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Prefácio
Salete Oro Boff 1

Com grande satisfação recebi o convite para prefaciar esta obra
organizada pelos colegas Professor Doutor Deilton Ribeiro Brasil, da
UIT/FASASETE-AFYA/FDCL, Doutor Alejandro González-Varas Ibáñez,
da UNIZAR-Espanha, Doutora. Cleide Calgaro, da UCS, Doutor Erivaldo
Cavalcanti e Silva Filho, da UFAM, junto aos coordenadores Doutor
Erivaldo Cavalcanti e Silva Filho, da UNL-Portugal, Doutora Gina
Esmeralda Chávez Vallejo, do IAEN-Equador, Doutor Rubén Miranda
Gonçalves, da UNIR-Espanha, que reúne textos de trinta e seis renomados
pesquisadores de diversas Universidades Brasileiras, Latino-americanas e
Europeias, sobre um tema emergente e que demanda da Academia um
olhar crítico e reflexivo socializando a questão da migração e a situação
dos refugiados, bem como pretendendo estabelecer parâmetros para a
regulação brasileira, a partir de um diálogo com as realidades e
experiências regulatórias latino-americanas e europeias, na construção de
caminhos possíveis no desafio dos Direitos Humanos frente às
adversidades das migrações, em nível mundial.
A relevância da temática da migração é visível no destaque da
Organização das Nações Unidas – ONU, que o apresenta como “uma crise
sem precedentes”2, envolvendo um “número recorde de refugiados e
migrantes”, que cruzam as fronteiras internacionais por motivos diversos,
especialmente fugindo de conflitos, perseguições e da pobreza “à procura
de melhores oportunidades de vida.” Do mesmo modo, o tema integra a
1 Doutora em Direito-UNISINOS. Estágio Pós-doutoral –UFSC. Pesquisadora CNPq-Pq. Coordenadora do PPGD da
IMED-Faculdade Meridional
2 https://news.un.org/pt/focus/migrantes-e-refugiados
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Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, visando o compromisso
dos Estados-membros da ONU com um Pacto Global para fortalecer “a
cooperação para facilitar a migração segura, ordenada e regular”.
E é neste sentido que a presente obra se desenvolve.
No artigo inaugural o Doutor Alejandro González-Varas Ibáñez,
apresenta “O novo Pacto de imigração e asilo da União Europeia”, como
uma política própria para tratar a questão da imigração e asilo na UE.
Na sequência, a pós-graduada Raffaela Cássia de Sousa e a Doutora
Gláucia Maria de Araújo Ribeiro destacam a questão indígena no
constitucionalismo latino-americano, considerando o pluralismo jurídico
da Constituição Federal brasileira de 1988, que reconhece a
multiculturalidade do povo, por meio da aceitação das práticas das
diversas culturas.
A Doutora Maria Cláudia da Silva Antunes de Souza em coautoria
com a pós-graduanda Micheline Ramos de Oliveira socializam suas
reflexões voltadas aos refugiados sob a problematização dos direitos
humanos, indicando como instituições humanitárias e aparatos jurídicos
vêm apreendendo e lidando com tal fenômeno social.
Sobre o tema da “Migração e trabalho como categorias de direitos
humanos” desenvolvem reflexão os Doutores Margarete Panerai Araújo,
Moisés Waismann e Judite Sanson de Bem, retratando a situação dos
imigrantes no mercado de trabalho formal no que diz respeito ao gênero,
grau de instrução e vínculo formal com atividades econômicas no Brasil.
Ampliando a proposta da obra, tomando em conta possível violação
de direitos humanos na relação ente meio ambiente, migração e aspectos
de ‘reeducação’ na China, os Doutores José Tadeu Neves Xavier e
Mariângela Guerreiro Milhoranza da Rocha e da acadêmica Mariana
Guerreiro Milhoranza de Souza analisam a situação de minorias étnicas
que estão sendo perseguidas na China.
Em continuidade, os Doutores Cleber Lúcio de Almeida e Wânia
Guimarães Rabêllo de Almeida procuram definir os direitos humanos e
fundamentais trabalhistas reconhecidos aos imigrantes como exigência do
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trabalho digno e verificar se e em que medida os imigrantes estão sendo
concretamente protegidos no mercado de trabalho brasileiro,
desenvolvendo um estudo dos “Direitos trabalhistas dos imigrantes na
perspectiva do diálogo das fontes”.
Em coautoria, a Mestranda Paula Senra de Oliveira Amaral, a Mestre
Evelyn Pinheiro Tenório de Albuquerque e o Doutor Márcio Eduardo
Senra Nogueira Pedrosa Morais abordam o “Direito humano à
nacionalidade”, realizando um estudo comparativo entre o sistema
brasileiro e o sistema italiano de reconhecimento e naturalização do
apátrida, procurando verificar se os procedimentos para a naturalização
do apátrida, tanto no ordenamento brasileiro quanto no italiano, estão em
consonância com o direito humano à nacionalidade.
Seguindo o Mestrando Samuel Meireles e o Doutor Eloy Pereira
Lemos Júnior expõem sobre a “Repatriação sumária e direitos
fundamentais nas infrações e penalidades administrativas da Lei de
Migração nº 13.445/2017”, com o objetivo de averiguar a conformidade do
impedimento de ingresso e da repatriação, adotados nas penalidades
administrativas da Lei de Migração, com as diretrizes de direitos humanos
assumidas pelo Brasil.
A Doutora Cleide Calgaro em coautoria com as pós-graduandas
Débora Bós e Silva e Kamilla Machado Ercolani apresentam “A
fraternidade como vetor principiológico do novo marco migratório
brasileiro sob a ótica dos direitos humanos”, e responsável por assegurar
a preponderância de uma legislação protetiva e em consonância com a
defesa perene dos direitos humanos.
Evidenciando “As razões de ser da extradição enquanto medida de
cooperação internacional na Lei de Migração brasileira” o artigo da
mestranda Núbia Franco de Oliveira e do Doutor Luiz Gustavo Gonçalves
Ribeiro, destaca a ênfase da nova lei de migração em garantir os direitos
das pessoas migrantes, sejam estes estrangeiros que chegam ao Brasil,
sejam os brasileiros que residem no exterior.
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Sobre o tema “Reunião familiar: uma análise da lei de migração
brasileira”, ocupam-se o mestrando Cleiton Luiz Ferreira de Jesus e Doutor
Deilton Ribeiro Brasil, com pretensão de realizar um estudo comparativo
do instituto Humanitário da Reunião Familiar, garantido aos migrantes,
entre o previsto na lei do Brasil e na Itália, a fim de traçar pontos em
comuns ou divergentes da legislação desses países.
Os Doutores Rubens Beçak e Luís Felipe Cirino analisam “A
principiologia da Lei n° 13.445/2017 e do ‘código dos estrangeiros’ da
França”, a fim de buscar as semelhanças e diferenças entre os sistemas
migratórios francês e brasileiro e encontrar o prognóstico para o
encaminhamento deste relevante assunto, seja no aspecto interno, por
meio da implementação de políticas públicas, seja, ainda, pela adoção de
diretrizes trazidas em âmbito externo, até mesmo por organizações
internacionais.
Já o Doutor Dennis Verbicaro e o Mestrando Hugo José de Oliveira
Agrassar desenvolvem o tema “A inserção dos refugiados na Política
Nacional das Relações de Consumo”, por meio do diálogo das fontes entre
o Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n° 8.078/1990) e a Lei de
Migração (Lei n° 13.445/2017).
Sobre as “Medidas de retirada compulsória”, presentes na Lei nº
13.445/2017 e no Decreto nº 9.199/2017 a mestranda Raíssa Silva Reis e o
Doutor Fabrício Veiga Costa lançam diversos questionamentos
envolvendo as alterações da nova Lei de Migração em relação ao previsto
no revogado do Estatuto do Estrangeiro. Entre as dúvidas estão a
continuidade ou não da extradição como uma hipótese de medida a ser
adotada para a retirada compulsória do migrante e se as novas medidas
asseguram a proteção dos direitos fundamentais do migrante ou
continuam a ser medidas com resquícios de arbitrariedade.
De modo sequencial, a Mestranda Mariana Campos Matoso e o
Doutor Deilton Ribeiro Brasil centram-se na exposição do “Direito
internacional dos refugiados e suas aplicações no ordenamento jurídico
brasileiro”, procurando demonstrar, sob a perspectiva do Direito
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Internacional, a eficácia do procedimento de concessão de refúgio
brasileiro, em razão da natureza humanitária e emergencial do ato.
Enfatizam os “Aspectos jurídicos do regime de entrada e saída dos
migrantes”, considerando a Lei nº 13.445/2017 e o Decreto nº 9.199/2017”
a Mestranda Carolina Furtado Amaral e a Doutora Carla Ribeiro Volpini
Silva. Para as autoras, por ser um fenômeno com desdobramentos nos
campos social, político, econômico, cultural e outros, é necessário, a
regulação pelo Direito.
E, por fim, o mestrando Xenofontes Curvelo Piló, discorre sobre “O
direito à naturalização das crianças venezuelanas no Brasil”, expondo a
preocupação com a chegada à fronteira de crianças e adolescentes
desacompanhados, os quais em razão da falta de espaço e estrutura nos
abrigos que acolhem crianças no estado fronteiriço, podem ser alocadas
em centros de acolhida voltados para adultos ou simplesmente
permanecerem nas ruas de Pacaraima e Boa Vista, cidades no Estado de
Roraima-Brasil.
As presentadas as contribuições da presente obra, reafirma-se a
relevância da temática da migração e da condição dos refugiados, a par de
ficar clara a complexidade e a difícil condução de soluções em âmbito
local/regional.
Assim, a socialização dos resultados das pesquisas se constitui em um
estímulo para a continuidade do debate e o aprofundamento sobre o tema,
visando encaminhamentos norteados pelo respeito aos direitos humanos.
Boa leitura a todos.
Passo Fundo-RS, 03 de fevereiro de 2021.

1
El nuevo pacto de inmigración y asilo en la Unión Europea
Alejandro González-Varas Ibáñez 1

Introducción
Los fenómenos migratorios se han producido en diferentes lugares y
tiempos, pues la movilidad y la búsqueda de nuevas oportunidades es una
característica propia del ser humano, ya se lleve a cabo de forma
voluntaria, o forzada por la situación económica, los conflictos bélicos, o
los desastres naturales y condiciones climáticas. En el caso del continente
europeo, ha pasado de ser un lugar de emigración, a uno de inmigración.
Si la tónica histórica era que los europeos viajaban a nuevas tierras –lo
cual ha sucedido hasta bien entrado el siglo XX-, en las últimas décadas ha
predominado la llegada de personas de otros lugares. Esta situación ha
propiciado que, desde principios de lo que llevamos de este siglo, la Unión
Europea haya decidido elaborar una propia política de inmigración y asilo.
Durante los primeros años la situación fue más o menos controlable, pues
el número de personas que llegaban solicitando permisos de trabajo y
residencia, o asilo y protección internacional, se consideraba aún asumible
por parte de las instituciones de la Unión y de los Estados miembros.
Incluso permitía cubrir puestos de trabajo vacantes y equilibraba el
descenso poblacional del lugar y su envejecimiento.
Sin embargo, la llegada masiva de inmigrantes y refugiados huyendo
de conflictos bélicos en 2015, supuso un punto de inflexión. La ciudadanía
1 Universidad de Zaragoza (España)
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europea observó con temor este proceso –tal vez por ser poco conocido
hasta entonces-. La Unión no supo cómo reaccionar, y se limitó a ofrecer
soluciones parciales, con escasa planificación ni éxito en la resolución de
los problemas. Esta incapacidad de reacción también vino propiciada por
la existencia de unos intereses encontrados entre los Estados miembros,
entre los que aquella no consiguió mediar ni equilibrar intereses
adecuadamente. Uno de sus resultados se tradujo en la propagación del
discurso populista y xenófobo, además del euroescepticismo en varios
países.
La propia Unión era consciente de la urgencia de ofrecer una solución
satisfactoria para evitar el desastre humanitario, mejorar su imagen y
liderazgo, y recuperar la confianza de los ciudadanos. En este sentido,
resultaría óptimo mostrar que había logrado cohonestar las voluntades de
los Estados –particularmente discrepantes en esta materia- y
reconducirlas a un pacto de carácter político que así lo mostrara, y a partir
del cual pudieran aprobarse las normas correspondientes para hacerlo
efectivo. El producto resultante ha sido el nuevo Pacto de Inmigración y
Asilo aprobado en septiembre de 2020.
En este estudio se analizarán sus antecedentes, contenido, y
valoración crítica. Para ello se comenzará efectuando una aproximación a
las políticas comunitarias de la Unión Europea y su evolución hasta la
firma en 2008 del Pacto antecedente del ya mencionado (apartado 2). Se
fijará la atención en lo que supuso ese acuerdo en su momento (apartado
3). A continuación se centrará la atención en el modo de acaecer la crisis
de 2015 (apartado 4) y cómo supuso un momento clave para la
determinación de la necesidad de ofrecer un giro a las políticas migratorias
(apartado 5). Con todo ello explicado, se pretende adentrarse en el Pacto
de 2020 (apartado 6).
El método que se ha empleado ha sido el de revisión normativa y
bibliográfica. Se han consultado y citado las principales normas en el
ámbito de inmigración y asilo que ha aprobado la Unión Europea desde el
impulso definitivo de estas políticas en el Consejo Europeo de Tampere de
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1999. Junto a ello, se han consultado obras de la doctrina jurídica
publicadas en monografías o revistas especializadas a efectos de
comprender adecuadamente el contenido y relevancia de los textos
normativos.
2 La Unión Europea ante el fenómeno migratorio
Con el fin de conocer la necesidad y el alcance de un nuevo pacto de
inmigración y asilo en la Unión Europea resulta necesario realizar una
aproximación a sus políticas migratorias. Se trata de una cuestión ya
estudiada anteriormente (GONZÁLEZ-VARAS, 2020), por lo que en este
momento simplemente se esbozarán los datos más relevantes a los efectos
de este estudio.
Debe tenerse en cuenta que las medidas adoptadas por la Unión en
esta materia forman parte de un conjunto más amplio de actuaciones que
se denominan Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ). Se
estructura a través de un conjunto de normas que pretenden garantizar la
libre circulación de personas dentro del territorio de la Unión, sin
fronteras interiores. Este espacio se completa con el desarrollo de medidas
adecuadas en materia de lucha contra la delincuencia, así como una
política asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores que esté
basada en la solidaridad entre los Estados miembros y el reparto equitativo
de la responsabilidad entre ellos. Conviene subrayar esta última cuestión
–control de las fronteras exteriores y solidaridad entre Estados- porque ha
sido uno de los aspectos que han contribuido a poner en cuestión la
capacidad de las instituciones de la Unión para hacer frente a los recientes
fenómenos de llegadas de personas de terceros países a sus fronteras
exteriores, tal como se analizará más adelante.
Por el momento baste tener presente que la regulación del ELSJ se
encuentra en el artículo 3.2 del TUE, y en el Título V del TFUE (artículos
67 a 81). Dentro del mismo, el capítulo segundo (artículos 77-80) se
encarga específicamente de configurar los elementos esenciales de las
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políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración. El TFUE, con
la redacción que le ha conferido el Tratado de Lisboa, establece las bases
sobre las que será necesario desarrollar una política común en esta materia
que vaya más allá de la simple cooperación intergubernamental, creando
un marco jurídico común y flexible que tenga en cuenta las situaciones
concretas de cada Estado miembro (GOIG, 2017, p. 82).
Por cuanto se refiere a la política común de asilo, los artículos 67.2 y
78 del TFUE indican que está orientada a la consecución de un estatuto
uniforme válido para toda la UE, incluyendo los requisitos para su
concesión o retirada. No debe descuidarse que esta política reclama
también la protección subsidiaria para quienes, no habiendo obtenido el
asilo, necesitan protección internacional, incluyendo los requisitos para su
concesión o retirada. Finalmente, debe alcanzarse un sistema común para
la protección temporal de personas desplazadas, en caso de afluencia
masiva, lo cual es algo que, desde el año 2015, ha cobrado una importancia
particularmente relevante.
En relación con la política común de inmigración, los artículos 67.2 y
79 del TFUE exigen que se elaboren unas medidas sobre inmigración legal.
Se está refiriendo a aspectos como el alcance de una política común de
visados y permisos de residencia de larga y corta duración, identificación
de los derechos de las personas que residen legalmente, y normas comunes
sobre reagrupación familiar. Una de las principales preocupaciones de la
Unión ha girado en torno a evitar la inmigración ilegal, lo que incluye
aspectos como la expulsión y la repatriación de residentes en situación
ilegal, y la trata de seres humanos. Se incluyen asimismo los mecanismos
destinados al establecimiento progresivo de un sistema integrado de
gestión de las fronteras exteriores (artículo 77.2 del TFUE).
Este cuadro normativo es heredero de los términos expuestos
algunos años antes en el Tratado de Ámsterdam1 de 1997 que se

