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RESUMO

Dados recentes do Comitê Nacional de refugiados – CONARE mostram que o índice de pessoas em situação de refúgio tem crescido no Brasil. O 
número total de pedidos de reconhecimento da situação de refúgio aumentou em 28.681 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e um) casos entre 
os anos de 2010 e 2015. No ano de 2010 eram apenas 966 (seiscentos e sessenta e seis) e no ano de 2015 somaram 28.670 (vinte e oito mil 
seiscentos e setenta). O número de refugiados reconhecidos enquanto tal ainda é de apenas 8.863 (oito mil, oitocentos e sessenta e três), pessoas 
advindas de 79 (setenta e nove) nacionalidades distintas. Este trabalho tem por objeto a análise da legislação brasileira acerca do processo de 
reconhecimento dos indivíduos que requerem ao governo federal o reconhecimento do status de refugiado, em especial no que concerne aos 
direitos advindos da homologação brasileira. O objetivo principal é analisar qual a preocupação da legislação nacional com o tema, levando em 
consideração a adequação da norma nacional com a situação atual de conflitos em diferentes regiões do planeta e destacar de que forma a União 
tem desenvolvido políticas públicas aplicadas aos imigrantes em situação de fuga. A metodologia utilizada é qualitativa, leva em consideração as 
referências da lei nacional e dados dos CONARE. Os dados levantados são analisados levando em consideração o país de origem dos refugiados, 
os motivos que promoveram a situação de refúgio e o tempo de permanência no país. Os resultados preliminares apontam que a legislação 
nacional necessita de aprimoramento, em especial quanto ao reconhecimento de direito civis aos refugiados além de medidas mais enérgicas 
para assegurar uma situação de permanência digna no país. A respeito do aprimoramento da lei, dado importante a ser considerado é a existência 
de quantidade relativa de projetos de lei carentes de tramitação mesmo em tempos de influência dos acontecimentos externos. Nota-se que 
ainda que assegurado direito pelo artigo 5º da Constituição Federal, a realidade dos refugiados ainda é bem distante da dignidade e clama por 
atenção das diferentes instituições operadoras do direito.
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