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Resumo:Ao analisar a grande quantidade de refugiados que o Brasil vem recebendo 

nos últimos anos, o presente trabalho tem por objetivo indagar os direitos e garantias 

de moradias aos imigrantes que chegam ao Brasil com status de refugiados. E ao 

analisar a  situação dos direitos sociais à especificar à moradia vê-se  que esse está 

em crise no Brasil desde a segunda metade do século XIX onde o problema habita-

cional popular urbano começa a se constituir no País, tem se portanto uma  notória 

visão das dificuldade que os refugiados enfrentam na luta pela sobrevivência e dig-

nidade, mediantes a tantos desafios enfrentados por eles, após serem forçados a 

deixarem sua Pátria, sendo todas vítimas de graves violações de direitos humanos, 

ao entrarem em território brasileiro abarbam ainda mais dificuldades, sendo elas: 

idioma, trabalho e moradia. Tal situação promove uma luta pessoal pe-

la sobrevivência e dignidade. 

 

1.INTRODUÇÃO 

Na atualidade o Brasil vem recebendo muitos refugiados que deixaram seus países 

de origem em virtude de catástrofes naturais, refugiados de guerra, entre outras ca-

tegorias de refugiados. Analisando a grande quantidade dessas pessoas que o Bra-

sil vem recebendo nos últimos anos tem-se de parte da sociedade brasileira a preo-

cupação de como assegurar dentre vários direitos humanos uma moradia digna aos 

novos residentes do país. 

 

2.OBJETIVOS 

Analisar os aspectos jurídicos envolvidos no que se refere a  questão de moradia 

digna aos cidadãos não nacionais no Brasil. 

Examinar os direitos fundamentais na Constituição Federal que são garantidos aos 

que têm visto permanente de moradia;  

 

3.METODOLOGIA 

A metodologia adotada será a pesquisa teórica através de estudos interdisciplinares 

nas áreas jurídicas e administrativas. Analisando a legislação nacional, internacional. 

O estudo será fundamentado na Constituição Federal do Brasil de 1988 e na Decla-

ração Universal dos Direitos Humanos 
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4.DESENVOLVIMENTO 

Na tentativa de suprir a necessidade eminente, o governo Brasileiro tem emitido 

visto de moradia permanente aos refugiados que escolhem o Brasil como refúgio na 

esperança de uma vida mais digna. Além dos refugiados haitianos, o Brasil vem 

recebendo refugiados de outros países, sendo eles: Oriente Médio, África, Ásia e 

Colômbia. 

De acordo com o CONARE (abril de 2016), o Brasil possui atualmente 8.863 
refugiados reconhecidos, de 79 nacionalidades distintas (28,2% deles são 
mulheres) – incluindo refugiados reassentados. Os principais grupos são 
compostos por nacionais da Síria (2.298), Angola (1.420). Colômbia (1.100), 
República Democrática do Congo (968) e Palestina (376),(ACNUR, 
2016,s.p). 
 

Os refugiados não tem encontrado amparo em muitas Nações da Europa e América 

do Norte como nos EUA, que usam da desculpa de possíveis terroristas infiltrados 

no meio deles e que levariam para a Nação Americana um risco de segurança naci-

onal, fatos que estão ocorrendo em dias atuais, principalmente com sírios, que se 

encontram despojados de sua nacionalidade devido ao massacre da guerra civil que 

assola seu país e nessa busca por refúgio são vistos como uma ameaça a seguran-

ça nacional de outros Estados, que fecham suas portas para eles.   

Milhões de pessoas estão sofrendo imensamente nas mãos de Estados e 
grupos armados, enquanto governos tratam a proteção aos direitos huma-
nos como uma ameaça à segurança, ordem pública ou valores nacionais. 
(SALIL SHETTY Secretário-Geral da Anistia Internacional, ANISTIA INTER-
NACIONAL, 2016,s.p) 

  
5.RESULTADOS PRELIMINARES 

São grandes as violações de direito humanos que muitas nações têm cometido para 

com os refugiados, mesmo a questão para salvaguardar os refugiados terem sido 

tratadas pela Resolução 429(V), datada de 14 de dezembro de 1950, é clara a viola-

ção desse direito quando encontram fronteiras fechadas para eles. Porem muitos 

tem encontrado esperança no Brasil que tem emitido visto de moradia permanente, 

por razão humanitária passando eles a ter dessa os mesmos direitos de nacionali-

zados garantidos pela Constiruição Federal. 

 Depreende-se, portanto, que a efetivação da dignidade da pessoa humana 

em consonância com a garantia do direito social à moradia decorre necessariamente 

do dever do Estado em realizar direta ou indiretamente a melhoria das condições de 

vida daqueles cuja tutela detém o dever de salvaguardar (RODRIGUES, 2012.p.83, 

Moradia e Riscos Urbanos:).  
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