Gediel (2016, pág. 11) apenas que “(...) os instrumentos internacionais 

em matéria de refugiados não oferecem proteção a terroristas nem os protegem do processo 

penal. Ao contrário, tornam possível e necessário revelar a identidade das pessoas 

envolvidas”. 

No final das contas, todo o arcabouço jurídico listado nas linhas precedentes já foi 

devidamente reconhecido pela comunidade internacional dos Estados como uma persecução 

do bem-comum não derrogável (PAULA, 2008, págs. 51 e 59). Esse reconhecimento, nos 

termos dos artigos 53 e 64 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, 

ilustra que o princípio já atingiu o valor normativo de jus cogens, quer dizer:  qualquer 

transgressão a ela, seja unilateral, bilateral ou multilateral, é terminantemente proibida e ilegal 

(GEDIEL, 2016, pág. 73; MAZZUOLI, 2015, págs. 192 e 315). 

Todas as disposições foram arregimentadas constitucionalmente pelo Brasil, que 

garante a prevalência dos Direitos Humanos nas relações internacionais por ele mantidas (CF, 

artigo 4º, II). As únicas exceções que o Governo brasileiro faz à concessão de refúgio são 

taxativamente elencadas na Lei nº 9.474/1997, 3º, III. Lendo a norma, verifica-se que o 

dispositivo impede o benefício da condição de refugiado a indivíduos que “tenham cometido 

crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime hediondo, participação 

em atos terroristas ou tráfico de drogas” (GEDIEL, 2016, págs. 46 e 47). 

 

3.2 A relação de trabalho como um direito fundamental social 

 

O Trabalho, hoje visto como um direito fundamental, é uma exacerbação da 

pessoa humana e de sua vida em sociedade, um dos principais instrumentos da generalização 

da democracia no plano social (DELGADO, 2007, págs. 11, 13 e 14). Sob interpretação da 

Organização Mundial do Trabalho (OIT), é vital para o desenvolvimento da personalidade 

humana, posto que uma vida profissional propicia renda, direitos, voz e reconhecimento 

perante o corpo social (MATHEW, 2012, pág. 184). 

Ao longos dos últimos dois séculos, evoluiu de um mero instrumento ensejador de 

desigualdades sociais (quando era um retrato da escravidão e da serviência) para um dos 

principais mecanismos promotores da dignidade humana. Logo após o final da Segunda 
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Guerra Mundial o Direito do Trabalho começou a ganhar força, tendo os direitos 

fundamentais do trabalho conseguido caráter constitucional inicialmente nas democracias da 

França, da Alemanha e da Itália (DELGADO, 2007, págs. 14 e 35). 

Hoje, inúmeros instrumentos reconhecem o direito de trabalhar, na busca de 

soluções duráveis para diversos problemas enfrentados pelos trabalhadores – como partes 

frágeis tanto diante dos empregadores quanto ante à própria conformação da sociedade 

capitalista. 

O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 

discorre em seu artigo 6º, 1, que todas as pessoas precisam ter a oportunidade de prover a 

própria vida através de um trabalho que elas escolham livremente (FOSTER, 2007, pág.  95). 

De um modo geral, o trabalho passou a ser encarado como um caminho natural 

para a distribuição de renda e de poder no sistema capitalista, de modo que o contrato 

trabalhista entre empregador e empregado se tornou o meio pelo qual este último pudesse se 

auto-afirmar como ser humano, tanto em sua seara individual quanto em esfera familiar e 

social (DELGADO, 2007, págs. 14 e 15). 

Nesse ritmo, a Declaração Universal dos Direito do Homem de 1948, articulada 

pela tríade “liberdade, “justiça” e “paz do mundo”, articulou em seu artigo XXIII, 3, o 

seguinte preceito: “(...) todo homem 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”. 

O Brasil incorporou estas orientações integralmente a partir da Carta Magna de 

1988,  quando passou a afirmar a importância do trabalho em âmbito jurídico-cultural 

brasileiro através dos princípios da valorização do trabalho, da justiça social e da dignidade da 

pessoa humana (DELGADO, 2007, págs. 14 e 15). 

Precisamente nos artigos 6º e 7º da mencionada Constituição, especifica-se de 

forma didática o trabalho como um direito social, dado que a geração de emprego (como uma 

responsabilidade estatal) tem como finalidade fomentar a redução das desigualdades sociais 

(DELGADO, 2007, pág. 17). O trabalhador, como parte hipossuficiente da relação trabalhista, 

passou então a ter vantagens especiais de proteção em nome do princípio da continuidade da 

relação de emprego (DELGADO, 2016, págs. 201 e 212). 

É fácil inferir, então, que o trabalho não tem meramente o dever de prover a 

subsistência, mas também de imiscuir o cidadão nas mais diversas searas da coexistência 

social, que vai desde ter afazeres, perpassando pelo consumerismo, até a possibilidade 

formação de um núcleo familiar. 
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Com melhores termos, comenta Mathew (2012, pág. 184): 

(...) o trabalho é interrelacionado, interdependente e indivisível com os 

direitos à vida, à igualdade, ao mais alto padrão alcançável de saúde física e 

mental, ao adequado padrão de vida, ao direito à assistência e à segurança 

social, à liberdade de movimento, à liberdade de associação, ao direito de 

privacidade e ao direito de família, dentre outros (tradução livre).  
 

Por todos os motivos supramencionados, a legislação pátria condena qualquer tipo 

de ilegalidade na condução do trabalho. É de se acentuar que a regularidade de um contrato de 

trabalho gera efeitos diversos benéficos e necessários ao trabalhador, tais como reflexos 

salariais, férias remuneradas, adicionais, auxílios, FGTS e contribuição previdenciária. 

O artigo 5º, XIII da Constituição Federal de 1988 determina a igualdade de todos 

perante a lei, de modo que todas as pessoas têm direito ao livre exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 

Também, por exegese dos artigos 8º e 9º da supracitada Carta, todos têm licença 

para associação, para sindicalização e para fazer greve.  (BRASIL, 1988).  Ainda, por 

disposição dos artigos 651 e 839, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

todos podem ajuizar reclamações trabalhistas com a franquia de exercer o ius postulandi (sem 

que seja necessário o intermédio de um advogado). 

Com efeito, tanto com a ratificação da Convenção de Genebra de 1951 (artigos 

17, 18 e 19) quanto da OIT (Convenção 97), todas essas prerrogativas se estendem aos 

refugiados, uma vez que o Brasil se comprometeu a concebê-los tratamento igualitário no que 

se refere ao trabalho (PASCHOAL, 2012, pág. 111), sendo tais direitos indisponíveis 

supervisionados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), na investida de combater 

quaisquer práticas discriminatórias contrapostas a estrangeiros em relação às condições 

pátrias (PASCHOAL, 2012, pág. 145). 

