“Dos rios que tudo arrasta, se diz que é violento. Mas ninguém chama
de violentas as margens que o comprimem”
(Bertolt Brecht)
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CARTA DE APRESENTAÇÃO
Bem-vindo ao Parlamento Europeu, excelentíssimo (a) deputado (a)! É com muita
alegria que lhe parabenizamos pela sua vitória nas últimas eleições europeias! Durante seu
mandato, vossa senhoria estará acompanhado (a) por um corpo técnico amplamente
qualificado para auxiliá-lo (a) no exercício da função parlamentar. Como forma de nos
conhecermos melhor, resolvemos, de logo, apresentarmo-nos – pedimos desculpas pela
extensão desse tópico, é que a gente não tem limites mesmo, risos:
Bonjour! A pós-modernidade trouxe a nós IcaroTaynan Costa da Silva Pereira, que
apesar de não matriculado, está vinculado ao curso de Direito especialmente pela SOI,
algumas disciplinas e a grande lista de atuais, antigos e prováveis futuros contatinhos. Na real,
ele faz parte da cota rica do curso de Serviço Social que viaja à Europa para provocar inveja
no Stories, procurar seus amores perdidos – em busca da sua própria versão de um filme cult
do Woody Allen – e, acreditamos, apresentar artigos também. Artigos esses que devem tomar
o dia dos que vão assistir e o mês dos que se atrevem a ler, porque, definitivamente,
Icaronão.sabe.ser.sucinto! Ou controlado, ou moderado, ou escrever menos de 25 páginas
quando o limite era 10 e falar menos de uma hora quando deveria se ater a 20 minutos. Ele
sempre vai argumentar como cada linha é “extremamente importante” ou aparecer com uma
sugestão “pós-moderna”, que, no fim, é só confusa demais para qualquer pessoa entender.
Mas tudo bem... a gente discute, depois abraça, aceita que ninguém é perfeito e agradece por
ele ser o maior especialista em refugiados já existente na SOI que você respeita. Propagador
fiel da doutrina marxista, seu próximo objetivo é ser fluente em alemão e latim, porque,
afinal, de inglês, espanhol, francês e sueco (????), ele já manja. Para Icaro, a vida de poliglota
é tão natural que vive de mandar nouvelles de periódicos enfrançais para os coleguinhas que
não possuem o mesmo vasto conhecimento. Em retorno, recebe muitos “viado, sejemenas” e
um retrabalho de tradução. Ah, ele também é uma ótima companhia para as festinhas...
quando não está casado com o rolé que conheceu há uma hora ou sendo o ser mais sociável da
Terra e dançando com xsinimigxs. Mas como já dito antes: a gente discute, depois abraça,
aceita que ninguém é perfeito e agradece por ele ter um ótimo gosto e sempre enaltecer as
nossas brusinhas. Hejsålänge!
MISERICÓRDIA! Trataremos agora da personificação do azar. Da escorpiana do
amor (cof-cof). Da cota heterossexual da diretoria do Parlamento Europeu. Com 1,45m ou
menos de altura, Mariana Caroline Moura de Medeiros é aluna do 5º período de Direito da
UFRN. Formada (e laureada, vale salientar) em Gestão de Políticas Públicas – vai txoma essa
dupla graduação – aprendeu muito bem a gerir e equilibrar muita coisa, menos o nível de másorte que tem. Tirando o episódio em que ganhou um balaio junino (uau), diariamente relata
episódios que comprovam que em outra vida, Mari só pode ter sido a avó de Jair Bolsonaro,
no mínimo, pra merecer um carma desses. Se precisa extrair os sisos, sofre hemorragias; se
precisa tirar notas boas com Bichara, o destino dá um BAN; se precisa chegar às 19h pra uma
reunião, seu “misericórdia-móvel” quebra... Porém, com sua devoção à diva Lana Del Rey,
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sua simplicidade e seu poder de convencimento (que, inclusive, age fortemente sobre os
professores, fazendo com que alterem/adiem as datas das provas pra quando desejar a
princesa), Mari vai conseguindo levar a vida e vencendo cada CORTE e BAN que leva!
Muito de esquerda, sim, cheia de opinião, e sem paciência alguma pra opressões, Mari
resolveu entrar no Parlamento Europeu pra dar o BAN nos bolsominionsa.k.a.
homofóbicosa.k.a. xenofóbicos. Dispostíssima a ajudar, fofa e maravilhosa, estará sempre
disponível às (aos) delegadas (os) para prestar qualquer auxílio, precisar de opiniões,
conselho, atenção, sugestão de bibliografia e, até mesmo, correção de artigos de acordo com
as normas da ABNT (pela própria diregata, que, sem observar nada melhor pra gastar o
tempo, resolveu se dedicar a decorar todas elas).
Chegou a hora de vocês, queridos deputados, conhecerem o nosso diretor
#mãosdeferro: Pedro Augusto Lopes Rêgo, também conhecido como Pingo ou Pedaugusto!
Pisciano, estudante do 8º período de Direito da UFRN, nosso querido Pinguinho costuma
formar o grupinho das 3 Espiãs Demais dos rolézinhosnatalenses junto com Daniel Neves
(SCO) e Renato Gurgel (COMECON). Sua bebida favorita é a junção misteriosa do glorioso
#Diredrink + Clonazepam. Os efeitos disso? Só ele sabe. O maior sonho de Pedaugusto é
aprender tiro ao alvo e, diversas vezes, já pediu para que seus assistentes se posicionassem
contra a parede enquanto ele se divertia atirando objetos afiados neles! Nosso Rei Sol possui
uma coleção de moedas em casa e dizem que o motivo para isso é nobre: comprar uma estátua
de mármore dele mesmo. Vlogueiro da moda, ama gravar vídeos diários (“Olá meninans,
turobon? Então, no vídeo de hoje...”) dando preciosas dicas de como montar um
lookbohochic pra você ir ao Lollapalooza – onde nosso Dire tem presença garantida – e de
como ter uma coleção de fotos com a língua de MileyCyrus no melhor estilo Wrecking Ball.
Nosso absolutista favorito também sonha em montar um fandom de #Dória2018, ser lobista e
trabalhar com deputados, mas, claro, mandando neles. Importante lembrar que Pedro ama a
felicidade alheia, crianças fofinhas, casais apaixonados, pessoas que o abraçam e beijam a sua
bochecha... SÓ QUE NÃO! Não ouse. Nosso querido Pedaugusto, mesmo sendo manhoso,
NÃO chora – com exceção, dizem os rumores, do fatídico dia em que não pôde buscar seu
caríssimo terno na lavanderia. Apesar de todos esses relatos, nosso maravilhoso ditador é
amado pelo seu comitê, o qual idealizou com muito carinho, dedicação e paciência! Então,
senhores deputados, não hesitem em obedecer às suas ordens e em ARRASAR na simulação!
VAI TOMA!
Tainá [CENSURADO] Rodrigues Costa – a apresentada da vez –, após 4
maravilhosos anos contribuindo com o Comitê de Imprensa Internacional (CII <3), nesta
edição resolveu inovar, amar, abraçar e beijar a causa dxsRefugiadxs LGBTI. A ariana fake
juntou-se a nós para defender, problematizar e fazer do nosso comitê o mais purpurinado e
lindo
poliamor.
OK,
tudo
bem,
fora
do
comitê
é #monogamia.
A recém-formada em Jornalismo pela UFRN, após não arranjar emprego, atualmente acorda
todos os dias de madrugada para entregar jornal (4:45 a.m). Inclusive não se assuste caso a
encontre sempre de short, é que além dela ter muita alergia a calça jeans, fica mais fácil para
rebolar a raba e destruir na pista (sim_ou_não-Anitta.mp3). #MEENSINAAA. Mantendo a
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dupla identidade – de dia é Tainá e de noite é Pamella #boatos –, sua rotina é frenética. Se for
abraçá-la, saiba que sairá com 3 kg de glitter no corpo, é que a gata não dispensa o glitter e a
luz. Falando nisso, dizem que ela não paga mais energia depois de ter trabalhado na
COSERN. De boas com a vida, o desejo dela é só não viver de distâncias físicas, de conseguir
terminar o TCC a tempo e sempre ter comida por perto.
Por falar em #monogamia, é hora de apresentarmos uma pessoa nada monogâmica:
pode entrar, Thalita Marianne dos Santos Silva! Extremamente metódica, essa virginiana
raiz possui habilidades sobre-humanas quando o assunto é álcool: dizem os rumores que
Thalita teve seu primeiro contato com o famigerado líquido aos 4 anos de idade! Hoje em dia,
consegue virar uma garrafa de Pitú como quem bebe água #HIDRATE_SE! Criatura lendária
nas calouradas do curso de Direito, Thalita aprecia um bom banho de lama, inclusive tendo
sido encontrada em uma dessas sessões terapêuticas em plena Habeas Copus! Especialista em
dar sumiços (ou #mimacher, em héterolanguage), Thalita carrega consigo a alcunha de
Spotted, tamanha a dificuldade de encontrá-la durante o dia. Adepta do amor livre, Thalita faz
de tudo para fugir do sapadrama em todos os seus 5+ relacionamentos simultâneos com
contatinhxs dentre 15 a 45 anos de idade (interessadxs, favor contatar a diretoria do
Parlamento Europeu). Cantora nata, Thalita é cover de Marília Mendonça nas horas vagas, ou
seja, quando não está ocupada sendo cover de Simone e Simaria. Enfim, para encerrarmos a
apresentação dessa pessoa maravilhosa – a virginiana já reclamou da quantidade de linhas –,
propomos um desafio: quem convencer Thalita a entrar num relacionamento sério, ganha uma
menção honrosa!
C’monRuPaul’sDragRace Parlamento Europeu, let’sgetsickeninggg, porque agora
vamos apresentar Vinícius Fernandes de Lima Cabral! Personalidade proeminente no curso
de Direito da UFRN, Vini cursa o 7º período e carrega consigo um corpo todo natural e bonito
pra caramba – sem nenhuma cirurgia plástica. Essa celebridade singular comumente aparece
na imprensa internacional, por causa de suas aparições surpreendentes; podemos aqui pontuar
sua presença na Rua 13 de Maio, em Olinda, a qual foi marcada por grande euforia dos seus
fãs e, combinado com o alcoolismo, resultou em seu tombo memorável frente ao Teatro da
rua #SummertimeSadness?. Um de seus amigos no ramo da fama afirma que “ele não espera o
carnaval chegar pra ser vadia”. É plausível salientar que sua última aparição se deu no Le
Monde, e causou uma efervescência inestimável no local de sua formação, Espírito Santo/RN:
há uma dubiedade acerca de onde vem os investimentos financeiros para suprir as quebras de
isopor que essa figura protagoniza. Por outro lado, como toda célebre personagem, há também
um lado mais pessoal, amável (moção que ainda entrará em pauta) e sobretudo, vaidoso,
típico de um leonino maravilhoso que reina nos bancos do MPF e defende com toda sua força
os direitos da população LGBTI. Temos certeza que ela conseguirá sair da revenda de
cosméticos Mary Kay para as carreiras jurídicas. Juntas somos mais!
Por fim, mas não menos importante: abram alas e estendam o tapete vermelho, pois a
rainha está entre nós. Proprietária e CEO da empresa Lacração Ltda., Amanda Batista Silva
Sousa é a nossa amada tutora. Donade belíssimos cachinhos pretos, Monda – assim chamada
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por toda população mundial – não dispensa as festinhas para rebolar bem sua raba (“se é pro
baile de funk, eu vou contigo meu amor; mas se for pra fazer guerra, não me chama que eu
não tô; alalalaô”). Pelos corredores da famigerada UFRN, descobriu sua irmã gêmea e dizem
que elas trocam, vez ou outra, de papel. Na semana é Amanda e no fim-de-semana é Laís,
ops, Monda. Fã de Belchior (ainda estamos de luto) e de pizza de chocolate, odeia batata-frita,
mas furta sempre a do namorado. Organizadora de viagens que só ela sabe o destino, tem uma
coleção de passaportes, disputando acirradamente com Glória Maria e Zeca Camargo o posto
de maior turista do Guinness World Records. Sem saber o que fazer, despedaçou seu pobre
coração e deixou um pedacinho em cada país, mas registra tudo e ainda faz live nas redes
sociais. Ainda tentando aprender algumas palavras em português, como por exemplo,
campainha, sua preferência é falar palavras árabes. E como não poderia deixar de ser,
aproveitando o ensejo desta última apresentação, é que gritamos junto a Monda: PALESTINA
LIVRE!
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INTRODUÇÃO
Se o mundo espera de nós um pouco mais de coragem, pode-se dizer que isso não falta
àqueles que vivem sob os calabouços da renegação como refugiados. Suas vidas são
sucumbidas, seus sonhos execrados, seus corpos – muitas vezes – violados. São mulheres,
homens, crianças, jovens e idosos à mercê de uma proteção que não protege, pelo contrário,
fere. Fere as concepções de humanidade, fere a liberdade, fere os direitos. Os direitos de
quem?
Numa sociedade que se funda nas bases patriarcais, machistas e misóginas, exercer sua
liberdade de escolha divergente aos rótulos postos e impostos é um ato de coragem.
Criminalizados por leis e costumes, são gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais,
intersexuais e tantos outros que sofrem pela omissãodaproteção ofertadaa estes indivíduos.
Diante das constantes ameaças e o medo de ser quem são, muitos fogem dos seus
países de origem em busca de viverem com dignidade e reconhecimento, sem o assombro de
perseguições, prisões, espancamentos ou morte. Enxergam no horizonte um ideal de vida
pautada na compreensão, nas garantias fundamentais e no respeito, por isso, submetem-se a
condições degradantes de viagem – seja pelo mar ou em vias terrestres – para alcançar a
imaginária vida que planejam.
Nesta vereda, a imagem de um continente próspero, povos socialmente evoluídos,
economia mais estabilizada e oportunidade de progressão socialdespertam em muitos os
anseios para se chegar a Europa e nela adquirir refúgio. Em outros casos, a rapidez exigida
para uma fuga do país de origem não oportuniza a informação necessária de políticas sobre
identidade de gênero e orientação sexual que irão encontrar no país em que se busca abrigo.
Assim, os solicitantes têm seus pedidos negados. O preço da omissão e do medo é terem suas
vidas ceifadas.
Já imaginou ser obrigado a deixar para trás tudo o que construiu durantes seus anos de
existência, pois o temor de perder a liberdade ou até mesmo a vida é perturbante? Em algum
momento, você já se encobriu de farsas com medo de sofrer perseguição? Ver os direitos
serem relativizados devido a questões sexuais não desperta insegurança? Encontrar pessoas
morando nas ruas e vivendo na ilegalidade, uma vez que tiveram seu pedido negado, é
concebível? Negar o visto devido a omissão na primeira entrevista, pois a razão primordial do
pedido de refúgio era a sexualidade, não é intransigente?
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Diante dessas situações, o mundo vive uma eclosão de migrações, busca por refúgio e
obsecração por amparo. A crise migratória que surgiu nos últimos anos na Europa ocasionou
um dos maiores problemas enfrentados pela comunidade internacional. De um lado, as
transgressões dos direitos humanos, a morte de refugiados na peregrinação para alcançar o
território europeu e uma desordem do superpovoamento. Em contrapartida, garantir a
Soberania dos países europeus, a segurança no território e a comodidade de seus
nacionaisfomentou a Europa a tomar medidas drásticas. O fechamento de fronteiras, negação
de solicitação de abrigo, relativização de direitos, burocracia exacerbada, separação do
conjunto familiar são exemplos que os refugiados LGBTI enfrentam cotidianamente.
Atribuladocom o curso dos acontecimentos e instigados pelo desejo de mudança, o
Parlamento Europeu (EuroParla) foi o comitê, por nós escolhido, para ser simulado na XVII
edição da Simulação de Organizações Internacionais, trazendo ao cerne do âmbito acadêmico
o debate acerca dos Refugiados LGBTI, engendrando a proximidade de um assunto outrora
esquecido.
O Guia de Estudos é a ferramenta inicial para guiar vocês, delegadas e delegados, no
conhecimento mais aprofundado acerca do funcionamento e competência do Parlamento, bem
como o tema em voga. Por isso, nos primeiros dois capítulos nos debruçamos sobre o
histórico, a formação, as competências e a estruturação da União Europeia e do Parlamento
Europeu. Adiante, no terceiro capítulo, aprofundamos – em linhas gerais – os contextos
políticos, econômicos e sociais que provocaram a crise imigratória e de refugiados, além de
clarificar as definições de refugiados e outras categorias. No último capítulo, por fim,
elucidou-se especificamente sobre as situações de refugiados LGBTI na União Europeia,
tratando acercadas barreiras enfrentadas, as políticas migratórias e as dificuldades de uma
minoria escorraçada dentro de uma minoria esquecida.
Outrossim, delegadas e delegados, ou melhor, excelentíssimas eurodeputadas e
excelentíssimos eurodeputados, esperamos debates acalorados, posicionamentos firmes e
coesos, além da ruptura de paradigmas no reconhecimento e efetivação de garantias aos
refugiados. Desse modo, é o momento de esgrimir pela primeira vez na história da SOI os
direitos dos refugiados LGBTI, indagando, problematizando e buscando soluções para o
amparo dessa minoria. Então, é nesse meio universitário o primeiro passo na busca da
consumação por povos livres e iguais.
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1.Da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) à União Europeia
(UE)
A fim de começar a explanação material do tema deste comitê, trataremos um breve
histórico dos caminhos percorridos até a formação de um dos maiores blocos políticos e
econômicos, não só do cenário europeu, mas em âmbito global.