1

Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las
Comunidades Europeas, y determinados actos conexos, en Diario Oficial de las Comunidades Europeas, C340, de 10
de noviembre de 1997.
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comprometió a caminar hacia lo que ya denominó propiamente ELSJ en
los artículos B y K.17. Desde la aprobación del Tratado de Ámsterdam, el
impulso de las políticas migratorias se ha producido a través de los planes
quinquenales que han aprobado distintos Consejos Europeos (aparte,
obviamente, de la aprobación del Tratado de Lisboa en 2007). Se ha
tratado del Programa de Tampere (1999-2004)2, el Programa de La Haya
(2004-2009)3, y el Programa de Estocolmo (2010-2014)4 adaptado –este
último- a las reformas introducidas por el Tratado de Lisboa (CLAYTON,
2016, pp. 138-155. GOIG, 2015, pp. 196-205. TERRÁDEZ, 2007). A ello
deben sumarse las aportaciones del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo
de 2008 (CONSEJO, 2008), la Agenda Europea de Migración del año 2015
(COMISIÓN, 2015), y el informe que elaboró la Comisión sobre la
aplicación de esta Agenda en 2019 (COMISIÓN, 2019) a la que se harán las
oportunas referencias.
Antes de analizar las aportaciones de estos documentos –en especial,
del Pacto de 2008- cabe advertir que el establecimiento de este tipo de
normas no ha estado exento de dificultades. Debe tenerse en cuenta que
se trata de una materia compleja en la que influyen aspectos tan complejos
como las asimetrías en la extensión territorial y de población entre los
países de la Unión, sigue habiendo diferencias económicas, perspectivas
divergentes entre países que tradicionalmente han sido más receptores de
inmigrantes y otros que más bien han visto emigrar a su población y,
particularmente, se presentan diferencias de criterios entre los Estados
que aparecen como fronteras exteriores de la Unión y tienen en sus
2

Consejo
Europeo
de
Tampere,
de
15
y
16
de
octubre
de
1999,
en
http://www.consilium.europa.eu/media/21053/consejo-europeo-de-tampere-conclusiones-de-la-presidencia.pdf,
consultado el 15 de septiembre de 2020.
3

El Programa de La Haya: Consolidación de la Libertad, la Seguridad y la Justicia en la Unión Europea, en DOUE C
53, de 3 de marzo de 2005.
4

Programa de Estocolmo: Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano, en DOUE C 115, de 4 de
mayo de 2010. Este Programa se aplicó por medio de un Plan de Actuación aprobado mediante la Comunicación de
la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones,
de 20 de abril de 2010: Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos – Plan de
acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo [COM(2010) 171 final – no publicada en el Diario Oficial, pero
disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52010DC0171, consultado el 15 de
septiembre de 2020].
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propios límites a millares de personas solicitando entrar, y otros que lo
ven de un modo más lejano.
Por otra parte, no debe descuidarse que los fenómenos migratorios
cobrarán una importancia cada vez mayor puesto que constituyen un
fenómeno al alza. No debe desconocerse –como señalan las Naciones
Unidas (NACIONES UNIDAS, 2016) y la Unión Europea (COMISIÓN,
2017a. PARLAMENTO – CONSEJO –COMISIÓN, 2017, §§ 17, 62, 87 y 88)que hechos como el aumento de la población juvenil en África, la
inestabilidad en múltiples países –en concreto, los de la vecindad de
Europa-, la huida de los conflictos armados, la pobreza, la inseguridad
alimentaria, el terrorismo, las violaciones de los derechos humanos, así
como la presión cada vez mayor que ejerce el cambio climático, seguirán
impulsando a los individuos y las familias a buscar una vida mejor y más
segura en el extranjero, a menos que se realicen inversiones que fomenten
un porvenir próspero y pacífico en los países de origen.
Además, por sus características, estos conjuntos de población tienen
frecuentemente particulares dificultades para adaptarse a la vida en
sociedades más avanzadas. Sobre estos movimientos siguen influyendo las
políticas migratorias propias de cada país, que además deberán seguir
desarrollando instrumentos adecuados para gestionar debidamente esa
presencia en unas sociedades cada vez más plurales (ANTONINI BARAZZETTA - PIN, 2009, p. 29. DEL OLMO – JIMÉNEZ INGLÁN, 2020.
SHERWOOD – DIACONU - HOYLE-KATZ, 2017, p. 171 y ss.).
3 El pacto de inmigración y asilo de 2008
Con el fin de ofrecer alguna solución duradera a la cuestión
migratoria y de los solicitantes de asilo y protección internacional, en 2008
se aprobó el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo (CONSEJO, 2008).
El Pacto describe las directrices generales en esta materia para los países
de la Unión Europea. Este texto reúne una serie de objetivos políticos y de
orientaciones estratégicas para la organización y el control de la
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inmigración ilegal, los controles fronterizos y la colaboración con los países
de origen y de tránsito. La relevancia del texto radica en que por primera
vez se va a aplicar una estrategia común, con unos objetivos claros, unas
herramientas concretas y un calendario preciso (VARGAS, 2009, p. 235).
Los compromisos que recoge están destinados a que se concretan en el
programa destinado a suceder al último que había habido hasta ese
momento (el de La Haya), y que resultó ser, como ya se ha indicado, el de
Estocolmo. Tales compromisos resultaron ser los siguientes (CONSEJO,
2008, p. 4):
organizar la inmigración legal teniendo en cuenta las prioridades, necesidades y
capacidades de recepción y acogida determinadas por los Estados miembros y
fomentar la integración de los inmigrantes;
combatir la inmigración irregular, garantizando los retornos voluntarios a los países
de origen o de tránsito de los extranjeros en situación irregular;
fortalecer la eficacia de los controles en las fronteras;
establecer un marco europeo para el asilo;
crear una colaboración global con países de fuera de la UE para favorecer las
sinergias entre la migración y el desarrollo.

Una de las consecuencias positivas de este Pacto ha sido que se
presenta como una muestra viva de la importancia que la Unión ha
concedido a la inmigración y asilo, y el hecho mismo de que los Estados
miembros llegaran en ese momento a un acuerdo sobre cómo orientar esta
política. En los años posteriores al Pacto se dieron diferentes pasos
destinados a plasmar de una forma concreta estas orientaciones. De este
modo, en el ámbito de la inmigración legal, se aprobó al año siguiente la
“tarjeta azul” destinada a facilitar la entrada y residencia de nacionales de
terceros países para fines de empleo altamente cualificado5. Igualmente,
en 2011 se aprobó la directiva sobre el permiso único, que permite a las
personas de fuera de la UE residir y trabajar en cualquier país de la Unión

5

La “tarjeta azul” se regula en la directiva 2009/50/CE, de 25 de mayo de 2009, relativa a las condiciones de entrada
y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado, en DOUE L 155, de 18 de
junio de 2009.
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con un mismo permiso6. Se atenderá asimismo a la situación de sectores
con dificultades de contratación o déficits de competencias, y a la debida
protección de trabajadores más vulnerables7.
En relación con la erradicación de la inmigración ilegal, se dio una
muestra temprana de la preocupación por esta cuestión con la aprobación
inmediatamente posterior al Pacto de la denominada directiva “de
retorno”8 y, poco después, la destinada a sancionar a los empleadores que
contratan a nacionales de terceros países en situación irregular9. A estas
normas les siguió en 2013 el establecimiento del Sistema Europeo de
Vigilancia de Fronteras (EUROSUR)10.
Es preciso indicar que a partir de 2008 se avanzó con distintas
medidas en la configuración del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA).
En 2010 se creó la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)11, que
actualmente se quiere convertir en una Agencia Europea de Asilo. En 2013
se aprobaron varias normas de particular relevancia en materia de asilo y
protección internacional, como fue el reglamento “Eurodac” sobre
comparación de impresiones dactilares de personas solicitante de
protección internacional12; el reglamento de Dublín III, relativo a la
6

Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establece un
procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y
trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los
trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro, en DOUE L 343, de 23 de diciembre
de 2011.
7

Es, por ejemplo, el caso de los trabajadores temporeros, cuya situación se regula en la directiva 2014/36/UE, de 26
de febrero de 2014, sobre las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo
como trabajadores temporeros, en DOUE L 94, de 28 de marzo de 2014.
8

Directiva 2008/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y
procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación
irregular, en DOUE L348/98, de 24 de diciembre de 2008.
9

Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se establecen
normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en
situación irregular, en DOUE L168, de 18 de junio de 2009.
10

Reglamento 1052/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se crea un
Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur), en DOUE L295, de 6 de noviembre de 2013.
11

Reglamento 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, por el que se crea una Oficina
Europea de Apoyo al Asilo, en DOUE L132, de 29 de mayo de 2010.
12

Reglamento 603/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativo a la creación del
sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento
(UE) no 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro
responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros
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determinación del Estado miembro responsable del examen de las
solicitudes de protección internacional13; y la directiva sobre
procedimientos de protección internacional14; asimismo, la directiva sobre
acogida de los solicitantes de protección internacional15.
Ello no evita que haya habido algunas críticas, referentes
especialmente al desequilibrio que muestra en la atención dedicada a la
inmigración legal e ilegal, del mismo modo que llevaba haciendo la Unión
en los últimos años (GORTÁZAR, 2009, p. 213. QUADROS DE
MAGALHÃES – DOS REIS, 2011, pp. 389-390). En este sentido, el Pacto –
como, en realidad, la normativa de los años anteriores- denota que la
principal preocupación de los Estados y de las instituciones de la Unión ha
sido la de fortalecer las fronteras exteriores, y evitar los flujos migratorios
irregulares y –en su caso- obligar al retorno de quienes se encuentran en
una situación ilegal. En cambio, se dedican menos esfuerzos al fenómeno
de la inmigración legal, identificada principalmente con la atracción de
aquellas personas que favorecen el desarrollo del continente –en definitiva,
de seleccionar el tipo de inmigrantes-. Se tendrá ocasión de observar que
el nuevo Pacto de 2020 (COMISIÓN, 2020) ha sido objeto de apreciaciones
semejantes.
Ante esta situación, algunos autores advirtieron que podría
mejorarse el enfoque de la gestión migratoria por parte tanto de los
Estados como de la Unión. Habida cuenta de la situación económica y
demográfica que ya existía en ese momento (DÍAZ GORFINKIEL, 2009, pp.
75-77) resultaba utópico pensar que el fenómeno migratorio aminorara,
por un nacional de un tercer país o un apátrida, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac
presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley, y por
el que se modifica el Reglamento (UE) no 1077/2011, por el que se crea una Agencia europea para la gestión operativa
de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (refundición), en DOUE
L180/1, de 29 de junio de 2013
13

Reglamento 604/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los
criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección
internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, cit.
14

Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos
comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en DOUE L180/60, de 29 de junio de 2013.
15

Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban
normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, en DOUE L180, de 29 de junio de 2013.
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como de hecho demostró la evolución en los años posteriores. Por ello, se
ha entendido que el verdadero reto al que se enfrenta la Unión Europea es
el de regular y gestionar eficazmente los flujos migratorios, la convivencia
entre personas de distintos orígenes y culturas, respetando en todo caso el
sistema universal y regional de los derechos humanos (AGUELO –
CHUECA, 2009, pp. 112 y 133-134. GOIG, 2015, pp. 119-122).
4 La crisis de los refugiados de 2015
El estado de la situación migratoria anteriormente descrito se
mantuvo estable hasta 2015. Ese año comenzó a producirse una llegada
sin precedentes de personas a las fronteras exteriores de la Unión. En este
caso se añadía, además, un elemento más que aumentaba la complejidad
del fenómeno: junto a la tradicional afluencia de inmigrantes, se unían los
refugiados, lo que nos enfrentaba a un panorama de flujos mixtos. Según
las cifras que ofrecía ACNUR16, desde principios de ese año hasta mediados
de diciembre, más de 911.000 refugiados e inmigrantes habían llegado a
las costas europeas, a las que había que sumar otras 3.550 personas que
habían perdido la vida durante el viaje. Más del 75% de quienes habían
llegado a Europa habían huido de la persecución y los conflictos en Siria,
Afganistán o Irak. Por cuanto se refiere más en concreto a las solicitudes
de asilo, a lo largo de 2014 se registraron 600.000 solicitudes en los
Estados miembros de la Unión (COMISIÓN, 2015), aumentando en los
años posteriores, para luego descender nuevamente a los 634.700 en 2018
(COMISIÓN, 2019).
Esta situación desbordó la capacidad de actuación de las instituciones
de la Unión, poniendo de manifiesto la dificultad de alcanzar una política
común que permitiera acordar unos instrumentos jurídicos que hicieran
patente el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la

16

http://www.acnur.org/es-es/noticias/notas-de-prensa/2353-2015-12-30-16-24-16,
septiembre de 2020.

consultado

el

20

de
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responsabilidad entre los Estados miembros a los que se refiere el artículo
80 del TFUE (FONSECA MORILLO, 2020, p. 3).
La propia Comisión reconoció en el momento que la Unión no ha
satisfecho las expectativas (COMISIÓN, 2015) admitiendo que se habían
ofrecido respuestas puntuales que no siempre habían funcionado. Añadía
que “ha sido necesario adoptar medidas de emergencia porque la política
colectiva europea no ha estado a la altura […] en toda Europa se plantean
serias dudas en cuanto a la adecuación de nuestra política migratoria a la
presión ejercida por miles de migrantes, a la necesidad de integrar a los
migrantes en nuestras sociedades a las demandas económicas de una
Europa en declive demográfico”. Años más tarde, la misma Comisión ha
vuelto a recordar el negativo balance de esa gestión, percibiendo que
siguen persistiendo problemas que no acaban de resolverse (COMISIÓN,
2017a).
Incluso el hecho de haber tenido que hacer uso de lo establecido en el
artículo 79.3 del TFUE, que contiene la previsión de la firma de acuerdos
con terceros países para la readmisión, en sus países de origen o de
procedencia, de nacionales de terceros Estados que no cumplan con los
requisitos de entrada o permanencia en la Unión17 se ha considerado
(MOLINA DEL POZO, 2019, p. 421) una muestra de la incapacidad de la
Unión de hacer frente por sí sola a este problema. En cambio, el nuevo
Pacto de 2020 valora positivamente estos acuerdos y los expone como
ejemplos de compromiso y diálogo en el marco de relaciones maduras y
de amplio alcance (COMISIÓN, 2020, p. 21).
De aquí se han derivado diferentes temas de debate que corroboran
esa falta de reacción de las instituciones europeas y la ausencia de acuerdo
17