O emprego formal, sob olhar do princípio constitucional da isonomia, deve ser 

estendido aos imigrantes (desde que atendidos os quesitos legais de imigração), de modo que 

possam, através da movimentação do capital no meio social, exercer a plena cidadania (operar 

a dignidade da pessoa humana). Devem inclusive ter a chance de fazer pesquisas sobre vagas 

disponíveis e sobre cursos profissionalizantes, além de obter informações gerais sobre o 

mercado de trabalho e sobre o seguro-desemprego nos Centros de Atendimento ao 

Trabalhador (CAT) (ACNUR, 2015, pág. 23; LEO et al, 2015, pág. 13). 

Em mesmo compasso, é vetado que o trabalhador qualificado em condição de 

refúgio seja obstaculizado de trabalhar em sua área de domínio e colocado para exercer 

funções superficiais devido à discriminação, devendo o Estado fomentar que consiga um 
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ofício pelo qual demonstre mais interesse, assim como zelar para que tenha isonômicos 

direitos à promoção (FOSTER, 2007, pág. 317). 

Como máxima do Direito Individual do Trabalho, o direito de emprego 

regularizado a imigrantes (diga-se, para o presente trabalho: a refugiados) deve ser 

fiscalizado, de modo que o laboro informal seja sumariamente coibido. Atente-se à ordem da 

Convenção 143, parte I, artigo 2º da OIT: 

(...) 1.Os membros para os quais a presente Convenção esteja em vigor 

deverão comprometer-se a determinar, sistematicamente, se existem 

migrantes ilegalmente empregados no seu território e se existem, do ou para 

o seu território, ou ainda em trânsito, migrações com fim de emprego nas 

quais os migrantes sejam submetidos, durante a sua deslocação, à sua 

chegada ou durante a sua estada e período de emprego, a condições 

contrárias aos instrumentos ou acordos internacionais aplicáveis, 

multilaterais ou bilaterais, ou ainda às legislações nacionais. 
2.As organizações representativas dos empregadores e dos trabalhadores 

deverão ser plenamente consultadas e ter a possibilidade de fornecer as suas 

próprias informações sobre este assunto. 
 

Portanto, sob a perspectiva do mundo globalizado, a tendência é que o trabalho 

seja cada vez mais bem estimado e aperfeiçoado no sentido moldar-se aos Direitos Humanos. 

Ressalta Delgado (2016, pág. 65): “(...) nas últimas décadas, em face da acentuação da 

globalização e da influência crescente da perspectiva internacional no interior das sociedades 

nacionais, a força do Direito do Trabalho tem se elevado”. 

Todos os países serão progressivamente cobrados, nos anos vindouros, por uma 

proposta de condições laborais que promovam não só a proteção, mas também a assistência e, 

principalmente, a  integração dos refugiados à sociedade – vista já desde algum tempo sob 

uma perspectiva mundial (MILESI, 2004, pág. 138). 

 

3.3 Expressão do Direito do Trabalho sobre o princípio da não devolução 

 

Como bastante reiterado, a não devolução não depende unicamente da 

formalização da condição do refugiado em terreno seguro. A sua estabilidade física e mental é 

fundamental para que, apresentando um perfeito bem-estar, possa se adaptar e se acomodar 

bem a uma nova cultura. 

Dadas estas condições, para que um indivíduo em refúgio mantenha-se estável, é 

indispensável que tenha consolidado todos as necessidades básicas do Ser Humano, a dizer: a 

educação, a saúde, a alimentação, a moradia, o transporte, o lazer e a segurança 
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(CONSTITUIÇÃO 1988, artigo 6º). Em melhor dizer, a consignação de todos os direitos 

sociais lhe garante a qualidade de cidadão. 

Porém, não é pesante chegar à conclusão de que, para o êxito de todos estes 

direitos, é necessário um fator financeiro – o que só pode ser alcançado por meio de uma 

fonte de geração de renda: um trabalho. Como sintetiza Mathew (2012, pág. 186): “(...) sem o 

direito ao trabalho todos os direitos perdem o sentido” (tradução livre). 

Consoante o avançado olhar de DELGADO (2016, pág. 85): “(...) o Direito do 

Trabalho corresponde à dimensão social mais significativa dos Direitos Humanos”. 

Além do mais, como deveras já explicado, o ato de trabalhar permite a interação 

entre seres humanos, de forma que o refugiado poderá formar novos ciclos de amizade e 

aprender melhor o idioma novo (LEO et al, 2015, pág. 12), dentre outras coisas. 

Ainda, através do salário, poderá realizar atividades como fazer compras, pagar 

contas, acessar os meios de transporte, participar de entretenimentos em geral, isto é, se 

envolver no cotidiano comum de seu novo corpo social. 

Assim, em relação a todos os desafios físicos e psicológicos enfrentados pelos 

refugiados, o trabalho representa uma forma bastante adequada e eficaz de inseri-los em uma 

nova sociedade. A possibilidade de ser contratado em um trabalho decente empodera o 

refugiado, ativando o ganho de sua autoconfiança e a sua consequente contribuição para a 

economia e para a sociedade (MATHEW, 2012, pág. 186). 

Sobre o tema, discorre PASCHOAL (2012, pág. 113): 

(...) para este estrangeiro, que se encontra em um país, não raras vezes 

desconhecido, em condições especiais, ou seja, fugindo de sua pátria por 

temer a perda de sua própria vida ou a de seus familiares por razões as mais 

variadas possíveis, num ambiente estranho, cercado por pessoas estranhas, 

que sequer falam sua língua, o trabalho é de suma importância para que este 

indivíduo possa adaptar-se, ainda que temporariamente, ao local em que, 

forçadamente, passou a viver. 
O trabalho, certamente, auxiliaria o refugiado a superar (ou tentar superar) as 

dores da perseguição sofrida, bem como as saudades de casa, além de 

colaborar no processo de adaptação ao ambiente, conhecendo novas pessoas 

e fazendo novos amigos. 
 

É por tal união de fatos que se conclui pela imprescindibilidade de trabalho em 

garantia da não devolução do acolhido. A sua integração é condição crucial para a sua 

sobrevivência. Logo, conseguir um emprego significa para o refugiado a sua permanência, em 

outras palavras: a sua chance maior de ter a sua dignidade humana segura. 