1.1.A construção e a institucionalização de um bloco europeu
Em 18 de abril de 1951, o Tratado de Paris, assinado porAlemanha, Bélgica, França,
Itália, Luxemburgo e Países Baixos, instituiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço
(CECA)1, que objetivava a organização inicial para a criação de uma “Federação Europeia”.
O Organismo estabeleceu um espaço de livre circulação do carvãoe do aço, recursos de valor
econômico e extrema relevância num conflitomilitar, que passariam a ser controlados por uma
instituição denominada Alta Autoridade2, cujas atribuições econômico-administrativas seriam
exercidas de forma independente dos Estados signatários.
Nesse sentido, o vínculo forçou a convivência obrigatória entre os países, culminando
numa Europa “política”. A CECAestimulou a criaçãodas primeiras instituições europeias:
além da já citada Alta Autoridade, também foram constituídos o Conselho deMinistros, o
Tribunal de Justiça e a Assembleia, cada qual com atribuiçõesespecíficas elencadas no
Tratado de Paris3.
Anos mais tarde, em 1º de janeiro de 1958, entraram em vigor as atividades da
Comunidade Econômica Europeia (CEE)4e da ComunidadeEuropeia de Energia Atômica
(CEEA, conhecida por Euratom)5 graças aos Tratados de Roma, assinados em 25 de março do
ano anterior. No caso, a CEEvisavaeliminar barreiras econômicaspara que o sistema de livre
comércio e a dinâmica de mercadofavorecessem o desenvolvimento das nações europeias.Por
1

EUR-Lex. Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (Tratado CECA). Disponível em:
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=URISERV%3Axy0022>. Acesso em: 24 mar. 2017.
2
FDUNL. Tratado que Institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Disponível em
<https://docentes.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/FPC_MA_24346.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2017.
3
Artigos 7º a 45 do Tratado de Paris, referente às atribuições das Instituições.
4
INFOEUROPA.
Tratado
de
Institui
a
Comunidade
Europeia.
Disponível
em:
<https://infoeuropa.eurocid.pt/files/web/documentos/ue/2002/2002_tratadoCE_compil.pdf>. Acesso em 24 mar.
2017.
5
UNIÃO EUROPEIA. Tratado que Institui a Comunidade Europeia de Energia Atômica. Disponível em:
<https://europa.eu/europeanunion/sites/europaeu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_en
ergy_community_pt.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2017.
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sua vez, aEuratomtinha por finalidade coordenar o fornecimento de materiais cindíveis e os
programas de investigação dos Estados-membros, objetivando a utilização pacífica da energia
nuclear.
A CEE e a Euratom possuíam um Conselho e uma Comissão e, conforme disposto na
Convenção anexa aos tratados6, passaram a partilhar o Tribunal de Justiça e o Parlamento
Europeu com a CEEA.
A assinatura do Tratado de Fusão em Bruxelas em 19657fundiu os executivos dastrês
organizações europeias supranacionais existentesàdata, instituindo um Conselho único e uma
“Comissão das Comunidades Europeias”8e impondo o princípio da unidade orçamental. Em
abril de 1970, a Decisão do Conselho criou um sistema de recursos próprios da Comunidade e
substituiu as contribuições financeiras dos Estados-membros.
A partir da década de 80, novos Estados foram, aos poucos, se integrando ao bloco,
sendo eles: Grécia, Espanha, Portugal, Áustria, Finlândia, Suécia, Chipre, Eslováquia,
Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, República Checa, Bulgária,
Romênia e Croácia9.
Em 1984, o Conselho Europeu de Fontainebleau decidiu criar um comitê de
representantes pessoais dos Chefes de Estado e de Governo, que foi incumbido de apresentar
propostas para a melhoria do funcionamento do sistema comunitário e da cooperação política.
O Conselho Europeu de Milãodecidiu convocar uma Conferência Intergovernamental com a
finalidade de discutir os poderes das Instituições, o alargamento dos domínios de intervenção
da Comunidade e a criação de um verdadeiro mercado interno.
Assim, em fevereiro de 1986, nove Estados-membros procederam à assinatura do Ato
Único Europeu (AUE), seguidos da Dinamarca, da Itália e da Grécia. O Ato apenas entrou em
vigor em 1º de julho de 1987 eteve como principais disposições o alargamento dos poderes da
Comunidade, a melhoria da capacidade de decisão do Conselho de Ministros e o reforço do
papel do Parlamento Europeu.10
Denominada “Convenção Relativa a Certas Instituições Comuns”.
CVCE. The MergerTreaty (1965). Disponível em: <http://www.cvce.eu/en/recherche/unit-content//unit/b9fe3d6d-e79c-495e-856d-9729144d2cbd/fd7200ae-bfc9-4979-84e3-c1f48ff07724/Resources#be427f35bec6-4872-9afa-e9602d628aea>. Acesso em: 24 abr. 2017.
8
EUR-Lex.
Introdução.
Disponível
em:
<http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/?uri=URISERV%3Axy0025>. Acesso em: 24 mar. 2017.
9
UNIÃO EUROPEIA. Os 28 Estados-Membros da UE. Disponível em: <https://europa.eu/europeanunion/about-eu/countries_pt#tab-0-1>. Acesso em: 24 mar. 2017.
10
PARLAMENTO EUROPEU. A evolução conducente ao Ato Único Europeu. Disponível em:
<http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.2.html>. Acesso em: 24 mar.
2017.
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Alguns tratados tiveram grande influência nas alterações sofridas pela União Europeia
ao longo dos anos. Entre eles, o Tratado de Maastricht de 1993 e o Tratado de Amsterdã de
199911, a Convenção sobre o Futuro da Europa em 2001 e o Tratado de Nice de 200312.
Entretanto, só o Tratado de Lisboa de 200913 foi responsável por revolucionar o bloco,
conferindo uma personalidade jurídica própria à UE, reforçando a democracia e a proteção
dos direitos fundamentais, compondo uma nova arquitetura institucional e introduzindo uma
atividade política mais eficiente e democrática com novas doutrinas e competências.

1.2.Estrutura organizacional
A União Europeia (UE) consiste em um bloco econômico e político e, como tal, possui
diversos organismos para propiciar o seu devido funcionamento. Dentre eles, o Conselho
Europeu e a Comissão Europeia, responsáveis pelo “poder executivo”; o Conselho da União
Europeia e o Parlamento Europeu, se encarregam dos aspectos legislativos; o Tribunal de
Justiça, com competência na área jurídica; o Banco Central Europeu (BCE), queconduza
política monetária do euro, garantindo a estabilidade dos preços; e o Tribunal de Contas, que
atua na auditoria financeira do bloco.
Dentre tais organismos, tem-se que alguns estão mais fortemente relacionados ao
processo de adoção de atos legislativos na UE, merecendo um maior destaque no presente
tópico.
Assim, o Conselho Europeu é formado pelos chefes de Estado dos Estados-Membros e
tem o papel de impulsionar a política geral, mas não aprova nada referente à legislação.
Apesar de ser um órgão independente, tem um vínculo com a Comissão Europeia, uma vez
que o seu Presidente é membro sem direito de voto do Conselho Europeu. Dentre suas
funções, estão: 1) decidir sobre as orientações gerais e as prioridades políticas;2) definir os
princípios e estratégias da política externa e de segurança comum;3) atuar na gestão

11

PARLAMENTO EUROPEU. Os Tratados de Maastricht e de Amsterdã. Disponível em:
<http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.3.html>. Acesso em: 24 mar.
2017.
12
PARLAMENTO EUROPEU. O Tratado de Nice e a Convenção sobre o Futuro da Europa. Disponível em:
<http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.4.html>. Acesso em: 24 mar.
2017.
13
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2017.
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econômica do bloco e no Quadro Financeiro Plurianual; e 4) cooperar policial e judicialmente
em matéria penal14.
Já a Comissão Europeia é o órgão executivo por excelência da União Europeia,
formadopor um colégio de comissários,sendo um por Estado-membro. Também detém o
monopólio da iniciativa legislativa, elaborando propostas para as instituições colegisladoras
(Conselho da União Europeia e Parlamento Europeu). Além disso, reside aos comitês
responsáveis pela aplicação da legislação do bloco e exerce poderes regulamentares e
consultivos15.
Ademais, o Conselho da União Europeia16 tem dois principais papéis: 1)Legislativo,
sob o qualadota a legislação da União na forma de regulamentos e diretivas17 ou toma
decisões próprias e recomendações não vinculativas18 e emite resoluções; e 2) Orçamental, em
que estabelece as disposições aplicáveis ao sistema de recursos próprios da União e ao quadro
financeiro plurianual19. Também responde a atribuições referentes a acordos internacionais,
nomeações de outros órgãos da UE e coordenação das políticas econômicas dos EstadosMembros.
Sua composição se dá por meio de um representante de cada Estado-membro a nível
ministerial. É presidido pelo representante do Estado-membro que ocupa a Presidência da
União, a qual muda a cada seis meses. O Conselho determina por maioria simples, por
maioria qualificada ou por unanimidade20.
Por fim, o Parlamento Europeu é a instituição representativa dos cidadãos europeus,
constituindo o fundamento democrático da União Europeia, e participa, em diferentes graus,
na aprovação da legislação do bloco. O seu papel tem evoluído progressivamente de uma
participação exclusivamente consultiva para uma de codecisão.