De este modo, firmó en marzo de 2016 un acuerdo con Turquía destinado a atajar la afluencia de migrantes
irregulares
a
Europa
a
través
de
este
país,
que
puede
consultarse
en
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/. Al año siguiente se
estipuló un acuerdo similar con Libia para atajar la llegada de inmigración irregular a través del Mediterráneo central,
en http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/03/malta-declaration/. Frenada la entrada
de inmigración por el Mediterráneo oriental y central, el mayor foco se traslada a España (Mediterráneo occidental).
Estos datos han provocado que, desde 2018, la Unión haya intensificado su cooperación con Marruecos a efectos de
que este país refuerce el control sobre sus fronteras e impida la salida de inmigrantes en situación irregular, según
COMISIÓN EUROPEA (2019, p. 3).
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entre los Estados que incluso podría llevar a socavar los cimientos de la
Unión. Más allá de la cuestión humanitaria que sin duda es prioritaria
habida cuenta de que están quedando afectados derechos humanos de las
personas e incluso su propia dignidad, se han suscitado dudas más
generales sobre el futuro de la gestión de las fronteras y la libre circulación
en Europa (COMISIÓN, 2017b). Puede constatarse, en este sentido, que el
control y vigilancia de fronteras sigue en manos de cada Estado; que
FRONTEX apoya las labores de vigilancia pero no tiene medios propios, y
que los países no fronterizos podrían llegar a limitar el Espacio Schengen
(GOIG, 2015, p. 208).
A ello debe añadirse el intenso debate sobre solidaridad y
responsabilidad que se ha entablado entre los Estados miembros
(GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, 2020). Se produce, por tanto, un enfrentamiento
norte-sur y este-oeste dentro de los Estados de la propia Unión
(GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, 2020, p. 3). En términos más amplios si cabe,
puede decirse que la política de inmigración se ha convertido en un
elemento de tensión entre la lógica estatal y la dinámica supranacional,
habida cuenta que no resulta fácil que los Estados estén dispuestos a ceder
competencias en esta materia pues afecta a una cuestión tan relevante
como quién debe decir la entrada en su territorio y su situación jurídica, y
siguen siendo ellos quienes tienen una competencias última en materia de
inmigración y asilo que no desean perder en un marco normativo común
que protege esa unilateralidad- (PINYOL-JIMÉNEZ, 2019, pp. 69 y 71).
Esto ha favorecido la difusión de planteamientos basados en que el
interés nacional debe prevalecer sobre el común, lo que ha desembocado
en el crecimiento de los partidos euroescépticos y ha alimentado los
discursos populistas (FANJUL-MOLTÓ, 2019). Así lo constata la Comisión
Europea (COMISIÓN, 2017b) en el momento de considerar que factores
como la inseguridad percibida entre los ciudadanos como consecuencia del
terrorismo causado por el integrismo islámico, la presión migratoria
proveniente de África y Oriente medio, y las quiebras en la integración de
las minorías existentes como consecuencia de estas migraciones, han
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alentado una retórica nacionalista y populista y una desafección de los
ciudadanos respeto de la Unión Europea y de las autoridades nacionales.
Esta tendencia ha puesto en guardia a las instituciones de la Unión
Europea, que han advertido que se esforzarán en colmar las expectativas
de los ciudadanos, “mostrando gran valentía para impugnar las soluciones
simplistas de fuerzas políticas extremistas o populistas” (CONSEJO, 2016,
p. 2).
5 La urgencia de un nuevo pacto de inmigración y asilo
La Unión Europea ha advertido que las políticas migratorias y de asilo
se han convertido en un punto débil que puede llegar a poner en cuestión
la estabilidad de la Unión Europea y de la pacífica relación entre los
Estados miembros. En consecuencia, el logro de un nuevo Pacto de
Inmigración y Asilo se muestra como una prioridad. La propia Presidente
de la Comisión, Ursula VON DER LEYEN (2019, pp. 15-16) llegó a proponer
en su candidatura a la mencionada Presidencia las directrices de una
solución duradera que deberían pasar –precisamente- por un gran pacto
sobre migración y asilo. Sus dos puntos basilares serían los siguientes: en
primer lugar, el fortalecimiento de las fronteras exteriores de la Unión,
aumentando para ello los contingentes de FRONTEX. En segundo lugar,
debe asegurarse la solidaridad entre los Estados miembros. Solo se podrán
tener fronteras externas estables si se ayuda eficazmente a los que padecen
una mayor presión de la inmigración como consecuencia de su situación
geográfica. También debe estrecharse la colaboración con los países de
tránsito. A ello se añade, como remedio para frenar los procesos
migratorios, la ayuda a los países de origen de tales movimientos y la lucha
contra los traficantes de personas y quienes mantienen redes de
inmigración ilegal.
Como puede observarse, se trata de aspectos referidos más bien al
modo de evitar la inmigración ilegal –materia en la que cobra
protagonismo un instrumento cual es el refuerzo de las fronteras
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exteriores-, y que apenas deja espacio para otras cuestiones como la
migración legal, soluciones más concretas para los solicitantes de asilo, y
la integración de los contingentes de población llegados a Europa.
Este planteamiento no puede sorprender habida cuenta de que se
encuentra en la misma línea que trazó ese mismo año la propia Comisión
(COMISIÓN, 2019)18. A su vez, la Nueva Agenda estratégica 2019-2024,
aprobada por el Consejo de la Unión19, tiene como punto de partida la
necesidad de garantizar la integridad del territorio, decidiendo quién
puede acceder y teniendo conocimiento de quiénes entran. Por ello, “el
control efectivo de las fronteras exteriores es condición previa
indispensable para garantizar la seguridad, mantener el orden público y
velar por el funcionamiento adecuado de las políticas de la UE”. Vuelve a
hacer un llamamiento a la colaboración con terceros con los países de
origen y tránsito para luchar contra la migración irregular y la trata de
seres humanos y garantizar retornos efectivos. Con respecto a la
dimensión interna, reclama un consenso sobre la necesaria reforma del
Reglamento de Dublín antes mencionado que permita el equilibrio entre
responsabilidad y solidaridad en la acogida de personas provenientes de
terceros países.
Situados en este contexto, en septiembre de 2020 la Comisión
presenta un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo (COMISIÓN, 2020).
Resultaría difícil ofrecer una visión completa de su contenido, pues nos
extralimitaríamos de las dimensiones y pretensiones de este trabajo. No
obstante, procuraré resaltar sus aspectos más relevantes. Este texto indica
que debe ofrecerse un enfoque de conjunto a unas políticas que están
íntimamente relacionadas, como son las de migración, asilo, integración,
18

A efectos de no ser reiterativos, se reproduce en esta nota a pie de página cuáles son los mecanismos de solución
que propone la Comisión, que se traducen en estos cuatro pilares: 1. Encarar los factores que incitan a la migración
irregular, abordando las causas profundas de la migración y colaborando con terceros países para favorecer su
desarrollo, agilizar la lucha contras las redes de tráfico ilícito, y asegurando la eficacia del retorno y la readmisión. 2.
Gestión de fronteras para salvar vidas y resguardar las fronteras exteriores. 3. Modernización del Sistema Europeo
Común de Asilo. 4. Establecer cauces adecuados para facilitar la migración legal y la integración de las personas que
se encuentren en territorio europeo.
19

http://www.consilium.europa.eu/media/39964/a-new-strategic-agenda-2019-2024-es.pdf,
última vez el 10 de octubre de 2020.
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y gestión de fronteras. Su objetivo principal consiste en reducir las rutas
inseguras e irregulares, y promover en cambio vías legales sostenibles y
seguras a quienes necesitan protección. El Pacto es consciente de que
ningún estado miembro debe asumir una responsabilidad
desproporcionada y que todos ellos deben contribuir a la solidaridad de
forma constante. Además, será necesario reforzar las relaciones de la
Unión con terceros países para conocer cabalmente las causas profundas
de las migraciones, luchar contra el tráfico ilícito de migrantes, ayudar a
los refugiados que residen en terceros países y apoyar una migración legal
bien gestionada (COMISIÓN, 2020, p. 2).
La consecución de estos objetivos generales pasa por la propuesta de
diferentes medidas más concretas20. Entre todas ellas, guardan particular
interés con lo analizado en este trabajo las siguientes. Por una parte, se
considera urgente la aprobación de un reglamento sobre la gestión del
asilo y la migración21 basado en la solidaridad entre los Estados. Se
pretende con ello que las que las necesidades reales creadas por las
llegadas irregulares de migrantes y solicitantes de asilo no sean
gestionadas por los Estados miembros por sí solos, sino por la UE en su
conjunto. El nuevo mecanismo de solidaridad se centrará principalmente
en la reubicación o el patrocinio de retornos. En este sentido, se pretende
lograr un sistema común de retorno que combine estructuras más sólidas
dentro de la UE con una cooperación más eficaz con terceros países en
materia de retorno y readmisión. Debe desarrollarse sobre la base de la
refundición de la Directiva sobre retorno y el apoyo operativo efectivo,
incluso a través de FRONTEX. A su vez, propone una nueva legislación
para establecer un procedimiento de control en las fronteras exteriores.

20

Puede verse un cuadro con las diferentes propuestas de actuación, que se concretan en la aprobación o modificación
de textos normativos, y su correspondiente calendario, en la “hoja de ruta” anexa al Pacto. Puede consultarse en
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?qid=1601287338054&uri=COM%3A2020%3A609%3AFIN#document2, consultado por última
vez el 15 de octubre de 2020.
21

Propuesta de reglamento sobre la gestión del asilo y la migración COM(2020) 610, de 23 de septiembre de 2020,
que puede consultarse en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601291110635&uri=
COM%3A2020%3A610%3AFIN, consultado por última vez el 15 de octubre de 2020.

Alejandro González-Varas Ibáñez | 33

Resulta novedoso el modo que tiene el Pacto de afrontar las
situaciones de crisis y fuerza mayor22. Es consciente de que la Unión debe
estar preparada para hacer frente a estos acontecimientos con resilencia y
flexibilidad, para lo cual es necesaria la preparación y la previsión. En aras
de conseguirlo, propone la aprobación de un plan rector de preparación y
de gestión de crisis migratorias23. Le acompañaría un nuevo instrumento
normativo que establecería las medidas temporales y extraordinarias
necesarias en caso de crisis24 que derogaría la directiva sobre protección
temporal25.
El Pacto dedica una atención especial a la gestión integrada de
fronteras, que se perfila como un instrumento político indispensable a
efectos de proteger los confines exteriores y salvaguardar la integridad de
un espacio Schengen sin controles en las fronteras interiores. Por tal
gestión integrada se entiende la correcta armonización de las funciones de
las guardias de fronteras y costas de los Estados miembros y de FRONTEX,
de tal modo que se evite la fragmentación y descoordinación de
actuaciones. Para garantizar el apoyo efectivo de FRONTEX a los Estados
que necesiten un apoyo rápido, el Pacto propone la aprobación de un
nuevo reglamento sobre FRONTEX al que, por cierto, aumenta a un total
de diez mil efectivos permanentes. También aboga por que la Comisión
elabore una política estratégica plurianual y un ciclo de aplicación.
Asimismo, será necesario lograr la interoperabilidad total de los sistemas
informáticos que haga posible el seguimiento de las llegadas y de los

22

Ibid., apartado 3, pp. 11 y ss.

23

Recomendación de la Comisión relativa a un mecanismo de la UE para la preparación y la gestión de las crisis
relacionadas con la migración (Plan Rector de Preparación y Gestión de Crisis Migratorias), C(2020) 6469, de 23 de
septiembre de 2020.
24

Propuesta de Reglamento relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el
asilo, COM(2020) 613, de 23 de septiembre de 2020, en http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1601295614020&uri=COM%3A2020%3A613%3AFIN, consultado por última vez el 15 de
octubre de 2020.
25

Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de
protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo
equitativo entre los Estados miembros, en DOUE L212, de 7 de agosto de 2001.
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solicitantes de asilo, así como la adopción de un planteamiento común
europeo para las operaciones de búsqueda y salvamento.
Como ya se ha anunciado, otro de los aspectos sobre los que centra
la atención el pacto es la intensificación de la lucha contra el tráfico ilícito
de inmigrantes. Con el fin de afrontarlo con una mayor efectividad, se
asegura que se aprobará un Plan de acción de la Unión Europea contra
este fenómeno para el período 2021-2025, que se centrará en el combate
de las redes delictivas y propondrá medidas legales adecuadas contra los
traficantes y los empleadores de migrantes en situación ilegal. También
enfatiza la necesidad de cooperar con terceros Estados para desarticular
las redes de tráfico de personas, y también para gestionar el retorno de
otras en situación ilegal.
El Pacto tiene el acierto de indicar que resulta necesario profundizar
en las causas profundas de la inmigración irregular y de los
desplazamientos forzosos, así como de los factores inmediatos que incitan
a las personas a emigrar. Aunque se trata de fenómenos complejos, lo
cierto es que la ayuda al desarrollo y la destinada a afrontar situaciones
adversas -como puede ser el cambio climático- serán fundamentales para
que la situación de los países de emigración mejore y puedan retener a
parte de la población que se encuentra en la necesidad de abandonar el
país. Tal vez podría haberse expuesto alguna reflexión de mayor calado
sobre la posible ayuda o contribución a la pacificación de zonas en conflicto
armado, pues buena parte de los solicitantes de asilo o protección
internacional proviene de países asolados por la guerra.
El Pacto reserva un cierto espacio –ciertamente menor en
comparación con las cuestiones analizadas hasta ahora- para explicar la
posición de la Unión en relación con la emigración legal y la integración
en las sociedades de acogida –este último aspecto referente a la integración
se aborda en la última página de las treinta y tres que componen el
documento-. La migración legal debe pasar, a juicio del Pacto, por una
revisión de las normas sobre reasentamiento, la correcta aplicación del
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código de visados recientemente modificado26, y encargando a la Comisión
que ponga en marcha asociaciones en materia de talentos. Reviste
particular importancia la necesidad de incorporar al mercado de trabajo a
personas capacitadas como mano de obra en una Unión envejecida y con
una población que disminuye, así como la atracción de talento. Para ello
propone reforma la directiva sobre la ya mencionada tarjeta azul junto, y
la plena aplicación de la directiva sobre estudiantes e investigadores27.
A pesar del esfuerzo realizado, ha habido quien percibía que el Pacto
no llegaría a suponer tantos avances como serían deseables para el logro
de la adecuada gestión del fenómeno migratorio y la situación de quienes
reclaman asilo y protección internacional (PASETTI, 2020. PINYOLJIMÉNEZ, 2019, p. 73). Antes bien, se ha entendido que profundiza en el
surco que se venía cavando desde los años anteriores de centrar la atención
en el fortalecimiento de las fronteras exteriores y evitar la inmigración
ilegal, dejando en un plano secundario cuanto se refiere a la habilitación
de cauces para la inmigración legal y la integración. Fruto de esta
perspectiva ha sido el fortalecimiento de FRONTEX en la vigilancia de las
fronteras exteriores, y el apoyo al incremento de las deportaciones de
inmigrantes en situación irregular. Todo parece indicar que este es
prácticamente el único punto en común entre los Estados europeos en esta
materia.
Quedarían, de este modo, problemas pendientes de resolver algunas
cuestiones que venían reclamando una pronta solución (PINYOLJIMÉNEZ, 2019, p. 72). Aún debería avanzarse en el camino de la verdadera
solidaridad entre Estados que se traduzca en un sistema equitativo de
distribución de personas solicitantes de asilo, o el establecimiento de unas
vías de entrada regulares y con criterios comunes que superasen la
parcialidad, dejando en manos de cada Estado la decisión última
26

Reglamento 810/2009, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados, en
DOUE L243, de 15 de septiembre de 2009, modificado por última vez el 20 de junio de 2019, con texto en el DOUE
L188, de 12 de julio de 2019.
27

Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de
entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado,
programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair, en DOUE L132, de 21 de mayo.
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correspondiente a la entrada. Tampoco parece cercana la mejora de la
situación de los campos de refugiados tanto en Europa como en los países
con los que se coopera (véase, por ejemplo, las observaciones en relación
con Libia en COMISÓN, 2019, p. 6 y s.), la extensión de un sistema de
visados de residencia y de trabajo no solo para personal altamente
cualificado, la posibilidad de convertir los visados de estudio en visados de
trabajo, mayores garantías para la reagrupación familiar, o propuestas
sólidas de cooperación con terceros países para favorecer su desarrollo y
pacificación de modo que se eviten desplazamientos forzados.
Conclusiones
A pesar de los pasos que ha conseguido dar la Unión Europea en
materia de inmigración y asilo desde el Consejo Europeo de Tampere de
1999, y de las contribuciones que aportó el Pacto de Inmigración y Asilo de
2008, puede decirse que en estos momentos nos encontramos ante una
política estancada. Hasta el año 2015 el panorama jurídico de la Unión y
de sus Estados miembros, aun con sus carencias, pudo ir resolviendo los
problemas que se planteaban. Sin embargo, la crisis migratoria de ese año,
que provocó la llegada inusitada y repentina de un abultado contingente
no solo de inmigrantes, sino también de refugiados, mostró las serias
carencias de una política incapaz de gestionar adecuadamente este
fenómeno. La propia Unión se ha encontrado en el compromiso de tener
que realizar un importante ejercicio de autocrítica. No en vano, estamos
ante una cuestión que ha puesto al descubierto la falta de operatividad de
sus instituciones, de coordinación y de mediación entre unos Estados
miembros con criterios divergentes, y que ha alentado el euroescepticismo
e incluso los movimientos populistas en algunos países.
Ante esta situación, se mostraba urgente ofrecer una solución
satisfactoria a los problemas más importantes de las políticas migratorias
y de asilo. Un objetivo clave era lograr un nuevo Pacto de Inmigración y
Asilo que mostrara una voluntad política compartida entre los Estados
miembros, con carácter solidario entre ellos –a fin de lograr una adecuada
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distribución de las personas que entraran en la Unión por sus fronteras- y
hacia las personas que acuden al viejo continente.
El resultado ha sido un documento que, como parte positiva, propone
en algunos casos soluciones concretas para lograr determinados objetivos
generales, incluso con un cronograma de consecución de actuaciones. Sin
embargo, sigue estando centrado particularmente en evitar la llegada de
inmigración en situación ilegal. Para lograrlo, uno de sus principales
mecanismos sigue siendo el control de las fronteras y la cooperación con
terceros Estados para evitar que lleguen inmigrantes y refugiados a los
límites europeos y que faciliten las operaciones de retorno. No deja de ser
una manera de distanciar –tanto física como temporalmente- una solución
a un problema que, lejos de resolverse por sí solo o por efecto del tiempo,
sin duda aumentará. Es cierto que el Pacto también deja espacio –si bien
menor que el dedicado a las cuestiones anteriormente indicadas- a las vías
legales de inmigración, centrándose particularmente en lo que puede ser
útil o necesario para la economía y desarrollo de Europa. Finalmente,
apenas dedica atención a los aspectos referentes a la integración de las
personas que, de un modo u otro, provienen de terceros países y ya residen
en la Unión. Desde luego que gestionar la llegada y entrada de personas al
continente es importante, pero no menos relevante es proponer soluciones
para la integración de quienes, de hecho, ya están dentro. Se trata de una
cuestión que también afecta de un modo directo a los derechos
fundamentales, y a la convivencia y estabilidad social.
En definitiva, conociendo los antecedentes inmediatos de este
documento, así como los intereses y las divisiones que median entre los
Estados miembros en torno a esta cuestión, no resulta del todo
sorprendente la aprobación de un texto que, en sus grandes líneas,
muestra una continuidad con las políticas marcadas por la Unión en los
años precedentes.
Referencias

38 | Lei de Migração Brasileira: volume 2

AGUELO NAVARRO, P. – CHUECA SANCHO, Á. (2009), “La reforma de la Ley de
Extranjería. Una visión crítica desde los derechos humanos”, en Revista de Derecho
Migratorio y Extranjería, 22, pp. 109-145.
ANTONINI, L. - BARAZZETTA, A. - PIN, A. (2009), “Multiculturalismo y hard cases”, en J.
PRADES, M. ORIOL (Eds.), Los retos del multiculturalismo. Encuentro. Madrid, pp.
27-43.
CLAYTON, G., (2016), Inmigration and asylum Law, 6ª ed. Oxford University Press.
Oxford.
COMISIÓN EUROPEA (2015), Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Una Agenda Europea de
Migración, COM(2015) 240 final, de 13 de mayo de 2015.
COMISIÓN EUROPEA (2017a), Documento de reflexión sobre el encauzamiento de la
globalización, COM(2017) 240 final, de 10 de mayo de 2017, p. 18, disponible en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0
240&from=PL, consultado por última vez el 28 de septiembre de 2020.
COMISIÓN EUROPEA (2017b), Libro blanco sobre el futuro de Europa, COM(2017) 2025,
de
1
de
marzo
de
2017,
p.
11,
disponible
en
https://ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/libro_blanco_sobre_el_futuro_de_europa_es.pdf, consultado por
última vez el 28 de agosto de 2020.
COMISIÓN EUROPEA (2019), Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo
y al Consejo: Informe de situación sobre la aplicación de la Agenda Europea de
Migración, COM(2019) 126 final, de 6 de marzo de 2019, no publicado en el DOUE,
pero
accesible
en
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:
52019DC0126&from=ES, consultado por última vez el 25 de septiembre de 2020.
COMISIÓN EUROPEA (2020), Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, relativa al Nuevo Pacto
sobre Migración y Asilo, COM(2020) 609 final, de 23 de septiembre de 2020, en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1601287338054&uri=COM
%3A2020%3A609%3AFIN. Última consulta: 15 de octubre de 2020.