Porém, a realidade mostra que, mesmo quando os refugiados têm permissão para 

trabalhar ou para ter um negócio próprio, processos sociais de exclusão, dentre os quais estão 
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incluídos processo burocráticos, podem tornar o processo de obtenção de documentos tão 

complicado e oneroso que muitos renunciam a ele (FIDDIAN-QASMIYEH et al, 2014, pág. 

106). 

Ligado a isso, a falta de interesse em trabalho social na dimensão coletiva da vida 

das pessoas gera sociedades intolerantes, as quais têm efeito de entravar o acesso do indivíduo 

refugiado tanto fora quanto dentro do mercado de trabalho, isto é: antes e depois dele 

conseguir uma colocação (FIDDIAN-QASMIYEH et al, 2014, pág. 387). 

Transcorre daí que os refugiados que não conseguem encontrar um labor são 

naturalmente compelidos pelo desespero econômico a retornar ao local de perseguição, 

resultando na violação da obrigação da não devolução (MATHEW, 2012, pág. 186). 

Nesse quadro, como provedores do Direito Internacional de Refúgios, os Estados 

têm a responsabilidade de regular a situação jurídica e social interna, tanto através de 

reformas legislativas e administrativas, quanto por meio da educação do povo acerca das 

necessidades do mundo moderno. 

É responsabilidade de cada governo não apenas gerenciar meios gerais para que a 

pessoa deslocada tenha carteira de trabalho e para que arranje uma ocupação com a maior 

urgência possível, mas também dinamizar a psiquê social no sentido de abrigar o indivíduo 

refugiado. 

A melhoria da condição dos deslocados está ligada não somente a uma legislação 

bem nutrida, mas também nas condições fáticas que o levem progressivamente a atingir uma 

condição de bem-estar e de segurança de acordo com os padrões locais e também com os seus 

objetivos pessoais (FIDDIAN-QASMIYEH et al, 2014, pág. 147). 

Um bom exemplo de incentivo estatal seria o de conectar os refugiados tanto a 

setores públicos quanto à iniciativa privada, refletindo diretamente o seu compromisso 

internacional de abonar o direito de trabalhar (FOSTER, 2007, pág. 98). 

Adicionalmente, seria importante ampliar a assistência estatal na área trabalhista, 

seja para promover a adaptação do refugiado ao mercado de trabalho local, seja para prover 

possibilidades de capacitação profissional, cursos e equivalência escolar. (MILESI, 2004, pág. 

132). 

No que concerne ao Governo brasileiro, reitere-se, este sempre representou um 

ambiente de proteção favorável aos refugiados, mas ainda há muitas questões a serem 

superadas. Ainda reconhecendo os seus esforços para manter o compromisso de discutir 

desafios e oportunidades à integração de uma quantia tão grande de recém-chegados em todas 

as cidades (LEO et al, 2015, págs. 5 e 6), é preciso ter a visão crítica de que cada localidade 
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brasileira – com suas dificuldades particulares à recepção de refugiados – necessita de atos 

reparadores próprios. 

É imperativo que os municípios elevem esforços para chegarem todos ao mesmo 

padrão de abrigo de indivíduos deslocados, corrigindo as falhas administrativas, culturais e 

sociais de modo que aplicação do princípio do non refoulement se faça valer através da 

efetividade na obtenção de um emprego formal e justo. 

Segundo orientações de Gediel (2016, pág 28): 

(...) todas as atividades de extensão se orientam pela hospitalidade 

incondicional, na assessoria jurídica, no apoio e acompanhamento 

psicológico, nas aulas de português para estrangeiros, na habilitação na área 

da informática com vistas à inclusão digital, facilitando a inserção de 

refugiados e migrantes no mercado de trabalho. 
  

Destarte, subentende-se como tarefa necessária, tanto por parte das organizações 

nacionais brasileiras quanto das organizações internacionais, avançar sobre novas linhas de 

estudo científico com o fito de ter maior força de influência e de conscientização nas 

legislações e nas administrações públicas, alcançando novos patamares de asseguração do 

Direito do Trabalho às pessoas desamparadas em situação de refúgio. 
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4 ANÁLISE CONTEXTUAL DA SITUAÇÃO LABORAL DOS REFUGIADOS NO 

BRASIL 

 

Os refugiados experimentam diversas dificuldades para lograr um êxito trabalhista 

no Brasil, dependendo dos entraves encontrados – que variam de local para local. Destarte, 

por diversos meios a negação ao direito fundamental do trabalho se contrapõe diretamente ao 

princípio da não devolução. 

Para efeito de análise, primeiramente foram elencadas jurisprudências tangenciais 

à temática, para permitir a compreensão de como o Poder Judiciário e demais órgãos públicos 

têm se portado no que toca aos anseios humanos do Direito de Refúgios. 

Em segundo lugar, foram escolhidos 3 municípios de 3 regiões brasileiras 

diferentes, a saber: Fortaleza – capital do Ceará na Região Nordeste – a região que menos 

recebe refugiados no Brasil (ACNUR, 2016b, online); Porto Alegre – capital do Rio Grande 

do Sul na Região Sul – a região que mais recebia solicitações de refúgio até 2014 no Brasil 

(ACNUR, 2016b, online); São Paulo – capital de São Paulo na Região Sudoeste – a região 

com maior número de solicitantes de refúgio no Brasil atualmente (LEO et al, 2015, pág. 6). 

Por último, foi sumarizado um estudo sócio-econômico da situação 

contemporânea de crise brasileira como fator instigador da devolução. 

 

4.1 Apanhado jurisprudencial da sistemática brasileira de refúgio 

 

Em que pesem as leis, no Brasil as decisões judiciais têm ritmo bastante aleatório 

e, muitas vezes, mesmo contraditório, de sorte que a realidade fática dos habitantes (nacionais 

e estrangeiros) nem sempre está resguardada pela força jurídica do ordenamento – e ainda 

menos pela principiologia humanística exalada pela Constituição Federal de 1988. 

Em análises jurisprudenciais pinçadas ao acaso de diversos tribunais nacionais, 

procura-se investigar que grau de importância os entes e órgãos federativos, bem como as 

deliberações judiciais, têm dado à obtenção do trabalho por refugiados – em 

inquestionavelmente se sabendo que o labor é atividade primária e essencial à aquisição de 

renda e ao sustento pessoal/familiar. 