14

Exerce as atribuições que lhe foram cometidas pelo artigos 13, 15, 26, 27 e 42, n.º 2, do Tratado da União
Europeia
(TUE).
Disponível
em:
<http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.6.html>.
15
Exerce as atribuições que lhe foram cometidas pelo artigo 17 do TUE e artigos 234, 244 a 250, 290 e 291 do
Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFUE), além das determinações do Tratado de Fusão de 1965.
Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.8.html>.
16
Exerce as atribuições que lhe foram cometidas pelo artigo 16 do TUE e pelos artigos 237 a 243 do TFUE.
Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.7.html>.
17
Em conjunto com o Parlamento Europeu, conforme o artigo 294 do TFUE (Processo Legislativo Ordinário) ou
por si só, após consulta do Parlamento.
18
Artigo 288 do TFUE.
19
Artigos 311 e 312 do TFUE.
20
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Desde o Tratado de Lisboa, o PE tem a mesma relevância que o Conselho da UE no
que diz respeito ao processo orçamental anual. Sua participaçãoiniciana fase preparatória,
passa pela aprovaçãodo orçamento e controla a sua execução até a quitação quanto à execução
do orçamento.Por fim, o Parlamento tem de aprovar o quadro financeiro plurianual21.

2. O Parlamento Europeu
Um importante fórum de debate político e de tomada de decisões a nível da UE, o
Parlamento Europeu foi, ao longo dos anos, ganhando notoriedade nas discussões
impulsionadas pela realidade social do continente. Suas funções típicas, atípicas e
competências serão melhor explicadas logo adiante:

2.1. Poderese competências
O primeiro aumento no escopo de atuação do Parlamento ocorreu após decisão do
Conselho, com a assinatura do Tratado de Luxemburgo. Esse tratado estabeleceu a
substituição das contribuições financeiras dos Estados-membros por recursos próprios da
Comunidade, conferindo ao Parlamento determinados poderes em matéria orçamentária22.
O Segundo Tratado Orçamental, ou Tratado de Bruxelas de 197523, conferiu o direito
de recusar orçamentos e de conferir quitação à Comissão pela execução dos mesmos, assim
como a criação do Tribunal de Contas, que se tornou responsável pela fiscalização e gestão
financeira da Comunidade.
Em 1987, a entrada em vigor do Ato Único Europeu24 constituiu a primeira
modificação significativa ao Tratado de Roma. Neste, consagrou-se a cooperação política
europeia, oficializou-se o título "Parlamento Europeu" – em uso pela Assembleia desde 1962
–e aumentou-se também os poderes legislativos do PE por meio da introdução dos processos
decooperação e de parecer favorável. Contudo, o organismo se tornou colegisladorsomente

21

Artigos 312, 314, 318 e 319 do TFUE.
EUR-Lex. Traité Portant Modification de Certaines Dispositions Budgétaires des Traités Instituant les
Communautés Européennes et du Traité Instituant un Conseil unique et une Comission unique des
Communautés
Européenes.
Disponível
em:
<http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11970F/TXT&from=PT>. Acesso em: 24 mar. 2017.
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Disponível
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<http://www.cvce.eu/obj/treaty_amending_certain_financial_provisions_22_july_1975-en-bd96621d-f5e8-4b9f9785-c5bd0f0cfed4.html>. Acesso em: 24 mar. 2017.
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após o Tratado da União Europeia (Tratado de Maastricht)25, em 1993, que institui ao
Parlamento o processo de codecisão e o poder de aprovar a composição definitiva da
Comissão.
Posteriormente, o Tratado de Amsterdã de 199926 simplificou e alargou o processo de
codecisão,colocando o Parlamento no mesmo patamar do Conselho. A nomeação do
Presidente da Comissão se tornou dependente da aprovação prévia do PE, reforçando, assim,
o seu controle sobre o Executivo. Em 2003, o Tratado de Nice27 reformou a estrutura
institucional da União Europeia e expandiu os poderes legislativos e de supervisão do
Parlamento, assim como ampliou para outras áreas a votação por maioria qualificada no
Conselho.
O Tratado de Lisboa de 200928 aprimorou o exercício democrático na União Europeia–
em matéria de responsabilidade, abertura, transparência e participação –, bem como a eficácia
daatuação do bloco,no que refere aos desafios globais, quais sejam, as alterações climáticas,
asegurança e o desenvolvimento sustentável. Por essa razão, o papel do Parlamento na
preparação de alterações futuras do Tratado tornou-se mais significativo.
Como resultado desse processo histórico, o Parlamento Europeu firmou-se como uma
das principais instituições da União Europeia, possuindo múltiplas atribuições que convergem
em sua principal competência: a adoção de atos legislativos no âmbito da UE.
Quanto às competências desse organismo, tem-se que o PE possui três tipos principais
de poderes29, a dizer: de supervisão, orçamentais e legislativos.
De início, os poderes de supervisão (ou fiscalização) sereferem à função conferida ao
PE de supervisionar as demais instituições da União Europeia, exercendo o controle
democrático desses organismos. Compete ao Parlamento, por exemplo, eleger o Presidente da

25

Tratado da União Europeia ou Tratado de Maastrich. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT&from=PT>;
26
EUR-Lex. Tratado de Amesterdão que Altera o Tratado a União Europeia, os Tratados que Instituem as
Comunidades Europeias e Alguns Actos Relativos a esses Tratados. Disponível em: <http://eurlex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11997D/TXT&from=PT>. Acesso em: 24 mar. 2017.
27
PARLAMENTO EUROPEU. O Tratado de Nice e a Convenção sobre o Futuro da Europa. Disponível em:
<http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pt/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.4.html>. Acesso em: 24 mar.
2017.
28
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UNIÃO EUROPEIA. Parlamento Europeu. Disponível em: <https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies/european-parliament_pt>. Acesso em: 24 mar. 2017.
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Comissão – e todos os seus membros – e votar uma moção de censura, instrumento que
obriga a Comissão a se demitir30.
Já os poderes orçamentais foram conferidos ao Parlamento Europeu mediante a
assinatura do Tratado de Lisboa de 2009. Por meio desses poderes, compete ao Parlamento,
juntamente ao Conselho da União Europeia, definir o orçamento da UE, bem como aprovar o
seu quadro financeiro plurianual. Imperioso dizer que a discussão e aprovação de matérias
relativas ao orçamento da União seguem rito próprio, denominado Processo Orçamental, o
qual diverge do Processo Legislativo Ordinário (PLO), que será melhor abordado
posteriormente (vide tópico 2.3)31.
Por fim, os poderes legislativos dizem respeito à competência do Parlamento Europeu
de discutir e adotar legislação em conjunto com o Conselho da UE; decidir sobre os tratados
internacionais firmados pela União Europeia; deliberar sobre eventuais alargamentos nas
matérias discutidas; e analisar o programa de trabalho da Comissão, bem como convidá-la a
propor projetos de lei. Tais competências são exercidas pelo Parlamento dentro do rito
definido no Processo Legislativo Ordinário (PLO)32.

2.2.Funcionamento e composição
No que se refere à organização do Parlamento Europeu, tem-se, de antemão, que o
Secretariado é o órgão responsável pela administração das atividades do PE, coordenando o
trabalho legislativo e conferindo apoio técnico e especializado aos organismos parlamentares
e aos próprios deputados33.
Ademais, é função do Presidente do Parlamento Europeu, eleito pelos demais
deputados para um mandato renovável de 2 anos e meio: dirigir os trabalhos no Parlamento
Europeu; moderar as sessões em Plenário – órgão deliberativo formado por todos os
eurodeputados –; garantir o devido cumprimento às disposições do Regimento Interno; e

30

PARLAMENTO EUROPEU. Poderes e procedimentos: poderes de fiscalização. Disponível em:
<http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt/20150201PVL00006/Poderes-de-fiscalização>. Acesso em:
24 mar. 2017.
31
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mar. 2017.
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representar o Parlamento Europeu no exterior e em suas relações com os outros órgãos da
União Europeia34.
O organismo que auxilia a Presidência é a Mesa, formada pelo Presidente do PE, por
14 Vice-Presidentes e por 5 Questores – encarregados de gerir as tarefas administrativas e
financeiras diretamente vinculadas aos deputados. É função da Mesa organizar o
funcionamento interno do Parlamento, bem como nomear o Secretário-Geral35.
Quanto à composição do PE, tem-se que, após diversas ampliações, o Parlamento
Europeu é hoje formado por 751 eurodeputados (abreviação para “Deputado ao/no
Parlamento Europeu”). Como exposto anteriormente, os deputados são eleitos por sufrágio
universal direto e não obrigatório para exercerem um mandato de 5 anos – período
equivalente a uma legislatura36. A última eleição para o PE ocorreu em 2014 e contou com a
participação de 46,61% dos cidadãos europeus autorizadosa votar37.
De forma a se organizarem tanto ideológica quanto politicamente – à semelhança dos
partidos –, os eurodeputados compõem os denominados “grupos políticos”38. No Parlamento
Europeu, são 8 os grupos políticos39, a dizer: Grupo do Partido Popular Europeu
(Democratas-Cristãos); Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no
Parlamento Europeu; Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus; Grupo da Aliança
dos Democratas e Liberais pela Europa; Grupo Confederal da Esquerda Unitária
Europeia/Esquerda Nórdica Verde; Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia; Grupo Europa
da Liberdade e da Democracia Direta; e Grupo Europa das Nações e da Liberdade.

34
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Quanto aosdeputados que não compõem grupos políticos, estes são os denominados
“não inscritos”. Atualmente, são 18 os parlamentares não inscritos no Parlamento Europeu.
Importante dizer que os presidentes dos grupos políticos e o Presidente do Parlamento
formam a Conferência dos Presidentes, órgão de natureza política responsável pela
organização dos trabalhos no Parlamento; pela definição das competências e da composição
das comissões parlamentares (melhor explanadas no tópico 2.3); e pelas relações do
Parlamento Europeu com as demais instituições da União, com os parlamentos nacionais e
terceiros. Ainda, faz-se permitida na Conferência dos Presidentes a presença sem poder de
voto de um representante dos deputados não inscritos40.
Por fim, ressalte-se que, apesar de se organizarem em agrupamentos políticos, os
eurodeputados “gozam de liberdade e independência no exercício do seu mandato, não se
encontrando sujeitos a quaisquer ordens ou instruções”, nos termos do art. 2º do Regimento
Interno41. Nesse sentido, como forma de salvaguardar a independência na atuação dos
parlamentares, bem como a própria integridade do Parlamento Europeu como assembleia
legislativa democrática, os eurodeputados gozam de um rol de privilégios e imunidades
previstos no art. 5º do Regimento Interno42 concomitante com os artigos do Protocolo relativo
aos Privilégios e Imunidades da União Europeia43.

