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RESUMO

O  trabalho aborda o caráter jurídico da proteção concedida aos grupos de haitianos que migraram para o Brasil após o terremoto de 2010, 
através de duplo enfoque: a necessidade de proteção jurídica à migração motivada por desastres naturais e  pela negação do Estado em prover a 
dignidade de seu povo. Trata-se de um dos maiores movimentos migratórios recebidos pelo Brasil, em razão da falência do Estado do Haiti e da 
sua consequente incapacidade de prover a dignidade do próprio povo. O Brasil tornou-se um referencial imaginário para grande parte dos 
haitianos, os quais vieram em busca de novo recomeço; entretanto, a condição de refugiados não lhes foi reconhecida, em que pese estarem 
presentes os requisitos legais para sua concessão. A partir do caso haitiano, busca-se ampliar a proteção jurídica àqueles que migram em 
decorrência das situações mencionadas, por meio da releitura dos instrumentos internacionais e da releitura da política e da normativa migratória 
brasileira. Neste trabalho utilizou-se como referencial teórico geral a obra de Hanna Arendt (1999) sobre o conceito de direitos humanos e suas 
principais características, destacando sua relação com as ameaças do totalitarismo e o conceito de risco desenvolvido por Rafaelle de Giorgi 
(1998) e sua relação com o estado democrático de direito contemporâneo. Para o plano teórico específico da normativa sobre refugiados e para 
uma análise aprofundada utilizou-se como ferramenta teórica a obra de Jubilut (2007). Os dados estatísticos produzidos e registrados nos 
relatórios do próprio Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) são centrais na pesquisa desenvolvida para verificar a dimensão de impacto 
demográfico e eficácia no monitoramento das políticas públicas migratórias para este grupo objeto de investigação. Verificou-se a necessidade de 
estender o conceito teórico de refugiado à luz das novas característica e riscos apresentados pela globalização.  Entende-se que a ortodoxia 
conceitual e o formalismo normativo afeta a efetividade dos instrumentos jurídicos internacionais e nacionais. Constatou-se também que no 
plano internacional o não reconhecimento da condição de refugiados para este segmento contradiz obrigações internacionais assumidas pelo 
estado brasileiro ferindo o princípio pacta sunt servanda. Registra-se ainda que a ausência de políticas de inclusão representa séria ameaça ao 
princípio constitucional de dignidade da pessoa humana.  É imperioso ressaltar que estender o conceito ‘refugiado’ de modo a abarcar pessoas 
com necessidades similares ou, até mesmo, maiores de proteção é apenas o próximo passo para devolver-lhes sua humanidade, conforme a 
construção harendtiana. O processo de inclusão e de aceitação não pode ser paradoxal, de modo a deixar migrantes à margem da sociedade, não 
lhes reconhecendo direitos. No entanto, não basta reconhecê-los juridicamente. É imprescindível que os Estados busquem soluções de cunho 
social por meio de políticas públicas de inclusão e de cunho político-jurídico, garantindo-lhes direitos fundamentais e vinculação à comunidade 
política no Estado que os recebe. A reestruturação jurídica deve vir acompanhada inevitavelmente de mudança na política migratória, a despeito 
de novos riscos que possam vir a surgir. A postura do Brasil diante dos migrantes haitianos evidencia grave lacuna legal e representa uma visão 
ortodoxa sobre deslocamentos forçados, ignorando-se os valores constitucionais que permeiam o instituto do refúgio. Pensar qualquer instituto à 
luz da realidade atual é condição para que haja adequada aplicação da norma. Necessário, pois, se faz atribuir sentidos ao texto da norma que 
permitam aplicá-la de maneira coerente, em respeito às condições presentes.
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