Em primeiro caso, datado de 5 de fevereiro de 2016, traz-se um Recurso de 

Apelação em Mandado de Segurança interposta pela União Federal em oposição a um 

refugiado no Tribunal Regional Federal da 3ª Região – vide processo de nº 0017098-

55.2013.4.03.6100/SP. 
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Na situação, o indivíduo refugiado teve a expedição de sua CTPS negada pela 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado de São Paulo em virtude em 

virtude de não ter preenchido os requisitos legais irrisórios prescritos na Portaria nº 01/1997 

da Secretaria de Políticas de Emprego e Salário. Em melhor entendimento da condição 

humana do sujeito abrigado pela soberania nacional, a MMa. Juíza de primeira instância 

ordenou a emissão de sua carta laboral em dignas palavras: “(...) impedir a emissão de 

documento essencial a qualquer indivíduo, seja brasileiro ou estrangeiro, ‘afronta os valores 

constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, pilar do 

ordenamento jurídico brasileiro’ (f. 123)”. 

Nesse meio tempo, ordenada a confecção da CTPS do indivíduo vulnerável com a 

junção dos quesitos necessários, pronto e justo estava o seu direito, não tendo a União 

qualquer razão para ter movido Apelação, recurso este que foi precisamente rechaçado pelo 

parecer do Ministério Público. 

Em se explorando tais acontecimentos, apreende-se uma tomada de posição 

desnecessária e contrária à Dignidade Humana por parte do ente federal. Assim porque, nas 

palavras do Juízo ad quem: “(...) a negação ao refugiado da oportunidade de encontrar um 

emprego formal coloca em risco a sua própria sobrevivência e de sua família”. 

De fato, sem emprego o refugiado está condicionado a regressar à sua terra natal 

ou viver no Brasil às rédeas da insegurança financeira (o que tem empiricamente o mesmo 

efeito). Assim, seja por falta de pessoal conscientizado, seja por razão de burocracia 

descomedida, este caso demonstra um exemplo de como o próprio Estado tem posto em risco 

o princípio da não devolução como reflexo da recusa do direito ao trabalho. 

Além da amostra supracitada, traz-se também um outro quadro, datado de 7 de 

agosto de 2015. Trata-se de um Recurso de Apelação Cível interposta por um refugiado 

contra o Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná no Tribunal Região Federal da 

4ª Região – vide processo de nº 5026911-73.2014.4.04.7000/PR.  

Na situação, um refugiado ajuizou uma Ação Cível com pedido de antecipação de 

tutela no sentido de acelerar a validação de seu diploma superior de Medicina. Se bem já 

tivesse entrado com o devido processo de revalidação de trâmite diferenciado, pediu uma 

autorização provisória para o exercício de Medicina no País pelo período de 3 anos ou até que 

o seu diploma fosse revalidado – o que geralmente tem sido bastante moroso. 

O Juízo a quo negou provimento aos pedidos exordiais, sob justificativa de que 

não poderia conceder uma revalidação em detrimento da lei referenda (Lei nº 3.268/1957), de 

modo que o refugiado teria que aguardar o decurso de tempo necessário à sua revalidação. 
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Na Apelação o requerente alegou a urgência de sua necessidade de exercício 

profissional como um direito fundamental elencado no artigo 5º da Magna Carta de 1988, 

dada a sua condição de refúgio. Contudo, a decisão da 3ª turma do Egrégio tribunal lhe foi 

desfavorável. 

Em se percorrendo tais acontecimentos, assimila-se um desprezo pela 

especialização do refugiado. Com efeito, sem a possibilidade de trabalhar na profissão para a 

qual estudou, e à espera de um tempo indeterminado para a revalidação de seu diploma, a 

única saída para ele seria laborar com atividades menos especializadas, frustrando tanto o 

esforço que teve para conseguir uma formação superior quanto a sua expectativa salarial. 

Isto posto, demonstra-se um exemplo de pouco caso por parte da nação brasileira, 

ora representada pelo Poder Judiciário, quanto à primordialidade da questão trabalhista para a 

digna permanência do refugiado em território nacional – em aflição à filosofia objetiva do 

princípio da não devolução. 

Por último, traz-se um caso de Ação Civil Pública proposta pela Defensoria 

Pública da União em face da União Federal na data de 11 de maio de 2016, tramitado na 25º 

Vara Cível da subseção judiciária de São Paulo do Tribunal Regional Federal da 3ª Região – 

vide processo de nº 0020129-83.2013.4.03.6100/SP. 

Na situação, representado os direitos difusos e coletivos de refugiados, a 

Defensoria pleiteou fosse a Administração Pública Federal impelida a reconhecer o protocolo 

de solicitação de refúgio como documento de identidade até a emissão de uma Cédula de 

Identificação de Estrangeiros (CIE). Isso porque, como o documento tem uma aparência 

precária (uma simples folha de papel), diversas entidades públicas ou privadas que prestam 

serviço público não estavam o qualificando como identidade. 

Apesar de o documento ter valor de identidade com fé pública, nos termos do art. 

21, §1º, da Lei nº 9.474/1997 e do Ofício Circular nº 203 do CONARE, a Receita Federal não 

estava aceitando o documento provisório de identificação para inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF) e nem no Departamento Nacional de Registro de Comércio (DNRC) – 

de jeito que os refugiados não podiam realizar atos de inscrição mercantil. Nas melhores 

razões, escorre a Defensoria:  

(...) a negação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas e dos atos de 

registro nas Juntas Comerciais os impede, dentre outras coisas, que eles 

enviem alimentos a seus familiares, paguem devidamente seus impostos, se 

inscrevam em conselhos profissionais, e tenham o seu salário à disposição 

no sistema financeiro nacional e exerçam certos trabalhos e a livre-iniciativa. 
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Não obstante o Juízo tenha concedido a querela autoral, em se estudar esse 

episódio, novamente se repara um substancial despreparo na questão de inserir o indivíduo em 

condição de refúgio no meio social e trabalhista. Realmente, sem a ampla oportunidade de 

exercer qualquer prática trabalhista, ou mesmo de autonomamente abrir o próprio negócio, 

tem-se por lesionado o direito trabalhista do refugiado em sentido amplo – o que mais uma 

vez contrasta com a plenitude do princípio da não devolução. 

 

4.2 Pesquisa de campo feita em Fortaleza/Ceará 

Como ligeiramente explanado no tópico 4, a Região do Nordeste brasileiro é a que 

recebe a menor quantidade de solicitações de refúgio, tendo chegado somente a 1% do total 

de requerimentos no ano de 2016 (ACNUR, 2016b, online). 

Em colaboração com Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Fortaleza/CE, no 

dia 28 de maio de 2017 foram realizadas entrevistas com 3 indivíduos em condições de 

refúgio, provenientes da Síria e do Egito. O roteiro de perguntas encontra-se anexado ao 

apêndice A desta pesquisa. 