2.3.O Processo Legislativo Ordinário (PLO)
Antigamente denominado de procedimento de “codecisão”, o rito decisório comum
atual do Parlamento Europeu é o Processo Legislativo Ordinário (PLO). Por meio desse
processo, a legislação europeia é discutida e adotada juntamente ao Conselho da União
Europeia, unindo assim os interesses dos cidadãos europeus – eleitores diretos dos
eurodeputados – e dos 28 (vinte e oito) governos dos membros da União Europeia –
representados pelo Conselho.44
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Os domínios, ou seja, as matériasem que se aplica o PLOsão diversas e se encontram
dispersasnos artigosdo Tratado de Funcionamento da União Europeia45, compondo as bases
jurídicas para o Processo Legislativo Ordinário.
Dentre os domínios relacionados ao tema a ser discutido, pode-se citar: a proibição da
discriminação em razão da nacionalidade (art. 18, TFUE); as regras relativas à segurança
social dos trabalhadores migrantes (art. 48, TFUE); as medidas relativas aos controles nas
fronteiras, ao asilo e à imigração (art. 77, nº 2, TFUE); as medidas relativas a um sistema
europeu comum de asilo (art. 78, nº 2, TFUE); dentre outros.Sendo assim, existente a
competência para discussão de determinada matéria, dá-se início ao Processo Legislativo
Ordinário.
O primeiro passo do Processo Legislativo Ordinário46 ocorre com o envio pela
Comissão Europeia de uma proposta legislativa ao Parlamento Europeu. Assim, compete à
Comissão, por iniciativa própria ou a pedido de outras instituições ou Estados, elaborar o que
se denomina “Proposta de regulamento (ou de diretiva ou de decisão) do Parlamento Europeu
e do Conselho”. Tais iniciativas legislativas podem ser propostas à Comissão, dependendo do
domínio, pelo Banco Europeu de Investimento, pelo Banco Central Europeu, pelos cidadãos
da União Europeia, por um quarto dos Estados-membros da UE e também pelo Parlamento
Europeu.
Submetida a proposta legislativa ao Parlamento Europeu, dá-se início ao processo que
se denomina “primeira leitura do Parlamento Europeu”. Já que no PLO o Parlamento e o
Conselho atuam como colegisladores, a discussão de uma proposta legislativa é realizada
pelos dois organismos, que irão emitir seus posicionamentos, chamados de “leituras”,
alternativamente entre si.
Logo, a primeira leitura do Parlamento Europeu consiste no envio, por parte do
Presidente do Parlamento, da proposta legislativa a uma comissão parlamentar competente
para discutir aquela matéria e a uma comissão associada, caso haja conflito de competência
entre comissões.
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De acordo com o Anexo V do Regimento do Parlamento Europeu47, são 20 (vinte) as
comissões parlamentares permanentes, cada qual possuindo competência específica para
debater um ou mais domínios.Assim, definida a comissão competente, designa-se um relator
para elaborar um projeto de relatório contendo eventuais alterações ao texto proposto pela
Comissão. Após a votação do relatório, se aprovado, este será apreciado e votado no Plenário,
sendo otexto resultante a posição do Parlamento.
A posição do Parlamento em primeira leitura é, em seguida, transmitida ao Conselho,
que realizará a sua primeira leitura com base na posição do PE. Nessa leitura, o Conselho
pode: 1) aceitar a posição do Parlamento, hipótese em que o ato legislativo é adotado; ou 2)
alterar a proposição do Parlamento, resultando na posição do Conselho em primeira leitura,
caso em que a proposta modificada é reenviada ao PE para segunda leitura.
Na segunda leitura do Parlamento, a posição do Conselho em primeira leitura é
encaminhada à comissão parlamentar competente, que elabora uma recomendação para a
segunda leitura do Parlamento. Essa recomendação é discutida em plenário que, por meio de
votação, pode gerar quatro desfechos possíveis, sendo: 1) a aprovação da posição do Conselho
com subsequente adoção do ato legislativo; 2) a adoção do ato legislativo nos termos da
primeira leitura do Conselho, ocasionada pela perda do prazo definido para discussão da
matéria no Parlamento (3 a 4 meses); 3) a rejeição da posição do Conselho com a consecutiva
não adoção do ato legislativo e a extinção do processo legislativo; ou 4) a alteração em
plenário da posição do Conselho e o seu sucessivo envio para uma segunda leitura do
Conselho.
Ocorrendo essa quarta hipótese, com prazo de 3 a 4 meses, o Conselho examina a
posição do Parlamento em segunda leitura. O Conselho pode, em segunda leitura: 1) aprovar
todas as modificações realizadas pelo Parlamento, com subsequente adoção do ato; ou 2) não
aprovar todas as alterações. Neste último caso, ambos os Presidentes do Conselho e do
Parlamento, de comum acordo, convocam uma reunião do Comitê de Conciliação.
O Comitê de Conciliação, formado pela mesma quantidade de membros do Conselho e
do Parlamento, possui o prazo de 6 a 8 semanas para decidir um texto comum para o ato
legislativo, tomando como base as posições do Conselho e do Parlamento em segunda leitura.
Se o Comitê de Conciliação 1) não aprovar um texto comum, o ato legislativo não é adotado e

47

Id.,
Regimento
do
Parlamento
Europeu:
Anexo
V.
Disponível
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+ANN05+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES >. Acesso em: 24 mar. 2017.

21

em:

o processo legislativo é extinto. Casoo Comitê2) atinja o consenso e aprove um texto comum,
este é transmitido ao Conselho e ao Parlamento para uma terceira e última leitura.
Por fim, em um prazo de 6 a 8 semanas, de forma simultânea, o Conselho e o
Parlamento realizam a terceira leitura do ato legislativo. Nesse caso, não é possível modificar
o texto comum. Se ambos os colegisladores o aprovarem, resta adotado o ato legislativo. Caso
uma ou ambas as instituições rejeitarem o texto comum, o ato legislativo não é adotado e o
processo legislativo é extinto, somente podendo ser reiniciado mediante nova proposta da
Comissão.

3.A questão dos refugiados na contemporaneidade à luz das relações
internacionais
Hodiernamente, testemunhamos notícias veiculadas na mídia referentes à crise
humanitária que abarca o globo terrestre, abrangendo os cenários político, econômico e social.
Assim, via comunidade internacional (Estados e organizações internacionais) existem duas
vertentes de atuação, com foco na solução desses entraves - a busca pelo consenso ou o uso da
força, pondo em extremos a cooperação e o conflito.
Por um lado, as organizações subdividem-se em não governamentais (ONGs), que
geralmente pressionam os Estados a tomarem decisões, as quais acreditam serem corretas, e
as internacionais48, que por sua vez estão alicerçadas no interesse estatal, uma vez que
dependem dos Estados-membros para sua manutenção e financiamento. Exemplo disto é a
Organização das Nações Unidas (ONU), que comunga da perspectiva de cooperação. No
entanto, suas decisões políticas são tomadas pelo Conselho de Segurança, composto por cinco
membros permanentes e dez rotativos, resguardando assim o direito ao voto especial (veto) e
voto dos primeiros citados, e apenas a voto dos Estados rotativos. Nesse sentido, não pode
haver implementação de medidas coercitivas, caso seja utilizado o direito ao voto especial por
um dos cinco países permanentes. Assim, as questões que preocupam e assolam todo o mundo
são deliberadas por uma parte restrita dos Estados.
Com isso, pode-se afirmar que, via cooperação ou conflito, as decisões são tomadas
com intuito de atingir interesses que, por sua vez, envolvem poderes políticos, econômicos e
“As organizações internacionais são constituídas por Estados, a partir de um interesse comum entre eles“.
Disponível em: SEITENFUS, Ricardo. Manual das Organizações Internacionais. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 1997.
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militares do Estado em questão. Pode-se concluir, então, que os problemas globais nunca são
resolvidos sob a ótica de princípios morais, mas quase sempre à luz de interesses estatais.
Em outra esfera, pode-se destacar o fenômeno da interdependência49, que se
desenvolve mediante a acentuação de fluxo de capitais, bens e pessoas, no âmbito da política
internacional, fazendo com que os atores estejam agora dependentes uns dos outros em vários
aspectos. Logo, mesmo com divergências entre esses atores, promove-se a cooperação.
Observa-se, nesse contexto, o fluxo de refugiados, ou seja, os indivíduos que
forçadamente deixam seus países para tentar estabelecer-se com segurança e proteção noutro
Estado. Por uma ótica, esse fluxo é visto como um problema para os países receptores, para o
país de origem e até mesmo para a região em rota.
Assim, o que se constata é a necessidade de cooperação, uma vez que se trata de uma
crise humanitária. Entretanto, há de se ponderar que essa cooperação muitas vezes gera
conflitos, haja vista que é posto um jogo de interesses políticos, sociais e econômicos.
Acrescente-se que, no âmbito das relações internacionais, a decisão de determinado Estado
quanto aacolher – ou não – um refugiado está diretamente atrelada aos interesses nacionais50.
Noutra face da questão, quando não há sucesso em conter a entrada nem o fluxo dessas
massas populacionais, os Estados adotam políticas restritivas, que podem variar desde o
controle do número de pessoas a entrar no país até o fechamento das fronteiras.

3.1. Refugiados: categorias de análise
Dentro do contexto desenvolvido acima, encontram-se os grupos de pessoas que
necessitam abandonar seus países de origem, forçadamente, em busca de proteção em outro
Estado. Nesse sentido, dentre as diversas categorias, pode-se explanar os solicitantes de
49
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refúgio, os quais são considerados potenciais refugiados; os refugiados propriamente ditos,
que podem ser acolhidos no país para o qual solicitaram refúgio, encaminhados a um terceiro
Estado ou até mesmo repatriados ao seu país de origem; os deslocados internos, que se
movem no interior de seus países; os apátridas; e os asilados.

3.1.1. Solicitantes de refúgio
Os solicitantes de refúgio são potenciais refugiados que saem de seus países de origem
para pedir proteção estatal em outro país. A partir da formulação do pedido ou solicitação de
refúgio, instaura-se um procedimento de acordo com as normas internas, por meio do qual as
autoridades competentes nacionais decidem se o indivíduo preenche todos os requisitos para
ser reconhecido como um refugiado51. Até que haja uma decisão final, este é denominado
solicitante de refúgio ou asylumseekers52.
Nesse sentido, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)
estabelece alguns procedimentos no que se refere a esse processo. Em primeiro lugar, o
solicitante de refúgio deve ser registrado pelas autoridades competentes e receber um
documento de identidade e uma prova de sua solicitação. Em seguida, deve se consultar com
um advogado, que lhe fornecerá informações sobre o procedimento para elaborar o seu pedido
de refúgio. Após isso, o solicitante deve ser entrevistado por um oficial competente,
descrevendo seu caso e, se possível, fornecendo provas para fundamentar suas alegações. Por
fim, a autoridade designada para decidir sobre o pedido de refúgio em primeira instância deve
proferir sua decisão, que deve ser comunicada ao solicitante de refúgio. No caso de ter seu
pedido denegado, o solicitante pode apelar da decisão, sendo julgado em segunda instância
por uma corte ou por uma autoridade distinta da anterior53.
Em caso de ter seu pedido aceito, o solicitante assume agora a condição jurídica de
refugiado e, em caso de indeferimento, ele passa a ser considerado um estrangeiro ilegal,
podendo ser deportado ao seu país de origem, de acordo com as relações diplomáticas entre os
Estados envolvidos.

3.1.2. Refugiados
51
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Os refugiados54 são grupos de pessoas que necessitaram deixar os seus países de
origem por estarem correndo risco de vida, privação de liberdade ou em estado de
insegurança, tendo como única saída o refúgio, ou seja, não há uma decisão pessoal de sair
daquele território, e sim uma necessidade. Logo, esses grupos populacionais direcionam-se a
outros países em busca de uma proteção estatal, sendo primordialmente caracterizados por
transpor as fronteiras nacionais.
Quanto aos motivos para o refúgio, de acordo com os instrumentos internacionais 55,
tem-se que estes devem ser embasados no ato de o indivíduo ser – ou ter sido – perseguido em
função de sua raça, nacionalidade, religião, filiação a determinado grupo social ou opiniões
políticas.

3.1.3. Migrantes
Diferentemente, os migrantes são massas populacionais que, por vontade própria,
deixam os seus países de origem e buscam outros Estados para se estabelecer. Essa
manifestação geralmente tem em vista fatores socioeconômicos ou pessoais, não
caracterizando risco de vida ou decisão forçada, o que terminologicamente configura um
imenso debate no campo no âmbito dos refugiados: considerar ou não esses grupos como
refugiados?
É necessário, portanto, estabelecer uma diferença entre refugiados econômicos, que se
veem diante da impossibilidade total de satisfazer suas necessidades vitais no país do qual são
nacionais56 e os migrantes econômicos, que possuem meios para subsistir na terra natal, mas
preferem migrar à procura de melhores condições57. Ademais, se o deslocamento a que se
submete o sujeito, mesmo detendo os meios de subsistência, for forçado, estamos diante de
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um refugiado político. Vale salientar ainda que, para o ACNUR, as condições econômicas no
país de acolhimento são menos importantes do que a segurança para um refugiado58.

