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Simpósio: 33 - DIREITOS HUMANOS, TRANSNORMATIVIDADE E PAZ 
 
RESUMO: O mundo tem observado grande crescimento da mobilidade humana em 
decorrência, principalmente, de crises humanitárias. Segundo os dados do ACNUR, até o final 
de 2016, havia 22, 5 milhões de refugiados no mundo. Sob tal contexto, a relevância temática 
justifica-se com base na preocupação com a proteção internacional da pessoa humana em uma 
terceira vertente, juntamente com o Direito Internacional dos Direitos Humanos e o Direito 
Humanitário, qual seja: o Direito Internacional do Refúgio. A Convenção das Nações Unidas 
relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e o seu Protocolo de 1967 representam valiosos 
instrumentos dentro do único sistema universal de proteção obrigatória para os refugiados, 
ainda que com uma definição restrita na concepção de refugiado. Em 1984, em nível regional, 
a definição tradicional de refugiado foi ampliada através da Declaração de Cartagena, incluindo 
“a grave e generalizada violação dos direitos humanos" como elemento para a sua conceituação. 
O instrumento influenciou a maioria dos países latino-americanos a aplicar a definição ampliada 
e a adota-la em suas legislações domésticas. Esse foi o caso do Brasil com a aprovação da Lei 
de Migração nº 13.445/17, que passa a tratar a questão dos refugiados sob a perspectiva dos 
direitos humanos, objeto da presente pesquisa. Esta objetiva apresentar a nova legislação como 
resposta vanguardista à realidade de um número de refugiados cada vez maior pelas fronteiras 
brasileiras e demonstrar que a visão humanista da lei contribui para o avanço do Direito 
Internacional do Refúgio e do sistema de proteção da pessoa humana. A metodologia da 
pesquisa consiste no levantamento e revisão bibliográfica, utilizando-se de raciocínio dedutivo 
com abordagem qualitativa e quantitativa. A técnica de pesquisa selecionada trata-se da 
empírica diagnóstica, mediante procedimentos de observação, coleta, documentação, análise do 
conteúdo e estudo de caso. A natureza das fontes utilizadas consiste em primária e secundária. 
O resultado inicial demonstra que a nova lei de migração brasileira fornece propostas 
coordenadas capazes de modificar os padrões de proteção aos refugiados, tornando- a em 
paradigma normative não só regional, mas também global. 
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