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Simpósio: MEIO AMBIENTE COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

 

RESUMO: A crise humanitária gerada pela migração de milhares de pessoas que, fugindo de 

problemas sócio-políticos, ambientais e econômicos, se deslocam para outros países na 

esperança de encontrarem melhores condições de vida, tornou-se um dos principais desafios 

sociais contemporâneos. Neste contexto, o Brasil adota uma política constitucionalmente 

conformada à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, fundamentada na cidadania 

e dignidade de brasileiros e estrangeiros nele residentes. Assim, na consolidação desse 

mecanismo proativo de inclusão e defesa dos refugiados, o Brasil ratificou a Convenção do 

Estatuto dos Refugiados, promulgou a Lei do Refúgio (Lei nº 9.474/97), e criou, também, o 

Comitê Nacional para Refugiados - CONARE, vinculado ao Ministério da Justiça. A partir 

desse modelo constitucional, o Brasil apresenta-se como protagonista do Cone Sul na defesa e 

promoção dos direitos humanos em âmbito internacional, sobretudo num momento em que se 

agigantam os conflitos étnico e religiosos, desigualdades econômicas e crises ambientais. 

Contudo, a eficácia de uma política pública duradoura de integração do refugiado que 

assegure os direitos fundamentais de alimentação, moradia, saúde, trabalho e educação, 

encontra-se limitada pela recessão que assola as economias mundiais. O presente artigo tem 

por objetivo geral realizar um breve estudo jurídico sobre a implantação de um sistema 

político de natureza tributário-ambiental-laboral, através do qual o tributo empresarial possa 

ser utilizado como instrumento jurídico-econômico na política de promoção dos direitos 

fundamentais dos refugiados, uma vez que são pessoas de extrema vulnerabilidade e 

necessitam de um país acolhedor para a reconstrução de suas vidas com dignidade. Dentre as 

inúmeras questões a serem enfrentadas, o acesso ao trabalho apresenta-se como um dos 

setores que demanda esforços mais urgentes no processo de integração do refugiado, pois 

muitos deles, quando inseridos no mercado de trabalho, enfrentam tratamento discriminatório, 

laborando sem carteira assinada, com salários extremamente baixos, inclusive sujeitando-se a 

trabalho em condições análogas à de escravo, sobretudo nas atividades agropecuária e 

indústria têxtil. Em resposta  à questão apresentada, o Estado tem o dever jurídico de elaborar 

e implantar políticas públicas que reformulem a perspectiva lógico-estrutural das relações 

tributário-ambiental-laboral. Para tanto propõe-se, para a empresa que acolher o trabalhador 

refugiado, a adoção de um sistema jurídico de tributos de conteúdo extrafiscal, com incentivos 

fiscais sobre as Contribuições Sociais de custeio direto da seguridade social a cargo do 

empregador, sobretudo a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) e COFINS 

(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), uma vez que a incidência 

tributária das mesmas efetiva-se através de fatos geradores que recaem, respectivamente, 

sobre o lucro e o faturamento da empresa e, consequentemente melhorariam os resultados 

empresariais. Todavia, é imprescindível o fortalecimento dos mecanismos fiscalizatórios do 

meio ambiente laboral do refugiado, para a construção desse sistema sócio-jurídico tributário 

solidário no âmbito internacional. Evidentemente, há muitos obstáculos de cunho político e 

administrativo a serem enfrentados e superados na efetiva implantação dessa política de 



acolhimento aos refugiados. Adota-se, para fundamentar o conteúdo do tema em debate, o 

método jurídico-dedutivo, através da análise qualitativa consolidada pelo levantamento 

legislativo e bibliográfico. 
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