3.1.4. Deslocados Internos
Dentro do universo das migrações forçadas estão os deslocados internos; grupos que
pelas mesmas razões dos refugiados são obrigados a deixar seu local de origem (casa, cidade,
distrito ou região) e tentar se estabelecer em outro, todavia sem ultrapassar as fronteiras
nacionais, comumente por questões de impossibilidade econômica ou até mesmo política.
Logo, distinguem-se dos outros grupos de migrações por não deixarem o seu país de origem59.

3.1.5. Apátridas
Por não possuírem vínculo jurídico de nacionalidade60, os apátridas são grupos de
migrantes forçados e desprovidos de todos os direitos e deveres que são garantidos a um
nacional61. Podemos destacar, assim, várias situações de surgimento desses indivíduos, como
por exemplo: quando um governo altera a lei de nacionalidade, desvinculando uma enorme
massa de pessoas daquele Estado; quando novos Estados são formados, em razão de
movimentos de descolonização ou de desintegração de federações; ou em decorrência de
fluxos de refugiados, quando os indivíduos perdem o vínculo com seu país de origem, mas
não o restabelecem com o país de refúgio62.

3.1.6. Asilados
Essa categoria, modernamente, encontra-se em discussão, uma vez que há um embate
teórico e prático de diversas doutrinas. Por um lado, encontra-se a corrente que define como
sinônimos refugiados e asilados, pois ambos representam a saída do país de origem em busca
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de proteção estatal, de maneira forçada. Por outro lado, hegemonicamente destaca-se a
literatura latino-americana. Leonardo Franco afirma que se consagrou um dualismo na
América Latina, separando os sistemas do asilo e do refúgio 63. O primeiro se refere aos asilos
diplomático e territorial, previstos nos instrumentos latino-americanos; enquanto o segundo,
ao estatuto de refugiado previsto pela Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de
1951 e pelo Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967. Para o autor, o que há, na
realidade, é uma confusão terminológica., e nesse sentido, podemos elucidar que os termos
podem ser considerados sinônimos.

3.2. Causas para o refúgio
Pode-se destacar, atualmente, três causas principais as quais aludem à dinâmica do
refúgio: violação dos Direitos Humanos, conflitos e repressão. A violação dos direitos
humanos, a qual tem sua concepção fundamentada ainda na ideia de dignidade humana64,
segundo a qual se deve respeitar e proteger a vida humana. Essa concepção foi criada no
cenário de pós Segunda Guerra Mundial e culminou na celebração da Carta Internacional de
Direitos Humanos65. Analisando-se as definições de refugiado e de direitos humanos,
observa-se que o indivíduo passa a se inserir na categoria de refugiado após ter seus direitos
fundamentais ameaçados ou concretamente violados66.
De acordo com a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, está-se
diante de um refugiado quando os seus direitos civis (como as liberdades de pensamento,
consciência e religião, de opinião e expressão, e os que se referem à raça, nacionalidade e
filiação a certo grupo social) se encontram em risco67.
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Além disso, temos os conflitos armados como uma das causas principais geradoras da
dinâmica de refúgio68, colocando em risco a população civil que está agora submetida às mais
diversas formas de violência, tendo suas vidas, liberdade e segurança violadas, sendo
obrigadas a migrar forçadamente de seu território buscando proteção.
Nesse caso, observamos uma série de problemas de ordem econômica, política e
cultural, pois, com a migração de uma grande massa populacional – fenômeno observado em
situações de conflitos –, pode haver uma desestabilização do país acolhedor. Desse modo, o
Estado receptor pode receber esses refugiados com repulsa, tanto por falta de condições
econômicas quanto por questões culturais. Além disso, há também a possibilidade de conflito
entre o país de origem e o de recebimento, pondo em risco a segurança regional.
Por fim, estão os regimes repressivos, caso em que o deslocamento forçado pode ser
provocado por um governo que objetive eliminar do país dissidentes políticos - ou mesmo
uma classe inteira - que discordem de suas ideias e políticas69.

3.3. Solução para os refugiados
Dentre diversas ações que o ACNUR vem tomando sobre a problemática, destacam-se
três, consideradas primordiais: a integração local, o reassentamento ou o repatriamento.

3.3.1. Integração local
Uma vez iniciado o processo de pedido de refúgio e este venha a ser concedido, sendo
agora o sujeito solicitante reconhecido juridicamente pelo Estado, inicia-se o processo de
integração local. Tal processo pode se dar de maneira positiva, situação em que há
oportunidade para que o refugiado reestruture a sua vida; ou negativa, quando as diferenças e
repulsas culturais formam uma barreira de desenvolvimento na integração local.
Logo, o ACNUR70 define cinco condições que devem ser implementadas para que a
integração local seja bem sucedida: 1) o país de acolhimento deve aceitar e apoiar os esforços
que objetivem facilitar a integração local dos refugiados; 2) a comunidade local deve aceitar
sua presença no país e a integração deve ser economicamente viável ao país de acolhimento;
3) os programas de integração local devem ter financiamento externo suficiente para sua
68
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implementação; 4) a integração local deve ser voluntária; e 5) os refugiados devem ser
plenamente integrados na nova sociedade, tendo, inclusive, a possibilidade de adquirir a
nacionalidade do país.

3.3.2. Reassentamento
Muitas vezes, o processo de solicitação de asilo não se dá de maneira fácil e direta,
logo, observa-se a possibilidade de o país acolhedor negar o pedido de refúgio com base nos
instrumentos jurídicos internacionais. Deste modo, uma vez concedido esse pedido, se o
refugiado não conseguir integrar-se no país acolhedor; sua integridade física ainda correr
perigo; ou o país de acolhimento não ter condições de lhe prover a assistência,o solicitante ou
refugiado é transferido para um terceiro país, onde ele deve ser estabelecido. Com isso,
aplica-se outra solução: o reassentamento ou reinstalação71.

3.3.3. Repatriamento
Uma das soluções mais almejadas pela maioria dos refugiados é o repatriamento,
hipótese em que o refugiado é mandado de volta para seu país de origem. Isso só deve
acontecer, no entanto, se o refugiado desejar e, nessa medida, deve-se respeitar o caráter
voluntário do repatriamento72.
Essa operação deve ser levada a cabo em condições de segurança para o refugiado, que
se referem à sua proteção legal, ao resguardo de sua segurança física e ao fornecimento de
meios materiais que possibilitem sua sobrevivência no país de origem; e também em
condições de dignidade, que se verificam quando o refugiado não é maltratado, quando o
retorno se dá em caráter voluntário, quando não é separado arbitrariamente de sua família e
quando é tratado com respeito pelas autoridades nacionais73.

3.4. Contexto histórico acerca da questão dos refugiados
A questão dos refugiados na contemporaneidade deve ser analisada no seu contexto
histórico. Dessa maneira, como marco notável nas relações internacionais, destaca-se a
71
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Segunda Guerra Mundial por diversos fatores, evidenciando-se o fato de que ao final do
conflito iniciou-se uma luta ideológica, política e econômica entre o bloco capitalista, liderado
pelos Estados Unidos da América, e o bloco socialista, encabeçado pela União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS). Esse momento histórico, conhecido como Guerra Fria, findou
por redefinir a geopolítica mundial74.
Além disso, em outubro de 1945 – concomitantemente ao fim Segunda Guerra Mundial
–, a Organização das Nações Unidas (ONU) foi constituída como organização internacional
de caráter universal, fato que perdura até os dias atuais. A Segunda Grande Guerra também
marcou uma nova concepção sobre os direitos humanos diante das atrocidades decorrentes do
holocausto, o que motivou uma preocupação internacional com o princípio da dignidade
humana75. Sobretudo, a Guerra provocou os maiores deslocamentos humanos76 observados na
História do mundo moderno, já que mais de 40 milhões de pessoas estavam fora de seus lares
na Europa77.
Isto posto, ante a situação na Europa, soluções foram procuradas e adotadas para os
refugiados. No entanto, esse problema era visto como temporário, o que não se concretizou78.

3.4.1. A questão dos refugiados no pós-Segunda Guerra Mundial
Inicialmente, é preciso observar que a questão das movimentações migratórias na
Europa começou a causar preocupação aos países aliados (EUA, Reino Unido, França e
URSS), ainda antes da Segunda Guerra Mundial chegar ao fim. Por isso, decidiram criar, em
1943, Administração das Nações Unidas para o Auxílio e Restabelecimento (ANUAR)79.
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Tratava-se de um organismo internacional com caráter temporário80, ao qual aderiram 44
Estados, tendo como objetivo primordial a promoção de auxílio e reabilitação das zonas
devastadas, bem como prestar socorro e assistência aos deslocados de guerra e refugiados81. A
prioridade da ANUAR era o atendimento aos deslocados, mas forneceu incidentalmente
assistência aos refugiados, já que não foi criada especificamente como organização voltada
para esse público82. Contudo, a organização concluiu suas atividades em 1947 devido ao
posicionamento dos EUA – país responsável por 70% do financiamento do organismo – que
se colocou contra a política de repatriamento da ANUAR83.
Antes de cessarem as atividades da ANUAR, ainda em 1946, a questão problemática
dos refugiados foi incluída na agenda da primeira sessão da Assembleia Geral da ONU, tendo
sido elaborada uma resolução, a qual previa alguns princípios em relação a esse grupo
populacional, dentre eles: a) a problemática dos refugiados tinha caráter e alcance
internacional; b) os refugiados não deveriam ser obrigados a expressarem objeções válidas a
retornar ao país de origem; c) um órgão internacional deveria ser responsável pelo futuro
tanto dos refugiados quanto das pessoas deslocadas; d) a tarefa principal desse órgão seria o
estímulo ao retorno dos refugiados aos seus países de origem e o fornecimento de ajuda com
os meios possíveis84.
No mesmo ano de 1946, foi estabelecida a Comissão Preparatória da Organização
Internacional para os Refugiados a fim de preencher o vazio existente desde o fim das
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atividades da ANUAR até a existência oficial85 da Organização Internacional para os
Refugiados (OIR)86. Em 1948, a OIR entrou em vigor, consistindo em uma agência
especializada não permanente pertencente à ONU. Destaca-se que a OIR se ocuparia apenas
dos problemas dos refugiados em decorrência da Segunda Guerra Mundial, trabalhando,
assim, apenas com aqueles de origem europeia. No entanto, foi a primeira organização a tratar
de maneira integrada a questão dos refugiados e suas funções abrangiam o repatriamento, a
identificação, o registro e classificação, auxílio e assistência, proteção jurídica e política,
transporte, reassentamento e reintegração dos refugiados87.
No que se refere ao desempenho da OIR88, essa organização não conseguiu resolver o
problema dos refugiados. Já no final do ano de 1951, existiam 400 mil pessoas deslocadas na
Europa89.A extinção dessa organização relaciona-se com diversas divergências políticas nos
primeiros anos de Guerra Fria, o que gerou o fim das atividades em 1952.
Ademais, no período que compreende os anos de 1951 a 1960, são destacadas crises
sucessivas entre os blocos socialista e ocidental no contexto da Guerra Fria como, por
exemplo, o bloqueio de Berlim (1948) e a Guerra da Coréia (1950/1953). Essas crises
influenciaram tanto a criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
(ACNUR) quanto a elaboração da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados em 195190.
No que concerne à criação do ACNUR ao seu desenvolvimento durante as décadas
subsequentes, é preciso destacar que serão expostos em seção específica posteriormente.
Todavia cabe enfatizar que, ainda antes da extinção da OIR, em dezembro de 1949, a
Assembleia Geral da ONU decidiu instituir o ACNUR, mas o órgão só iniciou suas atividades
em 1º de janeiro de 1951. Frise-se que, em dezembro de 1950, ou seja, um mês antes do início
das atividades do órgão, foi aprovado o Estatuto do ACNUR91.
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3.4.2.