Conforme orientações da entidade, circunscrição eclesiástica da Igreja Católica, 

há entre ela e o Departamento de Polícia Federal do Estado do Ceará uma parceria no sentido 

de organizar, agendar e assistir refugiados, de modo a permitir a máxima agilidade na 

concessão do protocolo de atendimento – para que possam, de imediato, requisitar uma 

identidade e uma carteira de trabalho provisórios nos termos do §1º do artigo 21 da Lei nº 

9.474/1997. 

Em relação às anotações do primeiro entrevistado, extraiu-se que tem 37 anos, que 

é do sexo masculino, que tem origem egípcia e que chegou em Fortaleza no dia 14 de maio de 

2017. Já tem acesso ao protocolo de solicitação de refúgio, mas ainda não possui a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS). Não tinha formação superior no Egito. Trabalhava 

como músico e conseguia uma renda suficiente para uma boa qualidade de vida. Gostaria de 

trabalhar como músico em Fortaleza, mas ainda não conseguiu emprego – tendo sido 

orientado pela pastoral a procurar outras profissões mais rentáveis para a sua subsistência, 

uma vez que a profissão de músico apresenta mercado bastante escasso na cidade. Não fala 

português. Está, com ajuda da pastoral, à busca de um emprego. 

Quanto às anotações do segundo entrevistado, extraiu-se que tem 46 anos, que é 

do sexo masculino, que tem origem síria e que chegou no Brasil há 5 meses - tendo chegado 

no Rio de Janeiro e sido transferido para Fortaleza há 2 meses por ajustes entre a pastoral 

carioca e a fortalezense. Levou 3 meses para conseguir o protocolo de solicitação de refúgio, 
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ainda estando no Rio de Janeiro. Já tem acesso à CTPS – conseguida 6 meses após o 

protocolo. Não tinha formação superior na Síria. Trabalhava em negócios da família e 

conseguia uma boa qualidade de vida. Já tentou trabalhar em uma padaria em Fortaleza, mas 

não se adaptou por ter grande dificuldade de aprender a língua portuguesa. Ainda não fala 

português. Está, com ajuda da pastoral, à busca de um emprego. 

Finalmente, no que se refere às anotações do terceiro entrevistado, extraiu-se que 

tem 45 anos, que é do sexo masculino, que tem origem síria e que chegou em Fortaleza há 1 

ano. Tendo logo conseguido o protocolo de solicitação de refúgio, a emissão da CTPS só 

ocorreu 10 meses depois, por razões que não soube explicar. Tinha diploma de nível superior 

em faculdade síria, na qualidade de engenheiro elétrico e trabalhava nesse ramo, tendo uma 

excelente qualidade de vida. Não pôde tentar a validação do diploma no Brasil porque o 

documento foi perdido tanto em sua casa quanto em sua faculdade, ambas incineradas por 

bombardeios decorrentes de guerra. Está empregado há 2 meses em uma empresa, na 

qualidade de eletricista. Já fez curso de português, mas teve que desistir por incompatibilidade 

de horários com o trabalho. Hoje fala português básico. 

Dado o todo informado, enfatize-se que Fortaleza tem demonstrado bastante 

rapidez na emissão do protocolo, visto que os refugiados não precisam encarar longas filas. 

Com o auxílio da Pastoral, em até uma semana já têm acesso ao documento. Além 

disso, o trâmite temporal entre a solicitação da CTPS e o seu recebimento junto ao Ministério 

do Trabalho e Emprego tem durado no máximo dois dias úteis. Todavia, em que pese a 

realidade dos fatos, ficaram constatados imensos óbices à possibilidade de trabalhar. 

Antes de tudo, deve-se chamar a atenção para o fato de que os longos decursos de 

tempo sem trabalho demonstrados, sejam de 15 dias, sejam de 10 meses, afetam 

indubitavelmente a Dignidade Humana dos cidadãos abrigados em território nacional. Tal fato 

lhes tolhe a autonomia de viver em terras estrangeiras, dado que passam a necessitar de ações 

de caridade para suprir praticamente todos os itens básicos da cidadania, desde a moradia até 

o lazer. Ademais, a incerteza de rendimentos lhes gera imensa angústia e pressão psicológica. 

De fato, se não fora a atuação de ONGs como a Pastoral do Migrante, estes 

refugiados não teriam onde morar e nem o que comer por tempo indeterminado, o que revela 

uma severa negligência do Estado quanto ao papel internacional de garante que lhe cabe. 

Acrescente-se o fato de que o não domínio da língua portuguesa mantém o 

desemprego perene, porquanto a maioria das oportunidades de emprego requeira uma 

comunicação mínima interpessoal – denotando mais uma vez a desatenção do Estado em face 

de uma necessidade premente de fornecer cursos de língua portuguesa. 
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No mais, é preciso acrescentar que a população fortalezense não tem um 

conhecimento mínimo quanto à realidade da situação. A maioria absoluta da população nunca 

sequer ouviu falar sobre refúgio, no que tange ao conceito, causas e efeitos sociais. Isso 

ocorre porque o Município não tem alavancado esforços para a propagação de informações 

sobre a chegada de refugiados de forma relevante por meio dos meios midiáticos públicos – 

de sorte que a população não está preparada para oferecer meios gerais de assistência. 

Em mesma sincronia, a iniciativa privada também não tem recebido suficientes 

informações e incentivos fiscais à empregabilidade de indivíduos refugiados. 

Por fim das vias, confere-se que a falta do emprego (frize-se: emprego formal) 

torna o princípio da devolução frustrado: mesmo que o indivíduo deslocado não tenha por 

opção ou por imposição retornar ao seu local de origem, não tem a sua Dignidade Humana 

efetivada, o que tem o mesmo efeito prático. 

O trabalho, portanto, como direito fundamental da pessoa humana, comprova-se 

substancial à consolidação do Direito de Refúgios, em outras palavras: da não devolução. 

 

4.3 Análise documental de noticiários de Porto Alegre/Rio Grande do Sul 

 

Como vagamente elucidado no tópico 4, a Região do Sul brasileiro era a que 

recebia a maior quantidade de solicitações de refúgio até 2014, chegando a 35% do total de 

requerimentos, sendo ultrapassado pela Região Centro-oeste somente em 2016 (ACNUR, 

2016b, online). 

Ainda tendo recebido mais de 15 mil migrantes entre os anos de 2015 e 2016, 

houve contrapontos entre a alta recepção de refugiados e a consecução adequada de cidadania 

no Estado do Rio Grande do Sul (SALINET, 2016, online). Por enfadonha que seja a 

explanação dos fatos, é preciso realçar a existência de certa tendência xenófoba por parte da 

população porto alegrense (LAR, 2016, online). 