Alejandro González-Varas Ibáñez | 39

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (2008), Pacto Europeo sobre Emigración y Asilo de 24
de septiembre de 2008: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=
LEGISSUM:jl0038, consultado por última vez el 28 de septiembre de 2020.
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (2016), Declaración y hoja de ruta de Bratislava, de 16
de
septiembre
de
2016
§§
I
y
II,
disponible
en
https://www.consilium.europa.eu/media/21234/160916-bratislava-declarationand-roadmap-es.pdf, última consulta de 20 de septiembre de 2020.
DEL OLMO, N. – JIMÉNEZ INGLÁN, P. (2020), Migraciones y derechos humanos. Ediciones
del
LICREGDI.
Zaragoza.
Disponible
en
http://laboratoriogestiondiversidad.unizar.es/documentos.html.
DÍAZ GORFINKIEL, M. (2009), “Política de inmigración y la población inmigrante en
España y la Unión Europea”, en Revista de Derecho de la Unión Europea, 17, pp. 6984.
FANJUL, G. – MOLTÓ, Á. (2019), “Rescatar el debate migratorio”, en Política Exterior, 187,
pp. 4-5.
FONSECA MORILLO, F. (2020), “Tras la recesión: ¿La gran fragmentación?”, en Revista
General de Derecho Europeo, 51, pp. 1-13.
GOIG MARTÍNEZ, J.M. (2015), “¿Una política común de inmigración en la unión europea?
evolución, retos y realidades”, en Revista de Derecho de la Unión Europea, 29, pp.
191-222.
GOIG MARTÍNEZ, J.M. (2017), “La política común de inmigración en la Unión Europea en
el sesenta aniversario de los Tratados de Roma (o la Historia de un fracaso”, en
Revista de Derecho de la Unión Europea 32, pp. 71-111.
GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, M. (2020), La inmigración en los tiempos del virus. Real Instituto
Elcano, Madrid, ARI 69/2020, de 13 de mayo de 2020.
GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A. (2020), “La actuación de la Unión Europea en materia de
inmigración”, en RIBEIRO BRASIL, D. - SANTANA GORDILHO, H.J. - GONÇALVES
RIBEIRO, L.G. (organizadores), Lei de Migração brasileira. Conhecimento Editora.
Belo Horizonte, pp. 1-19.

40 | Lei de Migração Brasileira: volume 2

GORTÁZAR ROTAECHE, C. J. (2009), “El enfoque global de la migración en la Unión
Europea y el Derecho humano al desarrollo”, en Revista de Derecho de la Unión
Europea, 130, pp. 199-216.
MOLINA DEL POZO, C.F. (2019), Derecho de la Unión Europea. Reus. Madrid.
NACIONES UNIDAS (ASAMBLEA GENERAL, 2016), Declaración de Nueva York para los
Refugiados y Migrantes, A/RES/71/1, de 3 de octubre de 2016, §§ 1 y 64.
PARLAMENTO EUROPEO, CONSEJO EUROPEO, COMISIÓN EUROPEA (2017),
Declaración conjunta del Consejo y los representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento europeo y de la
Comisión El nuevo consenso europeo en materia de desarrollo “Nuestro mundo,
nuestra dignidad, nuestro futuro”, en DOUE C210, de 30 de junio de 2017.
PASETTI, F. (2020), “El nuevo pacto sobre migración y asilo: un futuro ya pasado”, en
Anuario Internacional CIDOB, p. 122.
PINYOL-JIMÉNEZ, G. (2019), “Deconstrucción de la política europea de inmigración”, en
Política Exterior, 187, pp. 68-74.
QUADROS DE MAGALHÃES, J.L. – DOS REIS, C. (2011), “A lógica de exclusão moderna no
pacto de imigração e asilo da União Européia: nada de novo”, en Anuario Mexicano
de Derecho Internacional, 11, pp. 369-392.
SHERWOOD, D.A. – DIACONU, M. - HOYLE-KATZ, S. (2017), “Human rights, social work
ethics and «surplus populations»”, en VEGA GUTIÉRREZ, A.M. (Coord.), Derechos
Humanos en el siglo XXI. 50º aniversario de los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos. Thomson-Reuters-Aranzadi. Pamplona, pp. 165-186.
TERRÁDEZ SALOM, D. (2007), “La evolución de la política comunitaria en materia de
inmigración a través de los Consejos Europeos”, en Revista de Derecho Migratorio y
Extranjería, 16, pp. 73-88.
VARGAS GÓMEZ-URRUTIA, M. (2009), “La Unión Europea frente al fenómeno
migratorio”, en Revista de Derecho de la Unión Europea, 16, pp. 221-239.

Alejandro González-Varas Ibáñez | 41

VON DER LEYEN, U. (2019), A Union that strives for more. My agenda for Europe. En
http://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-nextcommission_en.pdf.

2
O constitucionalismo latino-americano e
o pluralismo na Constituição Brasileira de 1988:
reflexões sobre o ordenamento jurídico indígena
Raffaela Cássia de Sousa 1
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Introdução
Norberto Bobbio, por meio de sua obra Teoria do Ordenamento
Jurídico, trouxe a percepção da existência de outros ordenamentos além
do estatal. A existência de mais de um ordenamento jurídico traz a
contraposição entre o monismo e o pluralismo jurídico, por meio do
reconhecimento pelo Estado de outras jurisdições. Com o reconhecimento
de mais de um ordenamento, o Estado deixa de ser a única fonte de
jurisdição, dando espaço para o pluralismo jurídico.
No âmbito da América Latina, após séculos de influência dos países
colonizadores europeus, iniciou-se o desenvolvimento de um
constitucionalismo regional, fincado em bases locais e com valorização dos
povos nativos, influenciando o surgimento da noção de pluralismo
jurídico, com o reconhecimento da multiculturalidade do povo, por meio
da aceitação das práticas indígenas e de seus procedimentos.

1 Pós-graduada em Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Juíza Federal.
2 Doutora em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Doutoranda em Direito e Justiça
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O Brasil se insere nesse contexto a partir da Constituição de 1988 com
a adoção da diversidade cultural e do pluralismo político. Especificamente
em relação aos povos indígenas, houve reconhecimento, no artigo 231, dos
costumes, línguas, crenças e tradições desses povos, abrindo espaço para
o pluralismo jurídico, ainda que de forma incipiente e reservado a aspectos
específicos da legislação.
A partir desse contexto, o presente artigo analisará, no primeiro
capítulo, o ordenamento jurídico em Bobbio e o pluralismo jurídico. No
segundo capítulo, será visto o pluralismo jurídico na América Latina,
partindo-se da concepção do novo constitucionalismo latino-americano.
Por fim, o último capítulo estudará o pluralismo jurídico relacionado aos
povos indígenas, a partir da Constituição brasileira e da legislação
infraconstitucional, sem se descuidar de um caso paradigmático julgado
pelo Tribunal de Justiça de Roraima.
2 O ordenamento jurídico em Bobbio: o pluralismo jurídico
No livro Teoria do Ordenamento Jurídico, Norberto Bobbio estudou
o ordenamento jurídico em suas bases fundamentais e propôs construir
uma teoria do direito que seria composta também por sua obra anterior
Teoria da Norma Jurídica. Assim, Bobbio tratou inicialmente da norma
jurídica e depois estudou o ordenamento jurídico, considerando-o como
um conjunto ou complexo de normas jurídicas, para depois formar uma
teoria do direito (BOBBIO, 1995, p. 19).
Por normas jurídicas, Bobbio compreende aquelas que possuem uma
sanção externa e institucionalizada (BOBBIO, 1995, p. 27). Assim, quando
uma norma é violada e há uma sanção externa e institucionalizada, tratase de uma norma jurídica. As normas jurídicas em conjunto e de forma
inter-relacionada formam o ordenamento jurídico.
Para Bobbio, não é possível um ordenamento jurídico com uma
norma apenas. Uma regra sozinha não é suficiente para formar um
ordenamento jurídico, pois este só se constitui diante de um conjunto de
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normas inter-relacionadas. A explicação para isso está na percepção de que
os ordenamentos necessitam de normas de conduta, ou seja, aquelas que
regulam os comportamentos, e também de normas de estrutura que são
aquelas que dizem como as demais normas devem ser produzidas. Em face
disso, o ordenamento jurídico é um sistema complexo.
Norberto Bobbio trata da teoria do ordenamento jurídico,
estabelecendo nos capítulos de sua obra os pilares em que ele deve ser
analisado: unidade, coerência e completude (BOBBIO, 1995, p. 34). A
unidade tem como problema fundamental a hierarquia de normas, de
forma que trata da relação interna entre elas, em que a regra inferior retira
seu fundamento de validade da norma superior. A coerência diz respeito à
constituição do ordenamento como um sistema, ou seja, sem antinomias.
Por fim, a completude trata das lacunas dentro de um ordenamento e a
forma de resolvê-las.
Bobbio explica que há mais de um ordenamento jurídico e diz que a
noção da existência de apenas um ordenamento persistiu no ocidente,
tendo o prestígio do direito romano e do direito natural determinado o
surgimento de um direito universal único (BOBBIO, 1995, p. 161). Essa
noção de unicidade é o pilar do monismo jurídico que prevê a existência
de apenas um ordenamento dentro da sociedade com validade para todos
dentro do território.
O autor aponta que o monismo jurídico tem ideia universalista, “com
base na qual existe um só ordenamento jurídico universal” (BOBBIO, 1994,
p. 162) e o pluralismo jurídico tem a ideia oposta, no sentido de que
existiria mais de um ordenamento. Tem-se, então, um contraste entre o
monismo e o pluralismo, pois o primeiro é baseado em linhas de unicidade
e universalidade ao mesmo tempo, enquanto o pluralismo, embora
pretenda alcançar uma pluralidade de pessoas, não é fundamentado na
unicidade, mas na existência de mais de um ordenamento jurídico dentro
da sociedade.
Bobbio explica que o pluralismo jurídico percorreu duas fases. A
primeira fase corresponde ao historicismo jurídico “que afirma
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nacionalidade dos direitos que emanam direta ou indiretamente da
consciência popular” (BOBBIO, 1995, p. 162), ou seja, haveria um direito
para cada povo. A partir dessa fase, o direito natural, que seria único,
passou a se contrapor aos direitos de cada povo, que existem em
quantidade correspondente às sociedades existentes. Esse direito, no
entanto, seria apenas de origem estatal:
Essa primeira forma de pluralismo tem caráter estatalista. Há não apenas um,
mas muitos ordenamento jurídicos, porque há muitas nações, que tendem a
exprimir cada uma num ordenamento unitário (o ordenamento estatal) a sua
personalidade, ou se quisermos, o seu gênio jurídico.”(BOBBIO, 1996, p. 162)

A segunda fase do pluralismo jurídico, segundo Bobbio, é chamada
de institucional para se contrapor à fase anterior, em que o ordenamento
jurídico era necessariamente estatal (1995, p. 163). Nessa segunda fase,
Bobbio ensina que não há somente vários ordenamentos jurídicos, mas
muitos e de variados tipos, pois agora eles são provenientes de diversas
fontes. Assim, o autor explica que o nome institucional atribuído a essa
fase significa que “existe um ordenamento jurídico onde existe uma
instituição, ou seja, um grupo social organizado” (BOBBIO, 1995, p. 163).
O autor continua ensinando que a teoria institucional tem sua origem
fora do Estado, na percepção de que existe um ordenamento jurídico não
estatal:
Também a teoria institucional é um produto da descoberta da sociedade
abaixo do Estado. A consequência dessa teoria é uma ulterior fragmentação da
ideia universalista do Direito, e, entende-se, um enriquecimento do problema,
que se torna mais complexo e cheio de perspectivas, referente ao relacionado
entre os ordenamentos.” (BOBBIO, 1995, p. 163-164).

Partindo do reconhecimento da existência de ordenamentos estatais
e não estatais, Bobbio criou uma classificação para dividir esses últimos
em:
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a) ordenamentos acima do Estado, como o ordenamento internacional e,
segundo algumas doutrinas, o da Igreja Católica;
b) ordenamentos abaixo do Estado, como os ordenamentos propriamente
sociais, em que o Estado reconhece, limitando-os ou absorvendo-os;
c) ordenamentos ao lado do Estado, segundo outras concepções, como o da
Igreja Católica, ou, também, o internacional, segundo a concepção chamada
“dualista”;
d) ordenamentos contra o Estado, como as associações de malandros, as seitas
secretas, etc. (BOBBIO, 1995, p. 164)

Bobbio aponta que as relações entre os diversos ordenamentos
jurídicos podem ser de coordenação ou de subordinação. No primeiro caso,
os ordenamentos coexistem e nas suas relações se limitam mutuamente.
No segundo caso, a validade do ordenamento decorre do seu
reconhecimento pelo Estado (BOBBIO, 1995, p. 165-166).
Com os estudos de Bobbio sobre o ordenamento jurídico, fica claro
que não existe apenas um ordenamento jurídico, mas diversos e de
variadas fontes, de forma que o Estado não é a única fonte normativa
existente na sociedade.
3 O pluralismo jurídico na América Latina
A região da América Latina foi marcada pelo colonialismo europeu e
sempre experimentou grande influência do velho continente,
especialmente dentro do ordenamento jurídico de seus países. No entanto,
nos últimos anos, começou a se desenvolver um constitucionalismo latinoamericano criado sob as bases históricas regionais.
Pode-se dizer que “o constitucionalismo moderno, tradicional, de
teor político-liberal e de matriz eurocêntrica não é mais integralmente
satisfatório” (WOLKMER, 2014, p. 29) vez que não inclui as demandas
regionais, especialmente as advindas dos povos indígenas. Assim, ganha
força na América Latina a preocupação com um novo constitucionalismo
transformador:
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Tendo em conta essa preocupação é que se introduz e ganha força a proposta
de um novo constitucionalismo – denominado por alguns de
constitucionalismo andino, plurinacional ou transformador –, que começa a
gestar-se nos países latino-americanos (sic), diante das mudanças políticas,
dos novos processos constituintes, dos direitos relacionados aos bens comuns
da cultura e da natureza, e das relações paradigmáticas entre o Estado e as
populações originárias. (WOLKMER, 2013, p. 29).

Mesmo após a independência das antigas colônias na América Latina,
não houve uma ruptura total com os países europeus colonizadores.
Muitos dos costumes e tradições jurídicas europeias continuaram sendo
incorporados às Constituições e ao ordenamento interno dos países latinoamericanos. Outros elementos de caráter econômico também foram
absorvidos pelas ex-colônias, como o sistema capitalista e de livre
mercado, influenciando o processo de construção normativa dos países
latino-americanos. (WOLKMER, 2013, p. 21-22).
Com a absorção da cultura e das instituições europeias, os países
latino-americanos recém-independentes implantaram em seus territórios
uma ideia de nação e de ordenamento jurídico uno (monismo jurídico)
para todo o Estado, sem a reprodução das necessidades “de seus
seguimentos sociais majoritários, como as nações indígenas, as populações
afro-americanas, as massas de campesinos agrários e os múltiplos
movimentos urbanos.” (WOLKMER, 2013, p. 23).
O monismo jurídico, segundo Catherine Walsh, teria contribuído
para a manutenção da colonialidade do poder, entretanto cada vez mais
novas práticas têm sido aceitas fora do modelo de direito estatal (WALSH,
2015, p. 349).
Martinez Dalmau e Viciano Pastor apontam que o constitucionalismo
latino-americano é um constitucionalismo necessário e imprescindível e
que “se pergunta constantemente acerca de sua utilidade para servir os
processos sociopolíticos de mudança em favor de um Estado mais
comprometido com o bem-estar de seus cidadãos.” (PASTOR; DALMAU,
2013, p. 49-50).