Da

grande

descolonização

afro-asiática

aos

reflexos

latinoamericanos e o final da Guerra Fria
O período que compreende os anos 1960 e meados dos anos 1970 foi caracterizado
pela descolonização, ou seja, por diversos movimentos de independência de colônias africanas
e asiáticas. A maioria das colônias obteve a sua independência de forma pacífica, mas outras
estiveramenvolvidas em conflitos armados, o que gerou grandes fluxos de refugiados 92. A
fundamentação principal desses movimentos que buscavam independência estava baseada no
direito à autodeterminação dos povos93.
A partir desses fatos, o foco da questão dos refugiados saiu da Europa e também foi
observado em outras regiões do mundo. Com isso, a organização responsável por cuidar dos
refugiados – o ACNUR – também passou a realizar ações na África e Ásia, o que indicava
que o problema dos refugiados e seus novos deslocamentos não haviachegado ao fim com o
término da Segunda Guerra. Diante das diversas lutas pela independência na África, em 1963,
criou-se a Organização da Unidade Africana (OUA)94, com 32 países-membros, frisando a
sua importância no que se refere ao papel desenvolvido em relação aos refugiados africanos,
já que elaborou uma Convenção específica para tratar desse grupo95.
Ademais, os movimentos de refugiados gerados pelas descolonizações africanas
atestavam a necessidade de se alterar a definição de refugiado dada pela Convenção de 1951,
que, em razão de sua limitação temporal96, tornava-se inaplicável. Por isso, em 1966, o
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Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados foi preparado e submetido à Assembleia Geral da
ONU, no intuito de extinguir a reserva temporal de outrora, excluindo-se os termos “em
consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951” da definição de
refugiado97.
No que tange ao fluxo de refugiados na Ásia, é preciso destacar que seu processo de
descolonização, e consequente independência, aconteceu durante a década de 1970. Assim
como ocorreu no continente africano, algumas colônias asiáticas conseguiram se desvencilhar
de suas metrópoles por meio de conflitos armados, o que provocou grandes fluxos de
refugiados.
Durante meados da década de 1970 e ao longo da década de 1980, novos conflitos
surgiram em países em desenvolvimento da África, Ásia e América Latina, os quais sofreram
influência das superpotências (EUA e URSS) no contexto da Guerra Fria98. Nesse período
alguns regimes foram apoiados por esses países, o que resultou em grupos de rebeldes
insurgindo contra estes através de conflitos armados. Repetidamente, novos e intensos fluxos
de refugiados foram observados provenientes desses locais. Na América Central, por
exemplo, os conflitos verificados geraram em torno de 2 milhões de deslocados99.
Assim, em maio de 1981, o ACNUR organizou um Colóquio no México no intuito de
analisar os problemas dos refugiados na região. Observando-se, no âmbito dessa organização,
a necessidade de fornecer proteção às pessoas que fugiam para outros países em virtude de
agressão, ocupação ou dominação estrangeira, violação de direitos humanos100, etc. Ademais,
em 1984, foi organizado um Colóquio em Cartagena objetivando a busca de soluções para os
refugiados no âmbito regional, tendo como resultado a criação da Declaração de Cartagena
sobre os Refugiados.101 Por fim, vale destacar que essa Declaração, sendo um instrumento
recomendatório, não tem força jurídica vinculante, ou seja, não obriga o cumprimento por
parte dos países signatários.
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3.5. O surgimento das organizações internacionais especializadas na
proteção dos refugiados
Tendo por base a análise do contexto histórico que alude ao fim da Segunda Guerra
Mundial, podem-se observar grandes deslocamentos populacionais por todo continente
europeu, atrelados a uma grande instabilidade política que influenciou o surgimento de
grandes guerras civis, na Grécia e na Iugoslávia, gerando um agravando esses deslocamentos,
como já abordado no contexto histórico na seção acima.
No período que antecede o fim da Segunda Grande Guerra, em meados de 1943, foi
criada a ANUAR - Administração das Nações Unidas para Auxílio e Restabelecimento, cuja
principal funcionalidade era dar assistência às pessoas deslocadas internamente ou refugiados,
no contexto da guerra102. Mais a frente, em meados de 1947, essa organização é substituída
pela OIR - Organização Internacional para Refugiados, que agora passou a ter um caráter
mais focado na questão dos refugiados de uma maneira global. Ou seja, enquanto a ANUAR
possuía um foco no repatriamento, a OIR estava preparada para garantir assistência jurídica e
solução dos problemas como um todo.
Vale salientar, que essas organizações tinham um cunho temporário: a última citada,
OIR, encerraria suas atividades por meados de 1950e a pressão para criação de um novo
órgão que tratasse dessa questão se agravou essa época. Foi quando, em dezembro de 1949, a
Assembleia Geral das Nações Unidas deliberou sobre a questão, criando o ACNUR - Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que a primórdio seria um órgão
temporário.
Um ano depois, em dezembro de 1950, foi aprovado o Estatuto do ACNUR, que
caracterizava seu trabalho como apolítico, humanitário e social e definia como suas funções:
proteger internacionalmente os refugiados e buscar soluções permanentes para sua
problemática, auxiliando os governos, após sua aprovação, a facilitar o repatriamento
voluntário ou a integração local dessas pessoas em novas comunidades.
Ao passo que as negociações para a criação do ACNUR estavam em curso, ocorriam
também negociações para a aprovação da Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto
dos Refugiados, adotada em 1951, para que se garantisse direitos e deveres que seriam a base
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para o trabalho do órgão. A Convenção, assim como todo trabalho em relação à proteção dos
refugiados após a Segunda Guerra Mundial, teve forte influência do direito humanitário103.
Sendo assim, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados foi
estabelecido em 14 de dezembro de 1950, como órgão subsidiário da Assembleia Geral, nos
termos do artigo 22 da Carta das Nações Unidas. Ademais, com o início das atividades do
ACNUR, em 1951, o ECOSOC constituiu um Comitê Consultivo, consoante o estipulado no
Estatuto, para opinar nos assuntos relativos aos refugiados104. Este Comitê era composto por
países105 que haviam recebido grande contingente de refugiados após a Segunda Guerra
Mundial e que tinham demonstrado interesse em solucionar os problemas dos refugiados.
Depois, em 1957, a Assembleia Geral decidiu por criar um Comitê Executivo, que foi
estabelecido pelo ECOSOC no ano seguinte, e passou a funcionar em 1959. Este Comitê106,
além de assumir a função do antigo Comitê Consultivo, incumbiu-se de aprovar os programas
de assistência que seriam implementados pelo órgão subsidiário107.Ressalta-se ainda, que na
mesma época que criou o ACNUR, a ONU decidiu instaurar um instrumento internacional
para proteção dos refugiados, conhecido como Convenção Relativa ao Estatuto do Refugiado
de 1951108.
Como já falado, nos primórdios o ACNUR estava limitado por um mandato de 3 anos,
com foco na solução dos reassentamentos de milhões de refugiados que estavam desabrigados
no período pós-guerra. Como acreditava-se que após resolvida essa questão o fluxo de
refugiados iria deixar de existir, o ACNUR deixaria de existir também, mas não foi isso que a
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história mostrou, pois crises humanitárias ao redor do mundo se espalharam. Assim, o Alto
Comissariado teve seu mandato estendido a cada cinco anos109.

3.6. Contexto atual de crise social, política e econômica devido às
fortes ondas migratórias no cenário europeu
Anualmente, milhares de migrantes e refugiados tentam chegar à Europa. Alguns são
motivados pela necessidade de escapar da pobreza extrema, já outros buscam refúgio devido à
violência exorbitante, guerras e/ou perseguição em seus países de origem. De início, é preciso
destacar que, de acordo com a Anistia Internacional,um refugiado é uma pessoa que saiu do
seu país de origem porque tem razões fundadas para temer ou sofrer perseguições, mas seu
governo não pode protegê-lo ou não tem a intenção de fazê-lo.110
Dessa maneira, os procedimentos de asilo objetivam determinar se a situação de uma
pessoa se enquadra na definição jurídica de refugiado. Sendo assim, quando um país
reconhece uma pessoa como refugiado, deve oferecer proteção internacional em substituição
da proteção do país de origem desse indivíduo.
Todavia, a via crucis dos migrantes e refugiados está repleta de perigos, pois se calcula
que, desde 2000, pelo menos 30.000 (trinta mil) pessoas perderam a vida tentando chegar à
Europa.111Apesar de saberem dos riscos que correm durante os mais diversos tipos de
travessias, a cada ano, o número de refugiados de guerra, requerentes de asilo e migrantes
econômicos, advindos em maioria da África e do Oriente Médio, aumenta em grande
proporção. Um dos casos mais chocantes ocorreu no dia 3 de outubro de 2013, quando mais
de 360 indivíduos cruzaram o Mar Mediterrâneo e se afogaram na costa da ilha italiana de
Lampedusa112.
Devido a essa catástrofe, a atenção da mídia e da sociedade voltou-se à questão dos
refugiados. Por isso, o Conselho Europeu, ainda em 2013, implementou medidas destinadas a
impedir que novas tragédias desse tipo ocorressem nas fronteiras da UE. Atualmente, a União
Europeia e seus Estados-membros têm adotado medidas drásticas para impedir as chegadas
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irregulares em seus países. Devido a isso, no intuito de fortalecer suas fronteiras, a União
Europeia tem financiado complexos sistemas de vigilância, prestando apoio econômico a
alguns dos seus Estados-membros, como a Bulgária e a Grécia. Ainda de acordo com
informações da Anistia Internacional, os Estados-membros estão expulsando os imigrantes
ilegais e refugiados em diversas fronteiras, sem dar-lhes o mínimo acesso aos procedimentos
de asilo e, muitas vezes, deixando essas pessoas correrem grandes riscos e abusos por parte
das guardas de fronteiras e das guardas costeiras113.
Ademais, alguns países ainda se utilizam da ameaça de detenção prolongada para
obstar a chegada à Europa.114 Estas e outras medidas – que buscam a eficácia para impedir a
migração –, possuem um caráter questionável, pois causam, além de sofrimento, a perda de
vidas humanas. Devido aos mais diversos bloqueios nos pontos de entrada na União Europeia
por conta de uma monitorização e implantação crescente de forças de segurança, os
refugiados são forçados a buscar rotas cada vez mais perigosas.
De acordo com o relatório anual “Tendências Globais”, que registra os deslocamentos
forçados ao redor do mundo, mais de 65 milhões de pessoas foram consideradas deslocadas
por guerras e conflitos até o final de 2015, significando um aumento de quase 10%
comparado ao ano anterior.115 Os refugiados vêm, sobretudo, de países como Somália,
Afeganistão, Iraque e Síria. Desde o início da Guerra Civil síria em 2011, o número de
refugiados aumentou rapidamente tornando esse país o maior gerador de refugiados no
mundo116.
IMAGEM 1 – Principais rotas migratórias em direção à Europa.
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Fonte: FRONTEX (2017)117

De acordo com números divulgados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados, a Alemanha continua sendo o destino mais procurado por refugiados que chegam
à Europa. O país foi o que mais recebeu pedidos de asilo, somando mais de 188 mil até o fim
de julho de 2015. Já a Hungria ocupa o segundo lugar, com mais deslocados almejando entrar
na Europa Ocidental pela via terrestre.118
Por fim, é necessário destacar que os fluxos atuais de refugiados, migrantes,
deslocados, dentre outras designações, aumentam diariamente devido aos mais diversos
conflitos espalhados pelo mundo. Esse contexto de guerra e violência promove a evasão dos
nacionais, os quais decidem migrar em busca de uma oportunidade para sobreviver,
resultando, consequentemente,em uma crise social, econômica e política tanto na União
Europeia – que busca soluções para equalizar essa problemática - quanto em outros países que
estão inseridos em situações de hostilidade e opressão.

4. A situação atual dos refugiados LGBTI119na União Europeia
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A seguir, passar-se-á à exposição do movimento migratório inserido no contexto
LGBTI, bem como de quais instrumentos (internacionais) essa minoria dispõe para que sejam
salvaguardados seus direitos e garantias mínimas em seus países de origem.

