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RESUMO

O Direito Internacional dos Direitos Humanos passa por uma crise que decorre do aumento progressivo de casos de refúgio. No mundo, o número 
de pessoas forçadas a se deslocarem já atingiu o marco de 68,5 milhões. O Brasil, em razão de sua política internacional, tem se tornado o destino 
de muitas delas. Ao refletir sobre essa questão e partindo da hipótese que os Direitos Humanos devem ser observados antes, durante e após a 
solicitação de refúgio, o presente trabalho, que registra-se, ainda está em fase de andamento, tem o objetivo de analisar a presença dessas 
pessoas no mercado de trabalho brasileiro. Desta maneira, questiona-se: o mercado de trabalho para refugiados no Brasil encontra-se cético? O 
problema de pesquisa proposto será respondido seguindo o encadeamento dos objetivos formulados para o trabalho, quais sejam, perquirir as 
possíveis causas que dificultam o ingresso de refugiados no mercado formal, identificar se há no sistema jurídico amparo ao direito ao trabalho 
para os refugiados, e verificar se há medidas que tenham por fim combater o preconceito e incentivar os refugiados a ingressarem no mercado de 
trabalho. Para isto, utiliza-se os métodos qualitativos, para fornecer em caráter exploratório um panorama de como o Brasil se comporta na 
defesa do direito ao trabalho aos refugiados. Quanto aos resultados encontrados, dados do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) 
revelam que até o final de 2016 o Brasil acolhia 9.552 pessoas refugiadas, provenientes de 82 diferentes nacionalidades. Até dezembro de 2016, 
10.308 pessoas protocolaram novas solicitações de refúgio às autoridades brasileiras. A maioria das pessoas chegam ao Brasil em busca de 
melhores condições de vida, uma vez que foram obrigadas em razão de fundados temores saírem de seus países de origem. No entanto, 
diferentemente do que se opera na Europa, os refugiados no Brasil não recebem auxílio, também chamado custo de manutenção, e por isso, 
devem entrar no mercado de trabalho para suprir suas necessidades. Ocorre que apesar de muitos possuírem altos níveis educacionais, há 
dificuldades, seja por falta de documentos ou por problemas na validação dos diplomas e qualificações acadêmicas. Soma-se a isso o 
desconhecimento da língua portuguesa, dificultando a comunicação, e o preconceito, em forma de xenofobia, por tornar o mercado formal mais 
competitivo. A opção imediata que a ele se apresenta para subsistir diante dessas situações é o mercado informal. Contudo, a realidade fática se 
distancia da formal, sendo sabido que o Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e do 
Protocolo de 1967, além de internalizá-los através da Lei 9.474/97, que assegura em conformidade com os princípios dos Direitos Humanos o 
direito ao trabalho, em especial o de possuir a Carteira de Trabalho e Previdência Social com os mesmo benefícios que a lei trabalhista assegura 
aos brasileiros. Ademais, salienta-se que um outro infortúnio que surge são os desconhecimentos acerca do que é o refugiado, e nessa 
perspectiva, destacam-se algumas iniciativas que buscam auxiliá-los a se realocar no mercado formal como o Programa de Apoio para a 
Realocação de Refugiados e o Empresas com Refugiados. Através dos resultados encontrados até a presente fase desta pesquisa, considera-se 
que a resistência dos brasileiros quanto ao refúgio e a causa dos refugiados, ainda cria barreiras que impactam na esfera social e econômico, 
devendo ser combatidas. Embora existam leis e iniciativas que amparam os direitos dos refugiados, o mercado de trabalho brasileiro ainda 
encontra-se intimista quanto a contratação dessas pessoas, mesmo elas tendo mão de obra disponível e com qualidade técnica para o ingresso 
no mercado formal. O presente trabalho conclui que o Estado ao se comprometer com os refugiados, deve atender suas três obrigações 
essenciais: respeitar, proteger e implementar, sendo o direito ao trabalho uma categoria desta.
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