É certo que o preconceito é uma verdade em todas as regiões do Brasil (PUFF, 

2015, online). Contudo, sendo uma cidade composta em peso por imigrantes de origem 

alemã, italiana e russa, Porto Alegre nunca tinha tido, nas últimas 4 décadas, recebido 

migrantes de uma forma tão expressiva – notadamente de pele mais escura e de cultura tão 

díspar. 

É fácil concluir daí que tal fato dificultou em muito o acesso de refugiados a 

justas chances no mercado de trabalho. 
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Outrossim, destaca-se que a grande quantidade de refugiados em tão curto espaço 

de tempo despertara o sentimento negativo de que o imigrante seria responsável pelo 

agravamento de problemas sociais, como a criminalidade e o desemprego. Assim, a rejeição 

ou retração social gerou inicialmente um descuido para com a situação vulnerável das pessoas 

refugiadas. 

A saber, a situação teve um ponto bastante crítico no ano de 2014, quando houve 

um surto de ebola na África, de onde muitos refugiados vêm. Na conjuntura, as atitudes 

preconceituosas aumentaram significativamente em decorrência de os habitantes locais 

temerem pela sua saúde, uma vez que associavam a doença à cor da pele. Essa falta de 

informações foi corrigida por maciça intervenção do Comitê de Atenção a Migrantes, 

Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas do Rio Grande do Sul 

(COMIRAT/RS, 2014, online) - em nota de esclarecimento: 

(...) diante da expressiva divulgação na imprensa nacional e estadual 

referente as ocorrências de ebola, o Comitê (...) condena todas as condutas 

que aprofundam o preconceito ou que buscam estrategicamente culpabilizar 

e estigmatizar os migrantes como os responsáveis pelo ingresso do vírus 

ebola no Brasil. Eles são portadores da cidadania universal cujo princípio e 

direito de hospitalidade precisa ser respeitado, sob o risco de legitimação de 

uma humanidade na qual alguns valem mais do que outros. 
  

Dados os fatos acima, associados também à dificuldade de aprender o idioma 

português e aos contratempos da adaptação ao clima frio rigoroso do sul brasileiro, os 

refugiados muitas vezes experimentam falta de moradia e de alimentação (SALINET, 2016, 

online), dependendo da benevolência da Igreja para sobreviver – papel que tem sido exercido 

com maestria pela Igreja Pompéia em Porto Alegre. 

Conclui-se, de forma genérica, que as oportunidades de emprego para refugiados 

foram bastante restritas, tumultuando a segurança da não devolução pela falta de autonomia 

financeira deles. É que os intensos atos de xenofobia tinham um papel repelente bastante 

considerável tanto na integração pessoal quanto no ingresso ao mercado trabalhista. Sem 

interações sociais e sem um emprego, logicamente a saída deduzível para eles seria o retorno 

ao país do qual se refugiaram ou a fuga para outro lugar. 

Sem embargo, acende-se da problemática que as soluções sociais ocorreram de 

forma bastante relevante nos últimos 2 anos. Tanto através de políticas informativas 

governamentais quanto através da ação de ONGs, a sociedade porto alegrense conseguiu uma 

invertida significativa nas situações anteriormente trazidas. 
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Em 20 de junho de 2016 a celebração do Dia Mundial do Refugiado no município 

se tornou o marco de uma nova postura humanista e acolhedora, posto que trouxe oficinas e 

atividades culturais como meio de intermédio entre os refugiados e a sociedade civil, engajou 

a mídia como importante aliada no debate e na disseminação do assunto e promoveu palestras 

para professores, no intuito de apresentar a os sistemas de proteção e intregração de 

refugiados a serem compartilhadas em atividades didáticas (BRAVOS, PACHIONI, 2016, 

online). 

Recentemente novas atitudes têm sido tomadas no sentido de integralizar o 

refugiado no meio social. Já em março de 2017 a prefeitura de Porto Alegre organizou o 

evento "Copa dos Refugiados", que tem o papel de fazer os refugiados se sentirem acolhidos e 

também de compor mini-currículos dos atletas participantes como uma maneira de divulgação 

impressa e digital voltada para a empregabilidade (G1, 2017, online). 

Em síntese, ainda que muitos refugiados estejam atualmente em situação irregular 

como ambulantes em solo gaúcho, o que lhes retira a plenitude dos direitos trabalhistas e 

frustra parcialmente a não devolução, é aprazível afirmar que a parceria 

sociedade/ONGs/Governo tem tomado um forte posicionamento no sentido de acentuar o 

trabalho como garantia do non refoulement. 

 

4.4 Análise documental de noticiários de São Paulo/São Paulo 

 

Como parcialmente explicado no tópico 4, a Região Centro-oeste do Brasil é a 

que recebe atualmente a maior quantidade de solicitações de refúgio desde 2016 (LEO et al, 

2015, pág. 6), motivo pelo qual se revela essencial o seu estudo. 

Segundo investigações feitas pela Defensoria Pública da União de São Paulo, 

constantes no procedimento de assistência jurídica nº 2013/020-10601, constatou-se que em 

dezembro de 2013 havia um total de 474 agendamentos na Polícia Federal para solicitação de 

refúgio e obtenção do protocolo – a se estenderem de 20 de dezembro de 2013 até 14 de julho 

de 2014 (SEVERO, 2016, pág. 39). 

Em sequência, verificou-se ainda que em janeiro de 2014 a quantidade de 

requerentes já subira para 509, razão pela qual novos agendamentos foram feitos para datas a 

partir de 18 de julho de 2014 (SEVERO, 2016, pág. 39). 

Constatado o incoerente do tempo de espera de até 7 meses para a entrevista com 

um Departamento de Polícia Federal, evidencia-se que os refugiados permanecem todo este 

período de forma irregular, dado que sem o atendimento e o protocolo dele resultante, não 
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podem dar entrada nem em uma Cédula de Identidade de Estrangeiros (CEI) provisória e nem 

em uma CTPS provisória. 

Sem qualquer forma de acesso ao trabalho formal durante todo este intervalo de 

tempo, os indivíduos em condição de refúgio ficam logicamente expostos a todos os riscos do 

mercado informal, que podem ir desde a execução de trabalhos análogos à escravidão até a 

exploração sexual e o tráfico de pessoas – fatos que são facilitados pela imensidão do estado 

de São Paulo. 