48 | Lei de Migração Brasileira: volume 2

Os mesmos autores explicam que, em face das condições sociais da
América Latina, a esperança para implementar mudanças necessárias é
um constitucionalismo comprometido para resgatar a dignidade de seus
povos:
As condições sociais na América Latina não deixam muitos resquícios para a
esperança, porém um deles é o papel de um constitucionalismo
comprometido. Um constitucionalismo que possa romper com o que se
considera dado e imutável e que possa avançar pelo caminho da justiça social
da igualdade e do bem-estar dos cidadãos. O fato de tratar-se de sociedades,
das quais muitas não experimentaram o Estado social, induz a pensar que as
raízes sociais das manifestações de protestos na América Latina conduzirão à
busca de formas resgate da dignidade dos povos, da reivindicação dos seus
direitos, da exigência que lhes corresponde, através de mecanismo
globalmente transformadores e que funcionem. Os processos constituintes
latino-americanos, portanto, são circunscritos a um leque – em realidade,
também não muito amplo – de mecanismos de mudança e por isso não
possam a ser processos necessários no decorrer da história.” (PASTOR,
DALMAU, 2013, p. 50)

As condições sociais da América Latina e o monismo jurídico que
afastavam os direitos das populações tradicionais, como os povos
indígenas, fizeram surgir na região mudanças efetivas na doutrina de
reconhecimento dos direitos, alterando, a nível constitucional, diversos
paradigmas, como a inserção da multiculturalidade, o reconhecimento do
pluralismo jurídico e do Estado plurinacional.
Boaventura de Souza Santos aponta que a modificação da vontade
constituinte na América Latina partiu das classes populares nas últimas
décadas, tendo se manifestado por vasta mobilização popular e política, o
que configura um constitucionalismo “desde abaixo”, ou seja,
protagonizado pelas pessoas que tradicionalmente são consideradas
excluídas da sociedade (SANTOS, 2015, p. 182-183).
Os países precursores desse movimento foram a Venezuela
(Constituição de 1999), Equador (Constituição de 2008) e Bolívia
(Constituição de 2009) (MELO, 2013, p. 75). Nessa fase, observa-se um
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comprometimento maior com os processos de descolonização e de
reconhecimento da realidade regional, através de medidas voltadas para
adoção do multiculturalismo, de ordenamentos jurídicos não estatais
(como o dos povos indígenas) e a refundação do Estado.
Raquel Fajardo aponta que a monoculturalidade, o monismo jurídico
e o regime tutelar dos povos indígenas foram colocados em discussão com
o paradigma do constitucionalismo pluralista. A autora ainda aponta os
três ciclos desse constitucionalismo:
Los tres ciclos del horizonte del constitucionalismo pluralista, esto es: a) el
constitucionalismo multicultural (1982-1988), b) el constitucionalismo
pluricultural (1989-2005) y c) el constitucionalismo plurinacional (20062009), tienen la virtud de cuestionar, progressivamente, elementos centrales
de la configuración y definición de los estados republicanos latinoamericanos
dibujados en el s. XIX, y herencia de la tutela colonial indígena, planteando
um proyecto descolonizador de largo aliento. (FAJARDO, 2015, p. 37)

O constitucionalismo pluralista trata do primeiro ciclo marcado pelo
reconhecimento dos Estados da diversidade cultural, tendo desenvolvido
o conceito de nação pluriétnica ou multicultural (FAJARDO, 2015, p. 38).
A Constituição brasileira de 1988 pode ser enquadrada neste primeiro
ciclo, por ter reconhecido o direito dos povos indígenas a seus costumes,
suas crenças e tradições. Ela pode ser considerada a norma constitucional
mais avançada da sociedade brasileira em termos de reconhecimento de
direitos e de acolhimento de perspectivas pluralistas:
A Constituição de 5 de outubro de 1988, não obstante manter ainda certo perfil
republicano liberal, analítico e monocultural, foi a mais avançada,
relativamente a qualquer outro momento da história brasileira. Tal traço
decorre da ampliação da gama de direitos fundamentais (e suas garantias) e
por ter inaugurado amplas perspectivas pluralistas em seus diferentes campos
de ação, como o religioso, filosófico, político e cultural. (WOLKMER, 2013, p.
27)

A segunda fase é marcada pelo pluralismo jurídico com o
reconhecimento da existência de outros ordenamentos jurídicos além

50 | Lei de Migração Brasileira: volume 2

daquele do Estado. O terceiro ciclo, por sua vez, é caracterizado pela
refundação do Estado, através da reorganização de suas estruturas e do
reconhecimento do Estado plurinacional, formado por camadas
heterogêneas e que, por isso, demanda o aumento dos sistemas de
participação popular, de forma a abranger todos os seguimentos da
sociedade, inclusive aqueles que sempre foram excluídos da tomada de
decisões.
Especificamente sobre o pluralismo jurídico, o constitucionalismo
latino-americano representa importante reconhecimento da existência de
outros ordenamentos jurídicos além do estatal, em face da percepção das
especificidades regionais. Nesse ponto, inserem-se os povos indígenas com
seus costumes, crenças e tradições que até então não tiveram o
reconhecimento formal de suas práticas sociais com um ordenamento
jurídico aceito amplamente pelo Estado e apto para configurar uma
jurisdição indígena.
Considerando o surgimento das discussões sobre o pluralismo
jurídico na América Latina e os processos de descolonização da influência
jurídica, social e econômica dos países colonizadores, aliado ao resgate
regional do multiculturalismo relativo os povos nativos, passa-se a
analisar o reconhecimento estatal ou não de um ordenamento jurídico
indígena.
4 O pluralismo jurídico e a jurisdição indígena
Quando se questiona sobre o reconhecimento da existência de um
ordenamento jurídico indígena, o antagonismo entre o pluralismo jurídico
e o monismo vem à tona, de forma que o primeiro busca superar a
supremacia que o segundo possuía dentro dos países latino-americanos.
Nessa perspectiva, o pluralismo jurídico veio responder aos problemas
ocasionados pelo monismo jurídico que suprimia e inferiorizava as
diferenças entre os povos.
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Como já ressaltado no primeiro capítulo deste artigo, Bobbio, na obra
Teoria do Ordenamento Jurídico, reconheceu e tratou a existência de mais
de um ordenamento jurídico e a relação entre eles. Além disso, o
surgimento do constitucionalismo latino-americano, em seu segundo
ciclo, conforme classificação de Raquel Fajardo (2015, p. 37) apontou a
necessidade de um pluralismo jurídico, a partir dos questionamentos
colonialistas a respeito do monismo jurídico.
Partindo-se desses conceitos e tendo em conta o constitucionalismo
regional da América Latina, passa-se a análise do pluralismo na
Constituição de 1988.
4.1. O pluralismo na Constituição de 1988
No Brasil, a Constituição de 1988 consagrou o pluralismo. No
entanto, não adicionou a ele o adjetivo jurídico e sim o político
(WOLKMER, 2013, p. 27). Em outras palavras, a norma constitucional
garantiu apenas o pluralismo político, reconhecendo o caráter pluriétnico
da sociedade brasileira, mas sem incluir a possibilidade de coexistência de
outro ordenamento jurídico-formal ao lado do Estado:
Assim, a chamada “Constituição Cidadã” consagra o pluralismo, agregando a
ele o adjetivo “político”, num sentido muito mais abrangente. Trata-se do art.
1°, inciso V, da Constituição Federal, que proclama, como um de seus eixos
fundamentais, o princípio do pluralismo político pautado na convivência e
interdependência de diversos grupos sociais (minorias especiais, movimentos
sociais, organizações não governamentais etc.), não obstante suas diferenças
e suas diversidades quanto a crenças, valores e práticas.” (WOLKMER, 2013,
p. 27)

É de se ressaltar que o art. 1° da Constituição traz os fundamentos da
República Federativa do Brasil, sendo o pluralismo político um desses
princípios fundamentais. Segundo Uadi Lammêgo Bulos, “os princípios
fundamentais são diretrizes imprescindíveis à configuração do Estado,
determinando-lhe o modo e a forma de ser.”. Complementa o autor
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dizendo que eles “Refletem os valores abrigados pelo ordenamento
jurídico, espelhando a ideologia do constituinte, dos postulados básicos e
os fins da sociedade” (BULOS, 2017, p. 507).
O pluralismo político, no bojo da Constituição brasileira, pode ser
conceituado como “participação plural na sociedade” (BULOS, 2017, p.
516) que inclui “uma variedade de correntes sociais, políticas, econômicas,
ideológicas e culturais” (BULOS, 2017, p. 516). Uadi Lammêgo Bulos
aponta que “admitir uma sociedade pluralista significa aceitar a
diversidade de opiniões, muitas vezes conflitivas e tensas entre si”
(BULOS, 2017, p. 516).
Em outros dispositivos da Constituição, também é possível observar
a adoção pelo texto constitucional do pluralismo político, através do
reconhecimento da diversidade do povo brasileiro e da sua presença
cultural, como se nota no art. 3°, IV que, ao tratar dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil, expressamente fala em
“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Além desse
dispositivo, o art. 215 da Constituição garante o exercício dos direitos
culturais, protegendo, no parágrafo primeiro, as manifestações de culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, tendo como um dos pilares do
Plano Nacional da Cultura a valorização da diversidade étnica e regional.
Especificamente em relação aos povos indígenas, o art. 231, caput
trouxe uma norma constitucional de garantia, reforçando a diversidade
étnica e cultural do Brasil, ao reconhecer os costumes e tradições dos povos
indígenas, além do direito à sua organização social, línguas e crenças. Não
obstante tenha assegurado aos povos indígenas o direito ao
reconhecimento cultural por meio do pluralismo político, a norma de 1988
não trouxe o reconhecimento expresso do pluralismo jurídico, com um
ordenamento próprio das comunidades indígenas. Não obstante isso, o
professor Carlos Marés de Souza aponta que a Constituição de 1988 abre
espaço para o reconhecimento da jurisdição indígena:
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A Constituição muda o tom e o conteúdo. São reconhecidos aos índios sua
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições (art. 231). O Estado
protegerá as manifestações culturais indígenas (art. 215). Reconhece e protege,
despindo-se de qualquer juízo de valor.
Ao ser assim, a Constituição abre as portas para o reconhecimento da
jurisdição indígena, quer dizer ao reconhecimento das normas internas que
regem as sociedades indígenas e os processos pelos quais se decidem os
conflitos por ventura ocorrentes. Mais alguns passos e os povos indígenas
poderão, em seus idiomas tradicionais, exercer entre seus membros seu
direito tradicional. (SOUZA FILHO, 2018, p.162)

Sobre a possibilidade de reconhecimento de ordenamentos jurídicos
fora do Estado, é preciso ponderar que a identificação de outros
ordenamentos com o mesmo status de oficialidade ao lado do Estado “não
coloca os distintos sistemas jurídicos em contradição; ao contrário,
tendem, ao menos no plano das ideias e da letra da lei a se harmonizarem”
(LUNELLI, 2015, p. 141).
Utilizando a classificação de Bobbio (1995, p. 164), o outro
ordenamento jurídico a ser reconhecido dentro de um território pode estar
acima do Estado, abaixo dele, a seu lado ou ser-lhe contrário. Dificilmente,
por razões organizacionais e de legalidade, o Estado reconhecerá como
oficial um ordenamento contrário a ele, como por exemplo as regras
ditadas por milícias. Por outro lado, o Estado pode conferir a um novo
ordenamento status oficial, de forma que possa estar em patamar de
igualdade com o ordenamento estatal, em nível de hierarquia inferior ou
acima dele.
Isabella Lunelli traz o questionamento do motivo pelo qual se deveria
oficializar um ordenamento jurídico, trazendo a seguinte resposta:
E por que oficializar? Essa “oficialização” do pluralismo jurídico é necessária,
ao menos num primeiro momento, para que os distintos sistemas normativos
de fato aplicáveis socialmente, tornem-se visíveis – ou melhor, legalizados e
não criminalizados. Lógico que a existência desses plurais sistemas jurídicos
não depende do Estado, pois eles vão continuar existindo independente disso.
(LUNELLI, 2015, p. 141)
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Assim, o reconhecimento oficial de ordens jurídicas dentro de um
Estado garante a legalização das práticas e evita a criminalização. Por
outro lado, esse reconhecimento apenas concede visibilidade a situações
que já existem de fato e evita que as práticas adotadas por esses
normativos sejam consideradas não legalizadas.
No caso dos povos indígenas no Brasil, é inegável a existência de
normas próprias dentro das comunidades tradicionais, de forma que,
ainda que o Estado não reconheça uma jurisdição indígena com um
ordenamento próprio, esse tipo de sistema possui existência real dentro
dessas sociedades.
Ainda que não se verifique a adoção pela Constituição brasileira de
um pluralismo jurídico no que se refere à aceitação de um ordenamento
ou uma jurisdição própria dos povos indígenas, existem legislações que
admitem a aplicação de sanções da tribo para o indígena infrator, como
será visto a seguir.
4.2. O ordenamento jurídico indígena
Embora no Brasil não haja a nível constitucional e infraconstitucional
o reconhecimento expresso de um ordenamento jurídico indígena ou de
uma jurisdição indígena ao lado dos órgãos estatais, é certo que o Estatuto
do Índio desde 1973 prevê a possibilidade de, em casos de cometimento de
crimes por indígenas, a aplicação de normas de conduta ou da tradição da
tribo da qual o indivíduo é originário.
O artigo 57 do Estatuto do Índio fala em tolerância, por parte da
legislação dos não índios, de aplicação de sanções próprias dos povos
indígenas aos membros da comunidade nativa, desde que não se revistam
de caráter cruel ou infamante, não admitindo, em qualquer caso, a pena
de morte. Em comentário sobre esse artigo, Vitorelli aponta que “tolerar a
aplicação de sanções penais ou disciplinares pelos grupos tribais contra os
seus membros reforça o reconhecimento, por parte do Estado, da

