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RESUMO

O Refúgio é instituto há muito reconhecido pelo Direito Internacional Público. Contudo, nos últimos anos este instituto tem causado reflexões por 
parte de toda a sociedade internacional e de pessoas de diferentes países que têm acompanhado a saga de milhões de refugiados que, sem 
qualquer certeza sobre seus destinos, se lançam ao desconhecido na esperança de encontrar um futuro com mais segurança e paz longe de seu 
país de origem. Pode-se afirmar que nos últimos anos, principalmente após a dissolução do mundo bipolar, multiplicaram-se os movimentos 
nacionalistas e de autonomia, identificados por sua atuação radical, onde predominam a violência e as mais cruéis demonstrações de desrespeito 
aos direito humanos. Tais movimentos, com as mais diferentes motivações, das quais podemos observar em destaque os motivos políticos, 
étnicos e religiosos, vêm provocando a mobilização das lideranças de diferentes países, ao mesmo tempo que dá ensejo ao desrespeito à 
Princípios do Direito Internacional como a necessidade de cooperação e o Princípio do Non Refoulement, fazendo da necessidade de recepção de 
refugiados uma das grandes preocupações mundiais. A preocupação das lideranças mundiais, principalmente dos governantes dos países de 
maior influxo de indivíduos advindos de situações de migração forçada, está em conseguir equilibrar a segurança e a qualidade de vida da 
população já estabelecida no país e o respeito aos princípios humanitários que envolvem a recepção de refugiados, fazendo surgir legislações e 
movimentos na tentativa de controlar e restringir a entrada de tais grupos em território nacional. Diante deste complexo panorama, esta pesquisa 
analisou o instituto do refúgio, sendo organizada em partes: primeiramente realizou um breve levantamento histórico do instituto do refúgio, 
com esclarecimentos sobre a utilização do instituto no Direito Internacional Público e sua normatização, bem como sobre o surgimento e o papel 
da ACNUR para a proteção dos refugiados. Em um segundo momento, buscou demonstrar alguns dados sobre os fluxos migratórios atuais e sobre 
os tipos de refúgio presentes na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e Protocolo de 1967, documentos que foram incorporados 
no ordenamento brasileiro por meio da Lei 9.474 de 1997. O terceiro enfoque do texto esteve em estabelecer o panorama atual das ações 
restritivas dos movimentos migratórios na Hungria, apresentando algumas ações normativas para a repressão dos fluxos de refugiados no país. 
Por fim, a pesquisa apresentou considerações sobre a necessidade de equilíbrio entre o respeito à soberania e o respeito aos jus cogens 
estabelecidos pela Declaração dos Direitos Humanos de 1948 que estabeleceu o direito à buscar refúgio, bem como pelos Princípios de Direitos 
Humanos presentes em tratados como a Convenção de Genebra de 1951, que estabelece o direito dos indivíduos em situação de refúgio em 
passar por países em busca de proteção. O método utilizado será o indutivo, uma vez que parte de dados particulares para uma verdade geral. O 
desenvolvimento da proposta de estudo se deu por meio de pesquisa bibliográfica a fontes primárias e secundárias. Ao final da pesquisa foi 
possível estabelecer as seguintes conclusões: em nome de sua soberania, países como a Hungria passaram a adotar medidas de contenção da 
permanência e da simples passagem de refugiados por seus territórios, mesmo diante das declarações da condição de refugiados. Não obstante a 
força da soberania enquanto jus cogens, a importância da pessoa humana enquanto sujeito de Direito Internacional levou o ser humano à 
condição de fim último da existência da própria sociedade internacional, com sua dignidade protegida e fundamentada em documentos como a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, que garante aos indivíduos em situação de refúgio o direito à buscar refúgio em outros países, 
sendo motivo para obstar as ações de violência do governo húngaro contra a passagem de refugiados por seu território.
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