Além das dificuldades com o aprendizado de um idioma novo, a carência de 

moradia e de alimentação, bem como a falta de perspectivas tornam os refugiados 

imensamente vulneráveis a diversos riscos em sua Dignidade Humana, de modo que muitas 

vezes têm por fim retornar ao seu país de origem ou passar por necessidades essenciais em 

território estrangeiro, o que tem o mesmo efeito prático. 

Dados tais termos, o princípio da não devolução resta diretamente ofendido em 

decorrência da inoportunidade da concessão de trabalho. Assim porque, sem um emprego, o 

refugiado não tem a independência necessária para se sustentar, além de lhe faltar um meio de 

integração social essencial. Como bem diria Delgado (2016, pág. 85): “(...) o trabalho é um 

ramo da dignidade humana”. 

A redução de tais efeitos, decorrentes da insuficiência e da desorganização 

administrativa nacional, tem sido feita por ONGs como a Cáritas São Paulo e o Instituto de 

Reintegração de Refugiados do Brasil – ADUS, que ofertam aos refugiados habitação, 

refeições diárias e itens de necessidade básica através da caridade, além de moverem ações no 

sentido de tentar inseri-los no mercado de trabalho (ADUS, 2015, online). 

Uma grande barreira superada, como já articulado em capítulos anteriores, foi a 

não obrigatoriedade da oitiva por parte da Polícia Federal. A partir da resolução nº 18, artigo 

2º, §1º, I, do CONARE, a oitiva passou a ser opcional – discricionária à unidade de 

atendimento - o que geralmente não ocorre (ACNUR, 2014, online). Assim, uma grande parte 

de indeferimentos sumários feitos com base em discriminações gerais foi finalmente 

descartado. 

Além do mais, dentre outras mobilizações governamentais para a melhoria do 

problema, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) outorgou a portaria de número 699, 

que desburocratiza a emissão da CTPS para refugiados e demais imigrantes (BRANDINO, 

2015, online). Através desse atalho legislativo, a emissão da carteira de trabalho, que antes só 

poderia ser emitida pelas superintendências regionais do MTE, agora pode ser expedida por 
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qualquer órgão da Administração Pública direta e indireta (federal, estadual e municipal) – de 

forma que não há mais motivo para haver morosidade na entrega do documento. 

Entretanto, dados trazidos pelo jornal paulista G1 em 14 de outubro de 2016 

demonstram que a Polícia Federal de São Paulo não estava conseguindo ofertar datas de 

agendamentos para os estrangeiros obterem ou renovarem documentações. Nesse decorrer, 

cerca de 500 pessoas estavam sem documentos ou com títulos vencidos (dentre os quais um 

percentual de refugiados) - isso porque das 350 vagas que eram oferecidas por dia, somente 

150 estavam disponíveis por problemas técnicos insolucionáveis (PINHO, 2016, online). Ao 

que parece, o problema para a emissão do protocolo de refúgio parece persistir. 

Em contraposição à dignidade ordenada pelo non refoulement, o obstáculo de não 

se conceder o protocolo impede o requerimento da CTPS, fazendo com que o refugiado 

continue fragilizado e exposto a muitos riscos sociais por não ter um emprego. 

Por outro lado, as probabilidades de se conseguir um emprego formal nos estados 

do centro-oeste são muito maiores que em outras regiões brasileiras. Isso ocorre porque, 

principalmente o Estado de São Paulo, tem um histórico favorável à recepção de novas 

culturas. Como uma cidade global, por exemplo, a cidade de São Paulo tem a sua construção 

alicerçada por imigrantes de diversas partes do mundo, de modo que os refugiados encontram 

uma mentalidade social mais aberta, receptiva e assistencial. 

De uma forma geral, depreende-se que o problema central encontrado na capital 

de São Paulo, diferente dos encontrados em Fortaleza e em Porto Alegre, está na capacidade 

gerencial da Administração para atender a imensa quantidade de solicitações. Isto posto, resta 

clara a necessidade de uma reforma administrativa urgente por parte do Estado, com o 

objetivo de preparar a estrutura e o pessoal público às demandas migratórias intrínsecas ao 

século XXI. 

 

4.5 Estudo socioeconômico do Brasil no contexto da crise de 2008 e seus reflexos em 2015 

 

A diminuição da quantidade de vagas de emprego no Brasil, sentida nos últimos 5 

anos, reflexo da crise mundial que se iniciou em 2008, tem ocasionado um movimento de 

saída de imigrantes ao seu país de origem – dentre ele os refugiados. 

Segundo organizações que prestam auxílio aos refugiados, a dificuldade ou 

impossibilidade de conseguir um emprego gera consequências muito graves para eles, pois a 

crise de renda afeta a permanência deles, assim como a sobrevivência de suas famílias 

(MILESI apud BRITO, 2016, online). 
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Com o aumento do desemprego acarretado pela diminuição da atividade 

econômica, tanto o brasileiro quanto o refugiado foram vítimas da diminuição da quantidade 

de postos de trabalho - de modo que os refugiados estão retornando ao país de origem ou 

buscando oportunidades em outros países (GUSTAVO SAMPAIO; MILESI apud BRITO, 

2016, online). 

De fato, dados referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017 trazidos pela 

Coordenadoria de Coordenação Geral de Imigração (CGIg) e pelo Conselho Nacional de 

Imigração (CNIg) demonstram um quadro de maior demissões do que de admissões de 

imigrantes (OBMigra, 2017a; OBMigra, 2017b; OBMigra, 2017c; OBMigra, 2017d). 

Como deveras já reiterado, os refugiados que perdem o emprego geralmente 

retornam ao seu ponto de origem, onde deixaram família, bens e um histórico social 

consolidado, ferindo diametralmente a não devolução. 

Os que optam por continuar no País após a tentativa infrutífera de conseguir 

emprego ou após a perda dele têm como alternativa, por sua vez, montar um negócio próprio 

de natureza informal, o qual vem desde já comprometido pela ausência de direitos trabalhistas 

e previdenciários. Há também a possibilidade de conseguirem empregos menos qualificados – 

o que degrada eminentemente a perspectiva salarial que tinham, debilitando a qualidade de 

vida mínima que esperavam ter (MATILDE apud BRITO, 2016, online). 

Por fim, outra solução seria a dependência de organizações voluntárias (como 

ocorre na imensa maioria dos casos), o que afeta sobremaneira a autoestima dos abrigados por 

refúgio sob olhar da soberania brasileira. Como bem anota Milesi (apud BRITO, 2016, 

online): “(...) o migrante ou refugiado não deseja ser mantido ou ser sustentado, ele deseja 

espaço para encontrar o próprio sustento e contribuir para o país”. 