4.1. O surgimento dos movimentos migratórios e as razões para o
refúgio: “É muita gente correndo da morte”120
A vida em coletividade é sempre um desafio. A bagagem cultural, histórica e política
que cada indivíduo carrega, aliada à necessidade de convergência de todas essas linhas e
direcionamentos pessoais, acaba por gerar, no mais das vezes, conflitos a serem solucionados
pela figura estatal.
Dessa maneira, o Estado – e todo o seu aparato – aparece para conter e dar solução às
muitas crises que surgem no seio da vida em comunidade. Para tanto, se utiliza de seus
poderes a fim de salvaguardar os direitos fundamentais dos cidadãos. Nesse sentido, cada
Estado estabelece políticas internas de tratamento e diretrizes a se seguir na busca por um
objetivo final: o desenvolvimento.
Não obstante, a concepção de desenvolvimento não é a mesma para todos os países
integrantes da sociedade internacional. Enquanto a maioria dos países (geralmente ocidentais)
vincula o progresso à persecução de objetivos cada vez mais centrados na autonomia do
indivíduo; no respeito ao arbítrio e à liberdade de crer, pensar, agir, criar e ser; na separação
do Estado dos entes religiosos; nos princípios da não-discriminação e da dignidade da pessoa
humana; há, também, os que trafegam na contramão dessas diretrizes, aliando o progresso ao
respeito aos dogmas religiosos e figuras divinas; à manutenção de situações e práticas
consideradas éticas e consolidadas no seio da normatividade e ao extermínio de figuras e
pessoas que têm comportamentos repudiados socialmente.
É aí que reside o maior dos problemas. A maneira como um país define sua política
interna reflete na forma como o ente estatal interfere na vida privada de um indivíduo – ou
grupo de indivíduos –, que pode passar a ser perseguido pelas “armas do Estado”. Torna-se
difícil existir e/ou manter-se vivo num cenário de discriminação, violência, abuso e falta de
proteção. É partindo dessa premissa que surgem os movimentos migratórios e, dentro deles, a
existência de uma nova categoria de refugiado: o Refugiado LGBTI.
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Com efeito, a comunidade internacional, mormente através da elaboração de tratados e
convenções, além da criação de órgãos internacionais de grande importância no cenário
mundial, tem se preocupado com os diversos motivos que ensejam o deslocamento em massa
de indivíduos de seus países de origem para outros, em busca de proteção e segurança.
Acerca disso, SILVA colaciona:
O tema das migrações e da proteção internacional dos migrantes e refugiados é cada
vez mais presente no campo da política internacional contemporânea. Diversas
pessoas se encontram em mobilidade ao redor do mundo, cruzando fronteiras por
diversos motivos, como de origem econômica, eis que a busca por trabalho e uma
vida plena – em sua totalidade, indivisibilidade e integralidade – é um anseio do ser
humano em diversas partes do globo.121

A grande mídia tem noticiado, em âmbito global, a maior crise humanitária que já
existiu: a guerra da Síria. Um em cada oito sírios deixou o país, e outros 6,5 milhões foram
deslocados dentro da Síria, disse oACNUR. Metade dos atingidos são crianças.122

4.2.Única saída (in)viável: “E quando nem o refúgio é morada
segura?”
Entretanto, há um grupo de pessoas severamente atingidas pela política interna de seus
países: as pessoas LBGTI. A questão a se tratar vai além da repressão social, uma vez que, apesar
de causar indignação e ocasionar a morte de diversos indivíduos ao redor do mundo, a
discriminação oriunda do seio da sociedade é controlável. Se o Estado, por iniciativa própria,
impõe medidas sancionatórias a todo aquele que lesa a vida, a liberdade ou a propriedade de uma
pessoa LGBTI, bem como promove medidas contra o preconceito e a favor da diversidade sexual,
observa-se a diminuição significativa dos atos lesivos.
Mas como agir quando o aparelho estatal, munido de seu poder – econômico, bélico,
sancionatório, jurídico –, utiliza-o para perseguir o grupo já socialmente vulnerável? Como manter
uma relação homoafetiva ou congênere quando 86 países em todo o mundo criminalizam
homossexuais e grupos congêneres, seja com prisão ou até mesmo pena de morte?123
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De forma exemplificativa, o Código Penal da Nigéria considera ofensa contra a
moralidade, em seu art. 217, as “práticas indecentes entre homens”. A penalidade recebida em
consequência do ato pode chegar até a 14 anos de prisão.124
Essa é a principal razão pela qual o refugiado da condição SOGI (Orientação sexual e
identidade de gênero125) teme informar, ao entrar no país e solicitar a concessão de refúgio,
seu gênero ou orientação sexual, uma vez que desconhece a política interna do Estado. Casos
há em que, ao constatar tratar-se de refugiado LGBTI, os oficiais praticam violência
psicológica e física, além de estupros “corretivos”, isso quando não realizam o teste
falométrico126, prática que viola de forma excessiva a dignidade da pessoa humana. “No teste,
só aplicado a homens, uma máquina mede o fluxo sanguíneo no pênis do imigrante enquanto
ele é submetido a sessões de pornografia heterossexual. Os que ficam excitados têm o pedido
de asilo negado”127.
O avanço do ódio ao grupo LGBTI, principalmente com a disseminação dos ideais do
Estado Islâmico, na Síria128, é uma problemática bastante sensível e a comunidade
internacional deve empenhar-se a fim de alterar esse cenário. Na tentativa de minorar tais
condições e garantir proteção internacional a esse grupo, o Conselho de Direitos Humanos da
ONU (CDH) reconheceu como direitos humanos, em 2011, os direitos LGBT. Ademais, o
ACNUR passou a considerar a condição SOGI como causa de pedir refúgio129.

4.3. Política europeia de migração
A migração contemporânea é motivada por diferentes circunstâncias e fatores ligados
a uma sociedade globalizada, marcada pelos desequilíbrios social e econômico, pela violência
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e intolerância130. Um dos princípios basilares que norteia a União Europeia é o da
solidariedade, com isso, a política de migração visa estabelecer uma abordagem equilibrada
do tratamento da migração legal, mas intransigente na migração ilegal. Tais tratamentos são
mais ostensivos, porque estão sujeitos a diferentes fatores na sua política interna, uma vez que
são Estados-membros independentes.
O Tratado de Lisboa de 2009 clarificou igualmente que as competências da UE neste
domínio são partilhadas com os Estados-membros, notadamente no que diz respeito aos
volumes de admissão de migrantes autorizados a entrar legalmente em um Estadomembro.131As políticas em matéria de imigração devem reger-se pelo princípio da
solidariedade e da partilha equitativa de responsabilidades entre os Estados-Membros,
inclusive no plano financeiro (art. 80, TFUE)132. O Tratado transformou as medidas da
matéria de asilo em política comum, e assim, unificou um sistema para que possua estatutos e
a forma de procedimento à solicitação seja uniforme.
O Programa de Estocolmo, adotado em dezembro de 2009 para suceder aos programas
plurianuais de Tampere (1999)133 e de Haia (2004)134, chegou ao seu termo em dezembro de
2014135. Em março do mesmo ano, a Comissão publicou uma nova comunicação
intitulada “Como conseguir uma Europa aberta e segura”, em que expunha a sua visão relativa
à futura agenda sobre os Assuntos Internos. Em conformidade com o art. 68º do TFUE, o
Conselho Europeu definiu, em seguida, as orientações estratégicas da programação legislativa
e operacional no espaço de liberdade, segurança e justiça para o período que comporta de
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2014 a 2020136 e enseja que a plena transposição e a efetiva implementação do Sistema
Europeu Comum de Asilo (SECA) é uma prioridade absoluta.137
As orientações são centradas em um objetivo de transposição, aplicação e
consolidação dos instrumentos jurídicos e das medidas políticas em vigor. Tais diretrizes
destacam a necessidade de definir uma abordagem global da migração que inclua a melhor
utilização da migração legal, a proteção dos que dela necessitam, a luta contra a migração
irregular e a gestão eficaz das fronteiras. O PE tem estado comprometido, como colegislador
de pleno direito, na adoção de nova legislação relativa à imigração tanto regular quanto
irregular, desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa138.
Em 2014, o Parlamento aprovou uma resolução sobre a situação no Mediterrâneo e a
necessidade de uma abordagem holística da UE no que tange à migração, em que encarrega a
sua Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (LIBE) de elaborar
um relatório de iniciativa139. O relatório é um documento que trata sobre diferentes aspectos
da política de migração e de asilo, bem como dos pareceres de várias outras comissões
parlamentares. A UE tem como objetivo desenvolver um nível uniforme de direitos e
obrigações para os imigrantes legais comparável aos de seus cidadãos, porém, a sua legislação
não prevê a harmonização das legislações e regulamentações nacionais140.
Os Estados-membros têm competência para celebrar acordos com países terceiros para
a readmissão, no país de origem ou de proveniência, de nacionais estrangeiros que não
preencham ou tenham deixado de preencher as condições de admissão, presença ou residência
num dos Estados-membros.A União Europeia tem competência para definir as condições de
admissão e de residência de nacionais de países terceiros, que entram e residem legalmente
num Estado-membro notadamente para efeitos de reagrupamento familiar.141 Além disso,
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possui irrestrita autonomia para determinar a quantidade de admissões de pessoas
provenientes de outros países. Cabe à União Europeia prevenir e reduzir a imigração ilegal,
em especial através de uma política de regresso eficaz, respeitando os direitos
fundamentais142.
Devido os acontecimentos recentes na União Europeia, o Parlamento Europeu
postulou, juntamente com o Conselho Europeu, agilidadena consecução de medidas protetivas
e de acolhimento aos refugiados quanto à segurança e fiscalizações fronteiriças. Em abril de
2014, esses organismos, por meio do Regulamento (UE) n.º 514/2014143, estabeleceram
disposições gerais aplicáveis ao Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração e ao
instrumento de apoio financeiro à cooperação policial, à prevenção e luta contra a
criminalidade e à gestão de crises.
Mediante a Diretiva 2013/33/UE144 de 26 de junho de 2013, foram estabelecidas
normas em matéria de acolhimento dos requerentes de proteção internacional. ADiretiva
2001/55/CE145 do Conselho de 20 de julho de 2001, por sua vez, é relativa às normas mínimas
em matéria de concessão de proteção temporária no caso de afluxo maciço de pessoas
deslocadas, além de medidas tendentes a assegurar uma repartição equilibrada do esforço
assumido pelos Estados-membros ao acolherem estas pessoas, suportando as consequências
decorrentes desse acolhimento.
Além disso, o Regulamento (UE) n.º 604/2013146 estabelece os critérios e mecanismos
de determinação do Estado-membro responsável pela análise de um pedido de proteção
internacional apresentado em um dos Estados-membros por um nacional de um país terceiro
ou um apátrida. Para tais análises, criou um sistema Eurodac (Regulamento UE, nº 603/2013
de 26 de junho de 2013)147, que compara as impressões digitais e possibilita as autoridades
responsáveis dos Estados-membros e pela Europol analisarem o banco de dados para fins de
aplicação da lei. Esse regulamento altera também o Regulamento (UE) n.º 1077/2011148 que
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criava uma Agência europeia para a gestão operacional de sistemas informáticos de grande
escala no espaço de liberdade, segurança e justiça.
As barreiras enfrentadas pela União Europeia para conseguir lidar com o fluxo
migratório estão além dos princípios basilares do bloco – como é o caso do princípio da
solidariedade supracitado –, e movimenta as diferentes esferas de segurança, economia e
política. Tal situação se agravou devido a diversos fatores em determinados países, como a
guerra na Síria, a pobreza em Kosovo e as inúmeras violações de direitos humanos ocorridas
em alguns países, principalmenteno Oriente Médio e no continente africano.
A gozar da sua competência, o Parlamento Europeu vem exigindo, baseado no
princípio de não repulsão (non refoulement) implementar de modo eficaz procedimentos
genuínos e equitativos. O princípio non refoulement é assegurado no art. 33 da Convenção de
Genebra de 1951149, dispondo que nenhum Estado pode expulsar ou repelir um refugiado para
os territórios onde sua vida ou liberdade sejam ameaçadas. Assim, estimulou a criação de um
gabinete europeu de apoio em matéria de asilo.
O PEdetermina a partilha da responsabilidade dos Estados-membros em referência aos
localizados nas fronteiras externas da UE. Igualmente, ressalta para uma redução tanto da
proteção quantoda qualidade do acolhimento, a fim de melhor dividir a carga suportada pelos
Estados-membros fronteiriços. A partir disso, o Parlamento busca acompanhar de perto os
centros de acolhimento em que são mantidos os refugiados, evidenciando, em primeiro
momento, as carências a nível da aplicação da legislação europeia em vigor pelos Estadosmembros150.

4.4. O refugiado LGBTI inserido no contexto europeu
Restringindo-se às medidas internacionais voltadas ao refugiado LGBTI no contexto
europeu, este tópico tratará do princípio basilar utilizado na grande maioria dos casos levados
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às cortes internacionais: o da unificação familiar; bem como ilustrará com exemplos o que se
expõe.

