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RESUMO

Este trabalho aborda a conceituação de refúgio ambiental na jurisprudência e na doutrina, analisando de forma mais especifica a aplicação do 
referido conceito aos haitianos que migraram para o Brasil em decorrência do terremoto que assolou aquele país em 2010. O instituto do refúgio 
nasce como consequência da Primeira Guerra Mundial, destinado a classificar os cidadãos que foram forçados a sair de seus países de origem em 
virtude das graves violações de direitos humanos sofridas. Desde então, o instituto vem se desenvolvendo e se adaptando às novas realidades e 
anseios da humanidade. No entanto, uma faceta do refúgio ainda gera grande discussão doutrinária e jurisprudencial: o refúgio ambiental. 
Doutrinariamente, alguns autores conceituam o refúgio ambiental como aquele oferecido a pessoas que sofreram violações de direitos humanos 
em virtude de desastres naturais. No entanto, como não há positivação desse instituto, ainda enfrentam muitos obstáculos aqueles que precisam 
sair de seus países de origem em busca de garantias básicas ameaçadas por catástrofes naturais. Observa-se que é um instituto que tende a ser 
cada vez mais utilizado, em virtude das crescentes agressões ao meio ambiente e, consequentemente, do aumento no número de desastres 
ambientais. Nesse contexto enquadram-se os imigrantes haitianos que, após o terremoto ocorrido em 2010 no Haiti, migraram para o Brasil em 
busca da preservação de seus direitos fundamentais. Diante do exposto, este trabalho procura apresentar breve histórico do surgimento desse 
instituto, diferenciando-o do asilo. Busca ainda esclarecer qual a posição adotada por organismos nacionais e internacionais, com base em 
trabalhos científicos e legislação. Ainda, analisa o tratamento oferecido aos imigrantes haitianos, visto o não reconhecimento, no Brasil, do 
refúgio ambiental; e as consequências decorrentes da não aplicação da condição de refugiadas a essas pessoas. O método utilizado foi o indutivo, 
partindo da análise de estudos pontuais para atingir uma conclusão. A metodologia foi a de pesquisa doutrinária e jurisprudencial, no âmbito 
nacional e internacional. Ao final do estudo, foi possível concluir que a Organização das Nações Unidas não adota o conceito de refugiado 
ambiental, classificando-os como migrantes ambientais, não sendo estes beneficiários dos preceitos do Estatuto dos Refugiados de 1951. 
Concluiu-se ainda que os estados americanos, inclusive o Brasil, seguem o entendimento da Organização das Nações Unidas e não proporcionam 
status de refugiado àqueles que migram em função de fenômenos ambientais. Por fim, analisando o caso dos haitianos que migraram para o 
Brasil a partir de 2010, observa-se que, sem gozar da condição de refugiados, não detêm a proteção necessária para a garantia de direitos básicos, 
como saúde, segurança, moradia e trabalho, sendo concedido um visto humanitário que se mostra mais precário do que a concessão do status de 
refugiado.
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