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RESUMO

A questão dos refugiados sobressai-se como um grave problema da época contemporânea, chamando a atenção dos Estados desenvolvidos, na 
medida em que são para eles que fogem os indivíduos atingidos, em busca de ajuda e abrigo, num derradeiro esforço pela sobrevivência. São 
indivíduos que, de acordo com documentos internacionais, devem receber o respeito imposto pela sua condição humana. A pesquisa teve como 
objetivo verificar se a atual estrutura protetiva internacional para essa categoria de pessoas vulneráveis se apresenta suficiente para os fins que se 
destina e como objetivo específico a eficácia das normas jurídicas internacionais na proteção dos refugiados. Uma das hipóteses foi que as 
normas jurídicas existentes para proteção aos refugiados são suficientes para a promoção dessa proteção. A outra hipótese foi que embora 
suficientes essas normas não são cumpridas pelos Estados signatários, configurando grave violação dos direitos humanos. A justificativa é 
verificada pelo fato de que, apesar de mais de 141 Estados serem signatários da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, dentre eles 
temos diversos que se recusam a receber refugiados diante da maior crise desde o final da Segunda Guerra Mundial. O projeto tem como marco 
teórico o processo histórico de generalização e expansão da proteção internacional dos direitos humanos, em especial, dos refugiados, diante da 
multiplicidade e diversidade de mecanismos de proteção das pessoas humanas.  Foi realizada uma pesquisa documental qualitativa que buscou 
verificar a eficácia ou ineficácia da atual estrutura protetiva internacional para a proteção dos refugiados, em particular na sua dimensão jurídica. 
Como resultado parcial, é possível observar através dos danos obtidos até a presente data que, o Estatuto dos Refugiados de 1951 e seu 
Protocolo Adicional I não são respeitados por boa parte dos Estados signatários. Além disso, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados (ACNUR), organismo das Nações Unidas responsável pelo acompanhamento e administração do problema carece de recursos para 
implementar a sua missão.
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