4.4.1. O princípio da unificação familiar. “Família quer dizer nunca
abandonar ou esquecer”151.
Tratar-se-á, a partir de agora, da forma como a União Europeia tem solucionado (ou
deixado de oferecer solução) a (à) problemática dos refugiados LGBTI. Primeiramente, cabe
estabelecer a premissa principal do presente eixo temático: o princípio da unificação
familiar152.
Sobre o assunto, Patrícia Gorish (2016, p. 73) preleciona:
A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 reconhece o princípio da
unidade familiar como direito essencial para o refugiado. Segundo o Estatuto, o
direito de refúgio deve ser estendido para os membros de sua família. 153

Conforme acima exposto, o princípio da unidade familiar é a base de toda a normativa
referente aos direitos dos refugiados na Europa. Encampa-se nos artigos 9º a 12, da Diretiva
de Reunião Familiar 2003/86/EC154, a necessidade de o refugiado ter sua família reunida e
refúgio estendido aos demais membros do núcleo familiar.
Ademais, no artigo 8º da Convenção Europeia de Direitos Humanos 155, é estabelecido
o direito ao respeito pela vida privada e familiar. A reunificação familiar, no contexto
europeu, deve caminhar nesse sentido.
Porém, diante da sensibilidade que permeia o conceito de família nas diversas
sociedades e culturas, essa questão não é tão simples quanto parece. Múltiplos são os
problemas enfrentados pelas famílias e casais LGBTI que desejam obter, junto ao país que
concede o refúgio, a condição estendida aos seus familiares/companheiros (as).
O primeiro – e talvez maior – desses problemas é que alguns Estados, a exemplo da
maioria dos pertencentes à União Europeia, consideram como “membro nuclear” somente a
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esposa e o marido, crianças menores e parentes acompanhados menores de idade 156. Dessa
forma, ignora-se totalmente os novos arranjos familiares e o conceito amplo de família.
Torna-se difícil, portanto, para casais LGBTI (e para os mais diversos tipos de constituição
familiar) conseguir a tutela do direito à unificação familiar.
Além disso, há de se atentar para o fato de que o procedimento de pedido de reunião
familiar deve ser feito em até 03 (três) meses após concessão do refúgio. Para que haja a
extensão dos direitos, o requerente deve comprovar tanto o reconhecimento legal do laço
familiar quanto a possibilidade de, às suas próprias custas e expensas, manter sua entidade
familiar (ou seja, se recebe salário capaz de cobrir a subsistência da família).
Ora, se o pedido de refúgio por condição SOGI baseia-se na existência de perseguição,
discriminação social e violência física/mental por parte do Estado, de que forma pode-se
pensar que esse mesmo Estado iria possibilitar o reconhecimento legal de uma união
homoafetiva ou congênere?
Há países, como por exemplo o Irã e o Iraque157, que condenam a prática
homossexual. Nesse sentido, onde se observa a institucionalização da homofobia, os casais
que desejam manter uma relação o fazem de forma discreta, escondida e “por baixo dos
olhares do Estado”. Portanto, a invisibilidade familiar, nesses casos, decorre do fato da
criminalização dos relacionamentos LGBTI pelo país de origem e aparece como única saída
“viável” para a manutenção de qualquer vínculo afetivo.
No constante combate a essas situações, o parágrafo 69 do Relatório do ACNUR sobre
práticas discriminatórias contra indivíduos LGBTI considera discriminação o não
reconhecimento da família perante a lei.
Além do exposto, a dificuldade para o refugiado comprovar ter a renda necessária para
o sustento da família com apenas três meses após a concessão de refúgio é grande. Esse curto
lapso temporal, na maioria absoluta das vezes, não torna possível a reunião dos documentos
necessários para tal comprovação, o que torna a vida da família– tanto LGBTI quanto
heterossexual – bastante complicada.
Na União Europeia, apesar de os países ainda manterem um grau de soberania no
concernente à política migratória e apresentarem soluções diversas aos problemas
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apresentados, a Corte Europeia de Direitos Humanos tem importância fundamental, uma vez
que equilibra o princípio do controle dos Estados-membros sobre a imigração com a
necessidade do respeito aos direitos humanos158.

4.4.2. Alguns casos de grande visibilidade no contexto europeu
Um dos casos mais conhecidos e importantes no que diz respeito ao reconhecimento
da extensão dos direitos do refugiado LGBTI ao seu núcleo familiar é o do solicitante afegão
que tinha um relacionamento homoafetivo há mais de seis meses em seu país de origem.
Conforme supramencionado, o Afeganistão pune com prisão a prática homossexual. Nesse
ínterim, o relacionamento foi descoberto por um grupo de homens que atacou o casal e matou
um dos amantes “secretos”.
O cidadão afegão, sem auxílio estatal, teve seu pedido de refúgio concedido na
Áustria. Todavia, há de ser levado em conta que se o ex-companheiro do requerente estivesse
vivo, não teria sido a ele estendida a condição de refúgio, uma vez que a Áustria requer a
comprovação legal do laço familiar. Por motivos óbvios, a Lei Afegã não permite o registro
de uniões homoafetivas.
No ano de 2010, no caso Schalk e Kopf vs. Áustria159, a Corte Europeia de Direitos
Humanos reconheceu a existência de vida familiar entre um casal LGBTI, defendendo que:
Esta Corte tem sustentado de forma reiterada que um tratamento diferente baseado
na orientação sexual requer estar justificado em razões particularmente sérias. Deve
presumir-se que os casais homossexuais têm a mesmo capacidade que os
heterossexuais para conformar relações estáveis e que, em consequência, se
encontram em uma situação bastante similar no sentido de que seja necessário,
também, àqueles, o reconhecimento jurídico de sua relação.160

Nessa senda, a Corte tem mantido a linha de julgamento baseada na ideia de que a
extensão de refúgio aos familiares LGBTI configura-se como a forma mais sensata de garantir
igualdade material no plano fático, uma vez que considera plenamente possível a existência
de uma relação homossexual estável e, consequentemente, carente de reconhecimento
jurídico.
158
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Ainda, de forma a acolher o amplo e extenso conceito de família, a Corte decidiu que,
com relação aos casais que vivem juntos mas não conseguem comprovar sua coabitação,
deve-se considerar a existência dos laços familiares em detrimento da formalidade geralmente
exigida na práxis jurídica (casos Quintana Zapata vs. Espanha161eEmonet e outros vs.
Suíça162).
Por fim, há de se dar ênfase a uma das decisões mais famosas já prolatadas pelo
Tribunal de Grosselo, da Itália163. A sentença determinou que os prefeitos de toda a região
fizessem “as transcrições de casamento entre pessoas do mesmo sexo que vieram do exterior
na condição de refugiados”. (GORISCH, 2016, p. 78)164
Nesses e na maioria dos casos observados, a Corte Europeia de Direitos Humanos tem
decidido com base nos artigos 8º e 14 da Convenção Europeia de Direitos Humanos. O
diploma normativo internacional assegura, em seu art. 8°, o “direito ao respeito pela vida
privada e familiar”. Interpreta-se tal dispositivo no sentido de que a autoridade pública deve
respeitar os limites da autonomia privada e do livre-arbítrio; e, ademais, encontrar maneiras
viáveis de preservação material do núcleo familiar – seja ele qual for – e do direito à
intimidade de cada cidadão.
O artigo 14, por sua vez, dispõe acerca da “proibição da discriminação”. Ora,
conforme expresso na maioria das cartas políticas que tutelam os direitos fundamentais, as
liberdades e garantias de qualquer indivíduo devem ser asseguradas sem qualquer distinção de
cor, raça, religião, classe, língua, origem, opinião política ou grupo social. Desse modo,
mesmo que para tutelar determinado direito o Estado tenha de tomar medidas positivas, é de
se esperar que assim o faça, pois, caso contrário, restaria violado o mandamento em tela.

4.5. Do pedido de concessão à resposta estatal: a recente problemática da
migração LGBTI na UE
Em diversos casos, o medo de mais perseguições e até mesmo da desinformação com
relação às políticas para LGBTIs no país requeridoprovoca nos solicitantes o temor em relatar
os motivos de fuga do seu país de origem, ou seja, por questões de orientação sexual e
identidade de gênero.De acordo com Oliva, “Nem sempre os solicitantes de refúgio sentem-se
161
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confortáveis para tratar abertamente do assunto, o que dá ensejo a uma aparente ausência de
credibilidade”165.
No tocante ao caso específico dos indivíduos LGBTI, menções a ameaças de graves
abusos ou violência são comuns. Violência física, psicológica e sexual, inclusive estupros, em
geral preenchem o requisito da constatação de uma perseguição. O estupro, em particular, já
foi identificado como uma ferramenta de “intimidação, degradação, humilhação,
discriminação, punição, controle e destruição da pessoa. Assim como a tortura, o estupro é
uma violação da dignidade humana”.166
Uma diretriz importante para os refugiados LGBTI é a “Diretriz Sobre Proteção
Internacional nº 09 – Solicitações de Refúgio baseadas na Orientação Sexual e/ou Identidade
de Gênero no contexto do Artigo 1A(2) da Convenção de 1951 e/ou Protocolo de 1967
relativo ao Estatuto dos Refugiados”, elaborada pelo ACNUR em 2011167. Explana-se nessa
diretriz que outras razões podem ser aplicáveis, a depender do contexto político, religioso e
cultural da solicitação. Os pedidos de refúgio baseados em orientações sexuais diferentes
contêm um elemento de gênero, uma vez que o solicitante não se enquadra nos papéis sociais
ou culturais definidos ou não supre as expectativas comportamentais impostas ao seu sexo.
Assim, a sexualidade ou a prática sexual podem ser relevantes para o pedido de refúgio
quando os solicitantes tiverem sofrido alguma ação persecutória em razão da sua sexualidade.
Como elemento chave para as atuais concessões do refúgio, a locução “fundado temor
de perseguição” acautela para duas maneiras de analisar os requerimentos de refúgio. No que
tange ao conceito subjetivo, a definição atenta à consideração partindo do caso concreto, ou
seja, da pessoa que está solicitando. Assim, a determinação da condição de refugiado
fundamentar-se-á, principalmente, não em um julgamento da situação objetiva do país de
origem do solicitante, mas na avaliação das declarações por ele prestadas acerca das
discriminações sofridas no seu dia a dia.168
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De mesmo modo, o conceito objetivo instiga a avaliação das declarações feitas pelo
solicitante. As autoridades competentes para determinar a condição de refugiado não estão
obrigadas a avaliar as condições existentes no país de origem do requerente, segundo o
ACNUR.169 Todavia, é mister salientar que o “fundado temor de perseguição” deve servir
como base para analisar a situação que o solicitante teria que enfrentar caso fosse devolvido
ao seu país de origem. Ainda, o ACNUR alerta que a perseguição pretérita não é um prérequisito para o reconhecimento da condição de refugiado. 170
A dificuldade em falar sobre refugiados LGBTI aumenta as barreiras no processo de pedido de
refúgio, mas não só isso: no interior do centro dos estudos das migrações internacionais, um tema
comumente marcado pela invisibilidade é o que tenciona a questão das minorias sexuais e de gênero,
eis que são tratadas de forma tão divergente pelos governos a fora171. Por isso, os índices estatísticos
de refugiados LGBTI são baixos e imprecisos comparados à
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CONCLUSÃO
Pode-se, por fim, inferir que a temática abordada configura uma importante discussão,
tanto no âmbito acadêmico, quanto a nível internacional, visto que engloba dois alicerces
problemáticos na contemporaneidade: refugiados e sexualidade/gênero, juntos no mesmo
plano dentro de um bloco econômico e político que a cada dia adere a mais medidas
protecionistas e de cunho conservador.
Temos, então, os fluxos migratórios que dizem respeito às migrações forçadas, em que
seres humanos têm violados os seus direitos inatos, de maneira geral, aplicado a um contexto
de sexualidade, no qual esses sujeitos passam a retirar-se de seus países, por muitas vezes
serem criminalizados em razão de sua opção sexual ou identidade de gênero.
Acrescente-se que essa problemática se agrava, pois o foco da discussão localiza-se no
âmbito da União Europeia, onde mesmo contemplando os instrumentos internacionaisque
procuram chegar a uma aplicação harmonizada da definição de refugiado e a uma política
comum de refúgio entre os países-membros, – como a Convenção de Dublin e Convenção de
Schengen, ambas de 1990 –, mantém-se, hoje, com uma perspectiva restritiva no que se trata
das migrações, sendo comumente reconhecida pelo fechamento de fronteiras e outras medidas
de cunho conservador.
Sobretudo, vem à tona a problemática do gênero que se pauta, primordialmente, na
negação ao direito de ser quem você é. Ou seja, países que criminalizam relações de sexo com
base em gênero, ferem diretamente os direitos humanos, que são hoje, causa principal de
migração forçada no campo dos refugiados.
Em suma, é de se ressaltar que a resolução para a questão dos refugiados representa um
enorme desafio para a comunidade internacional. Como as causas para o refúgio envolvem a
violação de direitos humanos, conflitos e repressão verificados nos países de origem, seria
preciso procurar reduzi-las para evitar futuros deslocamentos. Isso requer vultosos
investimentos para viabilizar o desenvolvimento econômico e social destes países, bem como
para estabelecer instituições políticas sólidas e democráticas. Trata-se de um projeto que exige
um esforço conjunto de organizações internacionais, ONGs e, principalmente, da vontade
política dos Estados. Enfim, não se pode negar as conquistas em favor dessas pessoas ao
longo da contemporaneidade, mas os desafios ainda permanecem.
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