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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 

 

RESUMO: O trabalho aborda a necessidade de ampliação do conceito de “refugiado” nas 

normativas internacionais e internas, diante de novos riscos apresentados na atualidade. 

Embora a Convenção sobre Estatuto dos Refugiados de 1951 tenha inaugurado uma fase de 

construção de proteção jurídica internacional dos refugiados, e de ter definido a expressão 

“refugiado”, esse instrumento não apresenta respostas a alguns problemas atuais que levam 

indivíduos a fugirem de seus países, como é o caso da violência generalizada, da falência de 

alguns Estados, incapazes de prover condições mínimas de dignidade ao povo, e de 

catástrofes ambientais. Ainda que as migrações forçadas tenham sido motivadas por esses 

eventos, o Direito Internacional ignora as relações entre acontecimentos desta natureza, 

naturais ou não, e as migrações, o que torna seres humanos desprovidos de proteção jurídica, 

além de invisíveis aos olhos da sociedade internacional. Inequivocamente, o sistema jurídico 

internacional é incapaz de responder a certos reclamos que se apresentam na conformação do 

mundo atual, relacionados à transnacionalidade de bens, de valores, de informações e, em 

especial, à própria mobilidade humana. A despeito dos instrumentos internacionais não 

reconhecerem a condição de refugiado aos migrantes forçados não amparados pela definição 

tradicional, há valores consubstanciados em normas internacionais que fundamentam a 

proteção, orientadas pelo respeito à dignidade da pessoa humana, eixo central do sistema 

jurídico internacional, e pelos princípios da solidariedade e da tolerância, que permitem 

afastar o formalismo normativo e a ortodoxia interpretativa, com vistas a conferir proteção 

jurídica a grupos que se encontram em condições similares, ou mais graves do que aqueles 

concebidos tradicionalmente como refugiados. A estreita relação entre constitucionalismo e 

internacionalismo na época atual também demonstra como há convergência destes valores, 

incorporados em muitos ordenamentos, o que possibilita estender a conceituação de 

‘refugiado’ nas normativas internas de modo a abarcar pessoas em situação de extrema 

vulnerabilidade. 
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