Raffaela Cássia de Sousa; Gláucia Maria de Araújo Ribeiro | 55

organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos povos
indígenas […]” (VITORELLI, 2018, p. 398).
Em outro dispositivo do Estatuto do Índio (art. 56, parágrafo único),
consta a possibilidade de as penas de reclusão e de detenção serem
cumpridas em regime especial de semiliberdade, no local de
funcionamento do órgão que acompanha os povos indígenas (Fundação
Nacional do Índio – FUNAI) próximo ao local de habitação.
No âmbito de regulamentação do Poder Judiciário, o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução n° 287, de 25 de junho de
2019, que estabelece os procedimentos relativos ao tratamento das pessoas
indígenas acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade. Dentre as
disposições trazidas pela Resolução em comento, destaca-se o art. 7° que
preconiza que a responsabilização de indígenas deve observar os
mecanismos da comunidade a que ele pertence, tendo o parágrafo único
desse mesmo artigo permitido à autoridade judicial adotar ou homologar
as práticas de resolução de conflitos ou de conciliação da própria
comunidade.
A norma em questão representa um avanço importante ao permitir
ao magistrado adotar e homologar a sanção aplicada ou a solução de
conflitos decidida pela comunidade a que pertence o indígena. Por esse
artigo, é possível ao juiz homologar uma sanção aplicada por uma
comunidade indígena a um de seus membros, sem que haja aplicação das
penas tradicionais do Código Penal.
Outro artigo da referida Resolução a ser destacado é o oitavo que
trata da possibilidade de adaptar as medidas cautelares diversas da prisão
às condições compatíveis com os costumes, tradições e o local de
residência dos indígenas. O art. 9° da Resolução do CNJ também dispõe
que, na definição da pena e do regime de cumprimento, deverão ser
observadas as características culturais, sociais e econômicas, adaptando as
penas às condições e prazos compatíveis com os costumes e tradições
indígenas.
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Cabe ainda realçar o art. 11 da Resolução que dispõe sobre o
tratamento a ser dispensado ao indígena no caso de deferimento de prisão
domiciliar. Como conceito de domicílio, a Resolução do CNJ não adotou
para os indígenas o conceito de direito civil, previsto no art. 70 do Código
Civil. Nesse artigo do Código, o domicílio é o local onde a pessoa estabelece
sua residência com ânimo definitivo e equivale ao imóvel de residência. No
entanto, para os indígenas, a noção de casa é muito mais ampla do que o
conceito de um endereço específico em uma rua, englobando todo o seu
território e o meio ambiente que o circunda. É por isso que o art. 11 da
Resolução do CNJ atribuiu um conceito diverso para a prisão domiciliar
indígena, estabelecendo que, nessa situação, o domicílio será considerado
como o território ou circunscrição geográfica da comunidade indígena.
No âmbito do Tribunal de Justiça de Roraima, pode-se citar um
acórdão publicado no ano de 2016. Trata-se de processo envolvendo o
homicídio de indígena praticado por outro membro da terra indígena
Manoá/Pium, em que a comunidade já havia aplicado ao autor do fato uma
sanção própria da tribo. Houve o prosseguimento do processo penal para
aplicação de sanção prevista no Código Penal para o crime, no entanto, o
Juiz de 1º grau reconheceu que o agente já havia sido punido na esfera de
sua comunidade, de forma que não caberia mais a aplicação de nova
sanção, advinda da legislação dos não índios. Em sede de apelação, o
acórdão foi assim redigido:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. CRIME PRATICADO ENTRE
INDÍGENAS NA TERRA INDÍGENA MANOÁ/PIUM. REGIÃO SERRA DA LUA,
MUNICÍPIO DE BONFIM-RR. HOMICÍDIO ENTRE PARENTES. CRIME
PUNIDO PELA PRÓPRIA COMUNIDADE (TUXAUAS E MEMBROS DO
CONSELHO DA COMUNIDADE INDÍGENA DO MANOÁ). PENAS
ALTERNATIVAS IMPOSTAS, SEM PREVISÃO NA LEI ESTATAL. LIMITES DO
ART. 57 DO ESTATUTO DO ÍNDIO OBSERVADOS. DENÚNCIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. JUS
PUNIENDI ESTATAL A SER AFASTADO. NON BIS IN IDEM. QUESTÃO DE
DIREITOS HUMANOS. HIGIDEZ DO SISTEMA DE RESPONSABILIZAÇÃO
PENAL PELA PRÓPRIA COMUNIDADE. LEGITIMIDADE FUNDADA EM LEIS
E TRATADOS. CONVENÇÃO 169 DA OIT. LIÇÕES DO DIREITO COMPARADO.
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DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR ESTATAL QUE DEVE
SER MANTIDA. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.
- Se o crime em comento foi punido conforme os usos e costumes da
comunidade indígena do Manoá, os quais são protegidos pelo art. 231 da
Constituição, e desde que observados os limites do art. 57 do Estatuto do Índio,
que deva penas cruéis, infamantes e a pena de morte, há de se considerar
penalmente responsabilizada a conduta do apelado.
- A hipótese de a jurisdição penal estatal suceder à punição imposta pela
comunidade indica clara situação de ofensa ao princípio non bis in idem.
- O debate passa a ser de direitos humanos quando se têm em conta não
apenas direitos e garantias processuais penais do acusado, mas também
direito à autodeterminação da comunidade indígena de compor os seus
conflitos internos, todos previstos em tratados internacionais de que o Brasil
faz parte.
- Embora ainda em aberto o debate no direito brasileiro, existe forte
inclinação, sobretudo em razão da inspiração do seu preâmbulo, para se
considerar a Convenção 169 da OIT (incluindo o seu art. 9º) como um tratado
de direitos humanos, portanto com status supralegal, nos termos da
jurisprudência do STF.
- Se até países como os Estados Unidos e a Austrália, que votaram contra a
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 2007,
têm precedentes reconhecendo a autonomia do jus puniendi de seus povos
autóctones em relação ao direito de punir do Estado, razoavelmente se conclui
que esse reconhecimento também se impõe ao Brasil.
- Declaração de ausência do direito de punir do Estado mantida.
(TJRR – ACr 0090.10.000302-0, Rel. Des. MAURO CAMPELLO, Câmara Única,
julg.: 18/12/2015, public.: 17/02/2016, p. 13) (RORAIMA, 2016)

No caso analisado, crime praticado por indígena contra outro
indígena dentro de seu território, o acusado teve a punição efetivada pela
própria comunidade. Inicialmente a comunidade impôs várias sanções,
entre elas, a construção de uma casa para a esposa da vítima, a proibição
do agente ausentar-se da comunidade do Manoá sem permissão dos
Tuxauas. Posteriormente, houve nova reunião e as lideranças impuseram
ao indígena outras sanções, conforme especificado no excerto abaixo do
acórdão de apelação julgado perante o Tribunal de Justiça de Roraima:
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1. O índio Denilson deverá sair da Comunidade do Manoá e cumprir pena na
Região do Wai Wai por mais 5 (cinco) anos com possibilidade de redução
conforme seu comportamento;
2. Cumprir o Regimento Interno do Povo Wai Wai, respeitando a Convivência,
o costume, a tradição e moradia junto ao povo Wai Wai;
3. Participar de trabalho comunitário;
4. Participar de reuniões e demais eventos desenvolvidos pela comunidade;
5. Não comercializar nenhum tipo de produto, peixe ou coisas existentes na
comunidade sem permissão da comunidade juntamente com o tuxaua;
6. Não desautorizar o tuxaua, cometendo coisas às escondidas sem
conhecimento do tuxaua;
7. Ter terra para trabalhar, sempre com conhecimento e na companhia do
tuxaua;
8. Aprender a cultura e a língua Wai Wai;
9. Se não cumprir o regimento será feita outra reunião e tomar (sic) outra
decisão". (fls. 224).
Cabe acentuar que todo o procedimento supramencionado foi realizado sem
mencionar um momento algum a legislação estatal, tendo apenas como norte
a autoridade que seus usos e costumes lhe confere. (RORAIMA, 2016)

Não obstante o caso acima julgado pelo Tribunal de Justiça de
Roraima tenha reconhecido a validade das sanções aplicadas pelo povo
indígena frente à jurisdição estatal, não há no direito brasileiro uma efetiva
adoção do ordenamento jurídico indígena como jurisdição autônoma. A
aceitação de normas ou sanções aplicadas pelas comunidades indígenas é
feita diante de casos concretos, quando as diversas situações são
apresentadas perante o Poder Judiciário.
Analisando o ordenamento jurídico de outros países latinoamericanos, especificamente Equador e Bolívia, no bojo do
constitucionalismo regional, observa-se a introdução em suas legislações
do pluralismo jurídico, com o reconhecimento de um ordenamento e
jurisdição indígenas diferentes do plano estatal, em mesmo patamar de
validade.
A Constituição da República do Equador (com a modificação de 2012)
reconhece a jurisdição indígena, independente da estatal, prevendo que,
no art. 171, que as comunidades, povos e nacionalidades indígenas
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exercerão a jurisdição, por meio de suas bases tradicionais e de seu direito
próprio, dentro de seu território. O mesmo artigo prevê que as autoridades
indígenas aplicarão procedimentos próprios para resolução de conflitos
internos, desde que eles não sejam contrários à Constituição e aos direitos
humanos reconhecidos internacionalmente.
A norma constitucional do Equador ainda prevê que o Estado
assegurará que a jurisdição indígena seja respeitada, estando suas decisões
sujeitas ao controle de constitucionalidade. Além disso, prevê a
impossibilidade de bis in idem, pois ninguém pode punido duas vezes pelo
mesmo crime na jurisdição indígena e na estatal (art. 76, 7, i). Assim, o
Estado equatoriano reconhece uma jurisdição com direito indígena
próprio.
A Constituição Política do Estado Plurinacional da Bolívia, em seu art.
179, I, divide a jurisdição entre ordinária, que é a comum; a jurisdição
agroambiental e a jurisdição indígena, que é exercida pelas próprias
autoridades da comunidade. O inciso II desse mesmo artigo diz
expressamente que a jurisdição indígena tem a mesma hierarquia que a
jurisdição ordinária. Nesse ponto, observa-se o abandono claro do
monismo jurídico ao adotar-se outra jurisdição (ordenamento indígena)
que possui a mesma validade e hierarquia da jurisdição estatal.
A Constituição Boliviana dedica um capítulo específico para tratar da
jurisdição indígena e prevê a aplicação dos próprios costumes, princípios
e normas dessas comunidades. No entanto, no artigo 190, II, diz que essa
jurisdição tem de respeitar o direito à vida, o direito de defesa e os demais
direitos estabelecidos na Constituição.
Pelos artigos mencionados, tanto a Constituição do Equador quanto
a da Bolívia reconhecem a jurisdição indígena como um ordenamento
próprio de mesma hierarquia que o estatal. No entanto, tanto o
ordenamento ordinário quanto o indígena devem ser submetidos aos
direitos estabelecidos na norma constitucional.
Boaventura de Souza Santos, comentando sobre modificações
constitucionais da Bolívia e do Equador (2015, p. 196-197), aponta que a
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Constituição da Bolívia representou a primeira vez na história do país em
que houve a inserção de um vasto conjunto de direitos aos povos
indígenas, de forma que houve uma correspondência entre a presença
populacional e o protagonismo político desses povos. Quanto à
Constituição do Equador, aponta que houve também um reconhecimento
dos povos indígenas e da nacionalidade indígena, além da jurisdição
própria.
Assim, essas suas Constituições efetivamente reconhecem um
pluralismo jurídico inserido dentro do texto constitucional, com a
aplicação dos costumes, tradições e procedimentos das comunidades
indígenas. De todo sorte, a jurisdição indígena deve observar os direitos
assegurados na Constituição.
Fica claro que as Constituições do Equador e da Bolívia, dentro do
movimento do novo constitucionalismo latino-americano, não asseguram
apenas o reconhecimento formal dos direitos das populações tradicionais
(pluralismo político). Esses documentos garantam o exercício de uma
jurisdição indígena com aceitação dos ordenamentos tribais, inclusive a
imposição de sanções a seus membros, sem a necessidade de reapreciação
ou validação pelo Estado (pluralismo jurídico).
Essas modificações constitucionais na América Latina e o
reconhecimento em casos específicos no Brasil de aplicação de normas das
comunidades indígena encontram respaldo no direito internacional,
especificamente no art. 9° da Convenção n° 169 da Organização
Internacional do Trabalho. O referido artigo prevê que, havendo
compatibilidade com o sistema jurídico nacional e com o reconhecimento
internacional dos direitos humanos, os métodos de repressão aos delitos
dos povos indígenas devem ser respeitados pelos países:
Artigo 9º.
1. Na medida em que isso for compatível com o sistema jurídico nacional e
com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, deverão ser
respeitados os métodos aos quais os povos interessados recorrem
tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos pelos seus membros.
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2.As autoridades e os tribunais solicitados para se pronunciarem sobre
questões penais deverão levar em conta os costumes dos povos mencionados
a respeito do assunto.

Em consonância com a Convenção 169, a Declaração das Nações
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas também possui previsão, no
art. 34, do direito de promoção e desenvolvimento, pelos povos indígenas,
de seus costumes e sistemas jurídicos, demonstrando nível de coerência
entre esses diferentes ordenamentos jurídicos.
Considerações finais
O constitucionalismo latino-americano é um movimento de
valorização regional que pretende uma ruptura descolonizadora com a
influência causada pelos países colonizadores nos sistemas político,
econômico, social e jurídico da América Latina. Pretende-se despir do
conceito de nação como homogeneidade para aceitar a diversidade cultural
e a valorização dos povos nativos, opondo-se ao monismo jurídico.
O monismo jurídico é a expressão de uma homogeneidade importada
dos países colonizadores que, no entanto, não reflete a realidade da
América Latina. Sob um discurso de universalidade, foi estabelecida uma
falsa percepção de unidade de nação, desconsiderando a sociedade plural
existente nos países da América Latina.
Diante das críticas ao monismo jurídico, despontou na América
Latina o pluralismo, tendo sido este inicialmente apenas político, com o
reconhecimento da diversidade cultural, evoluindo para o pluralismo
jurídico, com o reconhecimento de outros ordenamentos jurídicos além do
estatal. Com a valorização do regionalismo, os povos indígenas passaram
a ter seus direitos reconhecidos, culminando nas discussões sobre a
aceitação de um ordenamento e uma jurisdição indígenas.
O desenvolvimento desse constitucionalismo na América Latina teve
o Equador e a Bolívia como importantes precursores do reconhecimento
de um direito próprio e de uma jurisdição específica para as comunidades
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indígenas, com a adoção de seus procedimentos e de suas tradições,
respeitando-se os direitos humanos.
Por outro lado, o pluralismo jurídico latino-americano não se
desenvolveu da mesma forma em todos os países. No Brasil, ainda que a
Constituição de 1988 tenha adotado o pluralismo político, no artigo 1º,
inciso V; ela não reconheceu a existência de ordenamento jurídico indígena
próprio ao lado do Estado. É inegável, no entanto, que o seu caráter
pluricultural representou grande evolução no constitucionalismo nacional,
abrindo a possibilidade para o reconhecimento, ainda que incipiente e
gradual, das normas e sanções dessas comunidades.
O Estatuto do Índio desde 1973 já garantia a aplicação de sanções
compatíveis com a condição de indígena. Além disso, os documentos
internacionais como a Convenção n° 169 da OIT e a Declaração das Nações
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas preconizam o respeito pelo
Estado aos métodos de repressão aos delitos das comunidades indígenas.
A adoção de um sistema jurídico indígena a nível constitucional, com
ordenamento próprio e jurisdição específica, apesar de ser uma expressão
do pluralismo jurídico, não se apresenta como uma tarefa fácil a ser
efetivada. Apesar de o Brasil já reconhecer, em casos específicos, a
prevalência de sanções aplicadas pelos líderes indígenas frente a atos
praticados por membros da própria comunidade, o estabelecimento de
uma jurisdição propriamente indígena e aplicação de seu ordenamento
previamente reconhecido pelo Estado demandam uma série de situações
complexas, em face das quais muitas perguntas ainda precisam ser
respondidas.
É preciso considerar que, quando se fala em reconhecimento de um
ordenamento jurídico indígena, deve-se resgatar os ensinamentos de
Bobbio sobre o seu significado. Como foi analisado no primeiro capítulo
deste artigo, ordenamento jurídico é o conjunto de normas jurídicas interrelacionadas, de forma que entre elas deve haver unidade, coerência e
completude. Especificamente quanto à unidade, o fundamento de validade
de uma norma deve ser retirado da norma anterior. Assim, para se ter um
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ordenamento jurídico aceito pelo Estado, é necessário que ele seja
organizado, observando-se esses preceitos.
Assim, reconhecer em casos concretos sanções aplicadas pelos povos
indígenas não é o mesmo que, sob o aspecto formal, adotar aquele
ordenamento como oficial ao lado da ordem estatal. Significa apenas,
conforme o artigo 57 do Estatuto do Índio, que o Estado tolera aquela
prática, mas não a reconhece como um ordenamento.
No entanto, o reconhecimento de um ordenamento jurídico indígena
implicaria também o reconhecimento de uma jurisdição indígena, com
julgamento pelos próprios pares. Nessa hipótese seria preciso estabelecer
previamente a quem ela seria aplicada e qual seria o seu limite territorial
de eficácia. Além disso, ainda haveria o questionamento sobre qual
jurisdição e ordenamento seriam aplicados quando a prática de um ato
tangenciasse indígenas e não índios.
A questão, portanto, é complexa e, ainda que no Brasil não haja o
reconhecimento formal e a nível constitucional de um ordenamento
próprio indígena ao lado estatal, existem diversos dispositivos legais e
regulamentares que aceitam as sanções e procedimentos indígenas, desde
que não violem os direitos humanos.
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Reflexões sobre refugiados, direitos humanos,
conflitos e violências:
dilemas da contemporaneidade
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Introdução
Alguns dilemas sobre a “crise das migrações” serão tratados nesta
reflexão que objetiva debater a categoria refugiados sob a problematização
dos ditos direitos humanos, conflitos e violências, reconhecendo a diáspora
contemporânea que os deslocados vivenciam em suas trajetórias
transnacionais de deslocamentos.
Constata-se que aspectos políticos e sociais confrontados com uma
normatividade jurídica, acenam para a urgência de uma desconstrução de
uma estabilidade em torno da categoria refugiados e, consequentemente,
da maneira como Estado, instituições ditas humanitárias e aparatos
jurídicos vêm apreendendo e lidando com tal fenômeno social, já que na
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contemporaneidade, ao invés de propiciar e alargar o acesso aos direitos
humanos para esta população, o tem dificultado.
O crescimento alarmante de desastres ambientais e da degradação de
recursos naturais provoca uma preocupação no cenário mundial. O
relatório anual “Tendências Globais” (“Global Trends”), que registra o
deslocamento forçado ao redor do mundo com base em dados dos
governos, de agências parceiras e do próprio ACNUR, aponta um total de
65,3 milhões de pessoas deslocadas por guerras e conflitos até o final de
2015 – um aumento de quase 10% se comparado com o total de 59,5
milhões registrado em 2014. Esta é a primeira vez que o deslocamento
forçado ultrapassa o marco de 60 milhões de pessoas. No final de 2005, o
ACNUR registrou uma média de seis pessoas deslocadas a cada minuto.
Hoje, esse número é de 24 por minuto. Esses solicitantes de refúgio,
deslocados internos e outras pessoas que abandonam seus lares, pondo
em risco a própria vida, liberdade e segurança, na tentativa de fugir de
perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou
opiniões políticas. A essas pessoas a comunidade internacional reconhece
o Estatuto de Refugiados, presta-lhes assistência e concede-lhes asilo, por
intermédio do ACNUR e sob os auspícios da Convenção de 1951 Relativa
ao Estatuto dos Refugiados (doravante apenas Convenção de 1951 ou
Convenção dos Refugiados) e de seu Protocolo de 1967 Relativo ao Estatuto
dos Refugiados (doravante apenas Protocolo de 1967 ou Protocolo dos
Refugiados).
Nessa estatística, porém, não estão computados outros milhões de
indivíduos que também necessitam abandonar seus lares e que, de igual
modo, arriscam a própria vida, liberdade e segurança, motivados por
mudanças ambientais que tornam o meio em que habitam completamente
impróprio para a sobrevivência humana. Esses indivíduos, denominados
Deslocados Ambientais, não gozam, como os Refugiados, de um estatuto
jurídico próprio e, portanto, padecem de seus sofrimentos sem uma efetiva
e direcionada ação da comunidade internacional no sentido de assegurarlhes seus Direitos Fundamentais.
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O artigo está dividido em dois momentos: no primeiro se faz uma
análise sobre os humanos direitos e a diáspora dos refugiados na
contemporaneidade; o segundo trata dos conflitos, violências e o dilema
de refugiados na contemporaneidade.
Quanto à Metodologia, o relato dos resultados será composto na base
lógica indutiva.1
2 Humanos direitos
contemporaneidade