Tais opções, deduza-se, insultam igualmente a plenitude principiológica da não 

devolução, além de contrariarem em muito a dignidade humana do trabalho como um direito 

fundamental. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa tem como finalidade justificar por quais meios o trabalho se 

mostra como uma ferramenta útil e necessária à consolidação do princípio da não devolução. 

Assim porque, se bem tenha a função de gerar renda, o trabalho também tem o papel 

psicossocial de criar interações entre os refugiados e os habitantes nativos, permitindo – sob 

ótica das duas vertentes – que encontre meios de permanecer dignamente em solo estrangeiro. 

Destarte, o desenvolvimento do presente tema permitiu constatar que o trabalho é 

fator de extrema importância à introdução do indivíduo refugiado na nova sociedade. Isto 

porque as explicações científicas e doutrinárias trazidas, traduzidas na análise dos casos 

práticos, deixaram a conclusão de que com a obtenção de um emprego (evidencie-se: labor 

formal), o acolhido forma novos ciclos sociais essenciais à sua conglomeração civil. 

Para mais, ter uma fonte de renda lhe possibilita independência física e 

psicológica em relação ao Estado ou a instituições de caridade, o que viabiliza a sua 

reestruturação como pessoa humana. 

É fato inarredável que o refugiado sem emprego formal continua 

psicologicamente debilitado, dependente do atendimento e disponibilidade de ONGs e 

vulnerável às atividades informais (nas quais não têm assegurados os seus direitos trabalhistas 

e previdenciários) e mesmo aos ofícios análogos ao trabalho escravo. 

Todavia, há diferentes problemas enfrentados por eles, tanto para a emissão da 

carta de trabalho, quanto para ter sucesso na obtenção de emprego após conseguí-la - 

dificuldades que variam conforme a região do País. 

A saber, em alguns lugares há entraves administrativos no agendamento inicial 

para a solicitação de refúgio, que gera um protocolo sem o qual o refugiado fica irregular. Em 

outras localidades, em contrapartida, conseguir o protocolo e a carteira de trabalho é bastante 

simples e rápido, mas a divulgação e oferta de empregos são bastante escassas. 

O idioma se destaca como o grande desafio para o acesso ao trabalho formal em 

muitas regiões, salientando-se também que a acomodação climática e a xenofobia podem 

concorrer de forma negativa para a obtenção do primeiro emprego. 

Em relação ao Poder Judiciário, notou-se uma imaturidade no tocante a uma visão 

humanista do refugiado – alguém fragilizado e necessitado da proteção do Estado antes e 

depois de conseguir uma atividade rentável regular. Muitas decisões jurisprudenciais são 

ainda controversas quanto aos anseios imediatos de um indivíduo em condição de refúgio. 
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Alguns órgãos presentantes da União Federal têm demonstrado bastante descuido 

com a dignidade humana dos acolhidos, também nas questões de legitimação das condições 

de trabalho, o que tenta ser remediado por uma judicialização provida pela Defensoria Pública 

da União. 

Em desfecho, a situação vigente de crise econômica, social e política que assola o 

Brasil tem dificultado a geração de empregos e a centralização de ações na melhoria do 

instituto de refúgio, atrasando progressos planejados para um melhor abrigo das novas 

demandas que virão no correr dos próximos anos. 

A nação brasileira carece de uma reestruturação conjunta entre a Lei de 

Refugiados (Lei nº 9.474/1997) e a Administração Pública, de modo a gerar mais caminhos, e 

por trâmites ainda mais simplificados, para o atendimento instantâneo de um refugiado e para 

o direcionamento a fontes de renda formais. É sugestivo o aumento do número de pessoal, 

bem como um treinamento de todos os agentes públicos focado nas razões e consequências 

humanitárias que levam ao refúgio, para que estejam capacitados a acolher os deslocados 

internacionais. 

Preconiza-se, outrossim, pelo uso de redes de rádio e de televisão, de jornais e de 

redes sociais para a disseminação de campanhas informativas sobre a realidade do refúgio, a 

fim de habilitar a população brasileira e o empresariado a agir junto com o Estado pela 

integridade social e empregatícia dos imigrados vulneráveis. 

Em síntese, o estudo deste tema é extremamente relevante na seara de Direitos 

Humanos no que tange aos desafios internacionais para o século XXI. Academicamente, este 

conteúdo espera unir forças às ideias já existentes na busca de novas respostas para a temática 

dos refugiados - especialmente na solução da problemática da obtenção rápida de emprego 

para eles. 

Socialmente, pretende atuar como fator transformador, propondo o estudo 

aprofundado da questão e a formação de um público leitor militante na difusão do tema e no 

auxílio comunitário à recepção de imigrantes forçados. 

Em viés mais amplo de análise, apura-se que a realidade contemporânea do 

instituto de refúgio a nível global tem causado uma morosidade de resposta em muitos países, 

visto que a capacidade deles em se adaptar é relativamente menor que a crescente demanda. 

Neste contexto, apesar de a legislação brasileira apresentar um aglomerado de 

normas modernas e dotadas de forte teor principiológico humano (que permite a participação 

ativa de órgão públicos e privados e da sociedade civil, tanto para a facilitação da entrada de 
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refugiados quanto para a oferta de todos os meios bastantes à sua não devolução), as 

conclusões ora abordadas impedem a sua aplicação prática. 

Assim, em busca da evolução do assunto, deixa-se como sugestão sejam feitas 

também pesquisas em relação à importância do idioma, da percepção social e da capacitação 

do servidor público para a consolidação do princípio basilar da não devolução. 

As dificuldades enfrentadas pelo Brasil não podem servir de óbice para a garantia 

dos Direitos Humanos de Refugiados no País. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

QUESTIONÁRIO AOS REFUGIADOS DE FORTALEZA/CE 

 

1 Idade? 

2 Sexo? 

3 Origem? 

4 Quando chegou no Brasil? 

5 Em que cidade chegou no Brasil? 

6 Já tem acesso ao protocolo de solicitação de refúgio? 

7 Quanto tempo demorou entre a chegada no Brasil e a obtenção do protocolo? 

8 Já possui Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)?  

9 Quanto tempo demorou entre a obtenção do protocolo e a emissão da CTPS? 

10 Tinha formação superior no país de origem? 

11 Conseguiu revalidar o diploma no Brasil? Se sim, quanto tempo levou? 

12 Trabalhava no país de origem? Se sim, qual era o rendimento médio? 

13 Já estudou o idioma português? 

14 Já conseguiu emprego? 