e

a

diáspora

dos

refugiados

na

Atualmente no mundo, mais de sessenta milhões de pessoas
encontram-se na categoria de deslocados, de acordo com a Agência da
Organização para Refugiados (ACNUR), entre eles refugiados, e, aqueles
que estão no processo de requerer asilo. Segundo a Organização das
Nações Unidas (ONU), esse número nunca foi tão extenso na história da
humanidade. Os números são alarmantes, já que uma entre 113 pessoas
no mundo são refugiadas. Ainda, segundo a Organização Internacional
para as Migrações (OIM), nos últimos dois anos chegaram à Europa quase
um milhão e meio de pessoas.
O temor pela própria vida, pela perda de segurança e liberdade,
quando um país não quer ou não pode mais oferecer-lhe proteção, pode
levar o sujeito à categoria de refugiado. De acordo com a Convenção de
1951 sobre o Estatuto dos Refugiados da Organização das Nações Unidas
(ONU) as causas reconhecidamente legitimadas para o requerimento de
refúgio são pautadas em comprovadas perseguições políticas, por
perseguição racial, étnica, religiosa ou por pertencer à um determinado
grupo social. Ou seja, o sujeito pode ser reconhecido como refugiado,
quando tem que deixar seu país de origem em função de graves violações
dos direitos humanos.

1

“[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão
geral [...]”. PASOLD (2011. p. 86).
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Fugindo de violências de toda ordem, da miséria, de guerras, e de um
cotidiano que não apresenta nenhuma perspectiva de futuro, ultrapassam
fronteiras mundo afora, lutando pelos valores indivisíveis e universais da
dignidade do ser humano fundamentados na Carta dos Direitos Humanos
Universais e na Carta dos Direitos Humanos Fundamentais da União
Europeia.
Dentre as questões sociais relacionadas com o acolhimento de
refugiados e imigrantes, temas como saúde, educação e cultura, devem ser
refletidos com bastante cuidado. Principalmente, porque como fala
Jacques Derrida (2003.p.65) a hospitalidade incondicional não acontece
por parte de países e comunidades que acolhem os ditos refugiados. Aqui
a tolerância, antes de legitimamente acolher, encobre preconceitos e
estigmas (OFFMAN. 1993. p.160) lançados aos estrangeiros, que são
vítimas duplamente, de seus países de origem, e dos lugares que lhes
acontece estar em situação de deslocamento ou asilo.
Como conta no relatório da OIM, as migrações e a mobilidade
populacional, aqui mais densamente os refugiados, as questões
relacionadas à saúde, educação e cultura impactam seriamente na vida da
população em geral, para aqueles que estão em movimento e para as
sociedades de destino, com implicações sérias e impactos ainda não
contabilizados em toda sua grandiosidade nos direitos humanos, no
desenvolvimento social e nas relações desiguais, que impossibilitam a
equidade.
Aos países hospedeiros, um dos grandes desafios, é a adequação dos
cuidados à vulnerabilidade destas populações. Refugiados estão
extremamente vulneráveis, primeiramente pelas experiências de
violências e terror que sofreram em suas terras natais e segundo pelas
vivências incertas e todo processo de judicialização pelos quais são
submetidos, processos estes, que na maioria das vezes os categorizam e os
marginalizam ainda mais frente ao país de destino e ao mundo em geral.
Aqui suas capacidades e identidades são deterioradas num processo
que precisa ser revertido, para que a transcendência do lugar de vítimas
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ou de algozes transcorra de forma amena. E para isso, as competências
técnicas dos países acolhedores devem pairar sob uma abordagem sócioantropológica dos técnicos na prestação de cuidados geral, profissionais da
saúde, educação e operadores de direito devem ter a capacidade para
apreender os refugiados como indivíduos com distintas percepções,
distintas formas de família e sociabilidade, diferentes visões de mundo e
de ser humano.
Neste interim, o grande obstáculo para um acolhimento legítimo ou
uma hospitalidade incondicional, pode ser apreendido sob a luz de Michel
Foucault (2008. p.25) e seu conceito de governamentalidade. Para o autor,
o Estado exercita o poder dirigindo com técnica e astúcia as condutas das
populações, na tentativa de higienizá-las de acordo com os padrões
hegemônicos, por meio de saberes, instituições, cálculos, táticas, análises
e práticas circunscritas na complexidade, legitimadoras de uma inserção
social, econômica e cultural que camuflam um movimento de dissolução
de capacidades e identidades exóticas ao país hospedeiro.
Como o imigrante vive continuamente em trânsito, num lugar de
provisoriedade, como aponta Sayad (1998. p.73), seguindo fluxos, muitas
vezes as condutas dos Estados nacionais intervêm com regulamentações
que podem ser lidas por fronteiras transnacionais como naturais, no
sentido da manutenção da normalidade de acordo com os padrões
civilizatórios (ELIAS; SCOTSON, 2000. p. 180).
Tais dispositivos de regulação do Estado, que objetivam à princípio
conceder uma qualidade de vida aos refugiados, ideologicamente, por
meio de seus discursos de poder etnocêntricos, circunscritos em discursos
de saber tecnicamente legitimizados, acabam mediando o estigma, no
sentido desses sujeitos introjetarem e inculcarem o ser refugiado, num
lugar em que suas subjetividades e culturas são negadas e inferiorizadas.
Conforme fala Segato (2006. p.209.),
Se percebermos o poder da propaganda e o potencial persuasivo da dimensão
simbólica da lei, compreendemos que ela incide...na moral, e nos costumes e
no substrato prejudicial de onde emanam as violências. É por isso que a
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reforma da lei e sua expansão permanentes de seu sistema de nominação é
um processo imprescindível e fundamental.

Isso quer dizer que a nomeação, a conceituação de refugiado, além de
facilitar a sociabilidade dos sujeitos, pode, pelo contrário, ser revertida em
mais um elemento que aciona condutas de preconceito e de estigmatização
do nomeado, tendo como consequências o desenvolvimento de cotidianos
que segregam e causam conflitos violentos que dissolvem quaisquer laços
sociais com o outro, negando assim, o exercício de alteridade.
Segundo HALL (2003. p. 253), as identidades dos sujeitos, neste caso
dos refugiados, são construídas num determinado contexto social,
econômico, cultural e político e para revertermos o estigma, devemos ter
a percepção que os discursos construídos com base em conceitos, como o
de ser refugiado, não deve incorrer na fixidez, senão essa parcela pode
correr o risco de carregar a pecha de subalternidade por um longo tempo
histórico.
Se o vir a ser refugiado está relacionado com um projeto de mudança,
ela é um fato social, apreensível por diversas dimensões (SAYAD, 1998. p.
155), as categorizações podem impactar pejorativamente neste projeto,
quando engessam complexos processos de construção de subjetividade,
sociabilidade e intersubjetividade, onde diferença, aproximação,
hierarquização e equidade entre grupos sociais e culturais distintos
acontecem em espaços temporais e espaciais específicos.
As burocracias arraigadas nas práticas do Estado e do judiciário que
invadem o cotidiano e a vida ordinária dos refugiados construindo
discursos de verdade, acabam por dissolver quaisquer possibilidades de
sujeitos singulares habitarem novos espaços em determinados tempos e
contextos, de forma genuína de acordo com projetos de transcendência da
marginalidade. As amarras da burocracia, por meio de documentos
oficiais, ao invés de auxiliar essa parcela da população, acabam por fixálos numa categoria de subalternidade.
É importante ressaltar que o cotidiano dos refugiados e os discursos
que operam neste, estão ligados intrinsecamente às suas memórias
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coletivas, individuais e sociais de suas experiências passadas, que entram
em confronto com a memória de um tempo presente que parece nunca se
concretizar definitivamente por consequência da distância territorial
concreta e simbólica de seus locais de origem.
Seus cotidianos instituídos pela luta diária de reconhecimento e busca
de direitos, no Estado, aqui representado mais efetivamente pelo
judiciário, parece lhes tirar a possibilidade de um viver corriqueiro, já que
se encontram atravessados por uma burocracia de toda a ordem, que não
os fazem esquecer do lugar que agora ocupam.
Portanto, torna-se imprescindível perceber que a inscrição jurídica
de migrantes estrangeiros refugiados tem uma genealogia, bem como as
trajetórias dessas migrações e seus fluxos, portanto não são fatos naturais,
mas construídos historicamente, portanto a ideia de serem estanques deve
ser problematizada para que reversões em relação à conquista de equidade
de toda ordem dessa população seja possível. (SEYFERTH; PÓVOA NETO.
2007.p.64).
Algumas categorias de migração, como a de refugiados, estão
vinculadas em debates nas relações internacionais, levantando discussões
nos âmbitos da economia, da política, da sociedade e da moral. Portanto,
para haver a concretização do acesso dos direitos humanos por esta
parcela da população, deve-se admitir que na contemporaneidade,
conforme constatou Michel Agier (2006. p. 199) existem determinadas
categorias de migração, incluindo refugiados, que são mal recebidas e
rejeitadas.
Ainda para AGIER (2008.p. 37), estratégias são confeccionadas pelos
países hospedeiros para o não envolvimento da população local com os
estrangeiros, numa ótica de higienização contemporânea, agências
internacionais e humanitárias, quaisquer estruturas, desde os campos de
refugiados, até as estratégias de cadastramento em geral, tem como
objetivo último controlar o fluxo desta população.
Nossa experiência atual, de seres humanos no mundo, está marcada
por precariedade no quesito solidariedade e todas as características
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pejorativas advindas do capitalismo parecem ganhar força numa era da
globalização onde os deslocamentos em forma de migrações são
contínuos, demonstrando a dramática situação de desnivelamento entre
asilados e aqueles que perdem asilo e aqueles que exercitam o dito
acolhimento.
Como já mencionado, as categorias sociais produzidas os discursos
pautados num multiculturalismo ideológico, cujos conteúdos advindos de
um pretenso humanitarismo e dos direitos humanos, acabam por
criminalizar ainda mais, e extorquindo vilmente a mínima possibilidade
de humanização dos deslocados, expulsos brutalmente de seus locais de
origem. Ou seja, essa “nova lógica de exclusão social”, pautadas em
“políticas de governança tecnocrata securitização, criminalização e
desumanização da pobreza”, parecem impedir a hospitalidade
incondicional e todas as suas consequências (Feldman-Bianco, p.23).
A não aptidão das instituições do mundo, dos Estados em geral e suas
sociedades parecem não estarem preparadas para um acolhimento
legítimo de refugiados, então a dita “crise dos refugiados com o qual o
mundo se depara, para além da quantidade de pessoas em deslocamento
é consequência, dentre outros deste despreparo.
O preocupante é que agências multilaterais e de governos nacionais
parecem corroborar e até instaurar tal inaptidão, colocando na pauta do
dia a questão da circulação de refugiados que deve ser resolvida
prontamente sem a menor preocupação com o resguardo dos direitos
desta população. “As diferentes formas de expulsão (rejeições nas
fronteiras, devoluções, retornos assistidos e voluntários) se tornaram
parte de estratégias para combater os novos indesejáveis”
(Feldman-Bianco pp.235-280).
Mais uma vez, as vítimas são duplamente vitimizadas, precisando
provar que suas trajetórias se encaixam em concepções jurídicas e morais
subjacentes à categoria vítima, neste caso, de refugiados para angariarem
seus direitos e não sofrerem a deportação.
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3 Conflitos, violências
contemporaneidade

e

o

dilema

de

refugiados

na

Desde o final do século XX, viemos vivenciando uma densificação dos
deslocamentos entre territórios transnacionais, até chegarmos no lugar
onde nos encontramos na contemporaneidade conceituado pela “crise das
migrações” ou “crise dos refugiados”. (Sassen. 2014).
Aqui, manipulações e a instalação de uma cultura do medo em torno
da mobilidade humana no mundo, vêm acompanhadas por um
panoptismo bastante sofisticado, gerando conflitos e violências de toda
ordem, pautados por ideologias disciplinadoras que criam uma ojeriza em
torno dos refugiados, tratados ilegitimamente como “invasores” e
percebidos como inimigos e estranhos à cultura local.
Este cenário tem contribuído de forma implacável para a modificação
epistemológica e conceitual das fronteiras geopolíticas e simbólicas, a
porosidade inerente ao diálogo, onde o ser humano tradutor concebe a
dialogicidade, cede lugar à fixidez e a manutenção de tradições a todo
custo, por meio de conflitos e violências.
Ora, há muito se sabe que ninguém é refugiado por que quer, mas
por necessidade e prioritariamente pela busca da sobrevivência
acompanhada por uma modificação do status quo. Neste sentido o acesso
aos direitos humanos deveriam caminhar ao lado dos refugiados. Mas
como vimos anteriormente, na vida ordinária isso não ocorre.
Neste sentido, um aspecto grave que deve ser discutido, é que por
mediação de leis e necessariamente de aparatos jurídicos muitas vezes um
imigrante passa do status de refugiado para um dispositivo legal mais
incerto a dos “residentes temporários por razões humanitárias” e
consequentemente pode ver reduzido a legitimização de seus direitos.
Esta seria a saída, reverter a categoria, a nominação dos sujeitos em
mobilidade, para assegurar seus direitos? Essa poderia ser a saída para a
desconstrução da categoria marginalizada de refugiado, desde que os
discursos produzidos e consequentemente as práticas em torno dessa nova
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categoria não fossem pautadas em assistencialismos que ao invés de
provocarem a transcendência da condição dos imigrantes, vem os
tornando mais dependentes e “incapacitados”.
Diante desta realidade Balibar aponta que,
Os direitos humanos tornaram-se, novamente, o absoluto dos discursos
políticos. Mas pouco ou praticamente nada se ouve falar sobre as políticas dos
direitos humanos, não há qualquer questionamento sobre as suas condições,
formas e objetivos (1994, p. 53).

Mais uma vez, podemos verificar que estamos diante de uma situação
em que a “assistência” jurídica e social cedida aos refugiados os leva um
lugar de exclusão e lastimável sofrimento (PUSSETTI; BRAZZABENI. 2011,
p. 473).
A intervenção humanitária, em particular o assistencialismo social,
também produzem a vitimização de refugiados. Quando lhes é negado a
capacidade de ser no mundo, há um encaminhamento para um lugar de
inferioridade, onde as perspectivas sociais, profissionais e afetivas desses
sujeitos os reduzem à passividade, negando-lhes a capacidade de agência.
Neste caso, estamos diante de uma “violência estrutural” que se
configura por um conflito armado, ou pela discriminação sistemática de
refugiados no país de asilo que prometeu protegê-los.
Esta violência é sancionada e ratificada quando lhes negada a
mediação linguística e cultural necessária para sociabilidade no novo país,
quando suas atribuições sejam nos âmbitos profissionais, relacionais ou
políticos são inivisibilizadas e caem no demérito por estarem fora de suas
fronteiras.
Diante de um cenário tão crítico, as normatividades jurídicas
necessitam ser revistas, descontruídas, por meio de um diálogo
interdisciplinar com as ditas ciências sociais e humanas, no sentido do
resgate ou introjeção e da importância da adesão às subjetividades dos
sujeitos, que são objetivadas num mundo conflituoso e violento e clamam
por visibilidade.
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Enfim, vale dizer que na situação dos refugiados na
contemporaneidade, para que um conflito violento, onde existe a
dissolução de laços sociais, possa se reverter num conflito positivo, onde
existe a geração de sociabilidade, pode ser obtido, por meio do exercício
de uma observação e descrição densa do cotidiano, o que denunciaria as
contradições entre o sistema jurídico e a realidade de refugiados,
flexibilizando o sistema jurídico no sentido de uma leitura mais coerente
com as diversidades políticas, sociais e individuais.
Considerações finais
A Agência da Organização para Refugiados, recentemente divulgou
que, mais de sessenta milhões de pessoas no mundo, encontram-se na
categoria de deslocados, entre eles refugiados, e, aqueles que estão no
processo de requerer asilo. Segundo a Organização das Nações Unidas,
esse número nunca foi tão extenso na história da humanidade. Os
números são alarmantes, já que uma entre 113 pessoas no mundo são
refugiadas. O crescimento alarmante de desastres ambientais e da
degradação de recursos naturais provoca uma preocupação no cenário
mundial.
A Convenção de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados (de 1951)
destaca que, são refugiados as pessoas que se encontram fora do seu país
por causa de fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião,
nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais, e que
não possa (ou não queira) voltar para casa. Fugindo de violências de toda
ordem, da miséria, de guerras, e de um cotidiano que não apresenta
nenhuma perspectiva de futuro, ultrapassam fronteiras geográficas,
lutando pelos valores indivisíveis e universais da dignidade do ser humano
fundamentados na Carta dos Direitos Humanos Universais e na Carta dos
Direitos Humanos Fundamentais da União Europeia. Dentre as questões
sociais relacionadas com o acolhimento de refugiados e imigrantes, temas
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como saúde, educação e cultura, devem ser refletidos com bastante
cuidado.
Ao analisar o assunto, verifica-se que aspectos sociais e políticos
confrontados com uma normatividade jurídica acenam para a urgência de
uma desconstrução de uma fixidez em torno da categoria refugiados e,
consequentemente, da maneira como Estado, instituições ditas
humanitárias e aparatos jurídicos vêm apreendendo e lidando com tal
fenômeno social, já que na contemporaneidade, ao invés de propiciar e
alargar o acesso aos direitos humanos para esta população, o tem
dificultado. O maior desafio à proteção de refugiados certamente não
reside na Convenção de 1951 em si, mas em garantir que os Estados
venham a cumpri-la. A verdadeira necessidade é a de encontrar maneiras
mais eficazes de implementá-la em um espírito de cooperação
internacional e responsabilidade compartilhada. A defesa aos Dirietos
Humanos universais, indivisiveis, interdependentes e inter- relacioandos
deve ser calcada na proteção dos er humano como tal, embora
particularidades nacionais e regionais devam ser levadas em consideração,
assim como diversos contextos hisatóricos , politicos, culturais e
religiosos2.
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Introdução
A globalização dos nossos dias permite analisar as mudanças que
envolvem o trabalho e a sociologia do trabalho refletindo sobre a influência
dos vínculos de mão de obra imigrante frente ao mercado. Conforme a
declaração de direitos humanos “[...] toda a pessoa tem direito ao trabalho,
à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de
trabalho e à proteção contra o desemprego” (DDH, Art. 23), contudo, a
sociedade, focada nas novas tecnologias, na intensificação e crescente
integração de mercados internacionais e regionais, vem presenciando um
novo boom imigratório, desde o início do século XXI, obrigando as pessoas
a buscarem condições adequadas de vida e inserção laboral. Segundo
Antunes (2014), o trabalho desregularizado e flexibilizado atingiu os
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imigrantes, que passam a ser um exemplo a ser estudado. Contudo, o
objetivo deste capítulo é refletir sobre a situação dos imigrantes no
mercado de trabalho formal no que diz respeito ao gênero, grau de
instrução e vínculo formal com as grandes atividades econômicas no
Brasil.
Metodologicamente, o trabalho é descritivo fazendo uso de dados
estatísticos disponíveis no Ministério da Economia exclusivamente ao ano
2018 por ser o último dado disponível. Este capítulo está dividido em
seções além desta introdução: primeiramente algumas considerações
parciais sobre o conceito de trabalho e mercado e sobre a Lei de Migração
Brasileira. Após a caracterização do método, segue às análises e
conclusões.
2 Referencial teórico: globalização e legislação dos trabalhadores
migrantes
A globalização oportunizou o crescimento econômico e transações
comerciais de mercadorias e pessoas em várias nações, mas também gerou
exclusão social. O século XXI foi palco de transformações junto a blocos
econômicos e fortalecimento das relações de comércio e produção. Zapata
e Guedes (2017) discorreram sobre esse corolário, quando descreveram os
crescentes movimentos de migrantes internacionais em todo o mundo. O
direito à livre circulação de pessoas e ingresso em emprego já estava
garantido desde o Tratado de Roma (1957).
A crise mundial como pano de fundo, comentou e visibilizou os
migrantes e refugiados em todo o mundo nos inúmeros recursos
midiáticos repassando por reportagens e publicidades, que acompanham
o que muitos chamam de invasão de países, ou ainda, ações envolvendo
crimes, quebra de segurança nacional, segmentos populacionais
associados a imagens de terrorismo, fuga da miséria, entre outros. Os
discursos, que envolvem esses movimentos populacionais migratórios têm
aspectos negativos, que se consolidam junto ao imaginário coletivo e
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ameaçam tanto as políticas quanto a economia dos seus países de origem
identitárias como os de destino. Mas, também aspectos positivos relativos
à equiparação dos direitos fundamentais do país de acolhida.
Com base nessas condições, convêm avaliar que o momento atual da
globalização e as condições do trabalho junto à classe proletária brasileira
ainda se mantêm inalterados segundo Castro e Pochmann (2020, p 135),
que destacaram:
A sociedade brasileira segue estruturalmente autoritária e significativamente
desigual, hierárquica e violenta, apresentando-se, neste primeiro quartel do
século XXI, ainda reacionária, sobretudo, em relação à majoritária parcela dos
pauperizados. Mesmo durante os três principais movimentos históricos de
modernização do capitalismo tardio, quando prevaleceu alteração profunda na
trajetória da sociedade movida por forças progressistas de cada época, houve
inegável enquadramento conservador e opressivo por parte dos grupos
socioeconômicos dominantes.

Essa visão dos autores, sobre as constantes crises econômicas, já
foram estudadas por Offe (1994) que caracterizava desemprego,
subemprego e os fenômenos de massas, que buscavam garantir direitos
como salários e condições de emprego. Ou seja, o problema do mercado
de trabalho e da desigualdade no mundo do trabalho desde os anos 80 até
hoje apresentam suas particularidades. Laurel (1997) também discorreu
sobre os ciclos do capital, como uma metamorfose, que influenciava a
produção e a remuneração dos fatores produtivos, que envolvem os
trabalhadores.
Viram-se no século XX as grandes repercussões, como um grande
salto tecnológico, automação, robótica, e microeletrônica.
Desenvolveram-se relações de trabalho e de produção do capital, cujos
modelos mesclaram os processos produtivos: como o fordismo, taylorismo
e também o neofordismo, neotaylorismo, pós-fordismo, assim como, o
toyotismo que substituiu o padrão fordista caracterizado por Antunes
(1995). Offe (1994), ainda apontou, que a grande particularidade do
trabalho, era à força de trabalho, que ainda era tratada como mercadoria
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no mercado, implicando em desvantagens, tanto do lado da oferta quanto
dos meios de subsistência adequados para manutenção da estrutura de um
padrão mínimo. Os direitos dos trabalhalhadores foram desregularizados
e flexibilizados de modo a adotar o capital instrumental. Estes direitos
historicamente conquistados foram simplesmente destruídos e eliminados
do mundo da produção e ficaram mais evidentes ainda para os migrantes
em situação irregular. Muitos com inúmeras violações dos seus direitos
fundamentais.
Todas essas mudanças resultam em entender, que o Estado se retraiu
e os capitais privados desempregam sem perspectivas. Conforme Carneiro
(2017, p 369) “o governo brasileiro tem procurado se instrumentalizar
com dados levantados em pesquisas empíricas e por meio de conferências
realizadas com a participação direta de imigrantes e associações de apoio”.
Para Drucker (1997, p. 294), o trabalho é uma extensão da
personalidade, uma realização. “É uma das maneiras pelas quais uma
pessoa conceitua-se a si mesma e mede seu valor e humanidade.” Logo,
para enfrentar essa situação frente aos sistemas de direitos fundamentais,
constitucionalmente faz-se necessário, conforme Laurel (1997) a garantia
da satisfação das necessidades sociais e a análise das políticas sociais e
legais, que possam oportunizar o entendimento dos serviços sociais.
Conforme Farena (2008, s.p.) existe uma “[...] nova lei de estrangeiros
deve contemplar com mais firmeza a dignidade dos migrantes
socioeconômicos que, muitas vezes, por falta de outro amparo legal,
buscam acolhida na Lei 9.474/974” .
A expressão aldeia global de Marshall McLuhan et al (1972) já tinha
sugerido uma comunidade mundial, mas essa metáfora necessitou de
legislação apropriada para um quadro que “ultrapassam ou dissolvem as
barreiras culturais, linguísticas, religiosas ou civilizatórias” segundo Ianni
(2000, p. 102). Assim, historicamente a convergência dos Direitos
Internacionais dos Refugiados, com os Direitos Humanos foi uma
alternativa de reforçar o acolhimento a pessoas migrantes. Nesse sentido,
4

A Lei 9.474/97 é o pilar do regime protetivo dos refugiados no Brasil.
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a Conferência das Nações Unidas ao redigir a Convenção regulatória do
status legal dos refugiados em 1950 (Resolução n. 429 V) obteve como
desfecho o Estatuto dos Refugiados em 1951, que entrou em vigor em 22
de abril de 1954. Essa convenção estabeleceu os direitos internacionais aos
refugiados e conceituou no seu Artigo 1:
Definição do termo "refugiado" [...] se aplicará a qualquer pessoa: [...] 2) Que,
em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951
e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo
social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e
que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse
país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha
sua residência habitual em consequência de tais acontecimentos, não pode ou,
devido ao referido temor, não quer voltar a ele. [...] Uma pessoa que, sem
razão válida fundada sobre um temor justificado, não se houver válido da
proteção de um dos países de que é nacional, não será considerada privada da
proteção do país de sua nacionalidade (CONVENÇÃO RELATIVA AO
ESTATUTO DOS REFUGIADOS, s.p. 1951).

A Convenção passou ainda, a ser aplicada incluindo, que um
refugiado, não pode ser devolvido contra a vontade do mesmo e,
estabelecendo todas as providências para documentos, incluindo
passaporte. Essas ratificações da Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967
removeram os limites geográficos e temporais e permitiram os direitos
garantidos.
Os últimos anos demonstraram que as guerras, conflitos, causas
naturais e outras violações provocaram deslocamento de milhões de
populações em todo o mundo e, conforme Eberhardt e Miranda (2017, p.
303) “a migração não implica apenas o deslocamento espacial, pois
constitui uma experiência de perda, ruptura e mudança”. Isso, porque os
fluxos migratórios de acordo com Coutinho e Oliveira (2010, p. 548),
“derivam do termo migração do latim migrare, ou seja, passar de um local
para outro sendo considerado tão antigo quanto o mundo.” A
UNHCR/ACNUR (2020), bem como, Novo (2020, s.p.) destacaram
algumas distinções entre migrantes e refugiados:
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– O migrante é qualquer pessoa que muda de região ou país.
– O migrante econômico é a pessoa que muda de região ou país, por vontade
própria, para escapar da pobreza e em busca de melhores condições de vida.
– O refugiado é qualquer pessoa que muda de região ou país tentando fugir de
guerras, conflitos internos, perseguição (política, étnica e religiosa etc.) e
violação de direitos humanos.
– O solicitante de asilo é a pessoa que pediu proteção internacional e aguarda
a concessão de status de refugiado.

Cabe lembrar, que essa distinção ofereceu uma dúvida, apontada por
Novo (2020, s.p.) que ainda merece ser estudada: Os migrantes
econômicos não têm direito a requerer asilo? Aqueles que fogem da
pobreza absoluta podem ser barrados? O Brasil através da sua história
descreveu longa imigração estrangeira econômica, que substituiu o
trabalho escravo pelo trabalho remunerado. Nesse sentido, o Brasil ao
reconhecer a “Lei de Migração” em conjunto com a “Lei de Refúgio de
1997” e a “Lei sobre tráfico de pessoas de 2016” ofereceu uma resposta
humanitária, contudo, Novo (2020, s.p.) declarou que é importante
entender, por que existe confusão de migrantes socioeconômico, e
refugiados. Baseado nas Convenções dos Refugiados (1951) e na
convenção internacional sobre a proteção dos direitos de todos os
trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias, (1990):
- refugiados são pessoas que se encontram fora do seu país por causa de
fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade,
opinião política ou participação em grupos sociais e que não possa ou não
queira voltar para casa. [...] aqueles que fogem de seu país de origem por causa
de conflitos armados, violência generalizada e violação massiva dos direitos
humanos. A Convenção de 1951 também determina casos em que a pessoa não
tem direito ao status de refugiado, como quando o migrante é criminoso de
guerra.
- Por isso, nem todo migrante possui o status de refugiado (CONVENÇÃO
RELATIVA AO ESTATUTO DOS REFUGIADOS, s.p. 1951)..
- Para efeitos da presente Convenção: 1. A expressão "trabalhador migrante"
designa a pessoa que vai exercer, exerce ou exerceu uma atividade
remunerada num Estado de que não é nacional (CONVENÇÃO
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INTERNACIONAL SOBRE A PROTECÇÃO DOS DIREITOS DE TODOS OS
TRABALHADORES MIGRANTES E DOS MEMBROS DAS SUAS FAMÍLIAS,
1990, ART. 2)

Essas legislações combinadas abrem um leque, que permitiram o
acesso ao mercado de trabalho e demais serviços públicos de ambos, tanto
refugiados quanto migrantes, foco específico deste capítulo. Salles e Araujo
(1999) ao estudar sobre Sayad (1998, p. 67), em sua obra Paradoxos da
Alteridade descreveu que:
[...] de que toda migração de trabalho contém em germe a migração de
povoamento [...] não há imigração reconhecida como de povoamento que não
tenha começado com uma imigração de trabalho, exceto as migrações de
colonização, dos movimentos de populações consecutivos ao estado de guerra
ou de remanejamentos de fronteiras.

Contudo no atual contexto abordado grande parte dos motivos
relacionados à migração do Brasil é para o trabalho. Conforme a
Convenção no seu artigo 2° (1990) a expressão “trabalhador migrante” foi
conceituada:
1. “[...] designa a pessoa que vai exercer, exerce ou exerceu uma atividade
remunerada num Estado de que não é nacional. 2. a) A expressão "trabalhador
fronteiriço" [...] b) A expressão "trabalhador sazonal" [...]; c) A expressão
"marítimo"[...]; d) A expressão "trabalhador numa estrutura marítima" [...];
e) A expressão "trabalhador itinerante"; f) A expressão "trabalhador vinculado
a um projecto" [...]; g) A expressão "trabalhador com emprego específico" [...];
h) A expressão "trabalhador independente" [...].CONVENÇÃO
INTERNACIONAL SOBRE A PROTECÇÃO DOS DIREITOS DE TODOS OS
TRABALHADORES MIGRANTES E DOS MEMBROS DAS SUAS FAMÍLIAS,
1990, ART. 2)

Conforme Farena (2008) o Estatuto, que criou condições para as
atividades profissionais (nova lei de estrangeiros) deve contemplar com
mais propósitos os migrantes socioeconômicos. Todos os planos de
imigração deixam evidentes, que o exercício de uma profissão assalariada
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na agricultura, na indústria, no artesanato e no comércio, bem como à
instalação de firmas comerciais e industriais devem seguir as legislações
adequadas pelos Estados e suas Constituições, evitando processos como
vistos em muitos países de escravidão, abusos e/ou desvio nas relações
trabalhistas. As migrações representam relações econômicas e foram ao
longo da história, tanto estimuladas quanto reprimidas. Zapata e Guedes
(2017, p. 07) fazem ponderações gerais sobre a ampliação desse
movimento:
Além do estabelecimento de um fluxo mais permanente de emigrantes
brasileiros para países desenvolvidos a partir dos anos 1980, o país passou a
receber fluxos migratórios de diversas origens e fruto de diferentes
motivações: entrada irregular de trabalhadores e suas famílias procedentes,
sobretudo da Bolívia e do Paraguai; chegada de brasileiros retornados do
Hemisfério Norte; atração de mão de obra qualificada (engenheiros, médicos
e profissionais do setor de alta tecnologia) vinda de diferentes regiões do
globo; refugiados colombianos e sírios; e número importante de africanos e
haitianos que entraram no país a partir de 2010.

Frente ao fluxo migratório de ingresso no Brasil nos primeiros anos
do século XXI, para atingir ao objetivo proposto nesse capítulo de refletir
sobre a situação dos imigrantes no mercado de trabalho formal no que diz
respeito ao gênero, grau de instrução e vínculo formal com grandes
atividades econômicas no Brasil apresenta-se a seguir o método e,
posteriormente a análise dos dados coletados.
3 Metodologia
A pesquisa tem cunho descritivo valendo-se de estudos bibliográficos
sobre o tema principal. A parte exploratória conforme Gil (2007, p. 43)
ofereceu uma visão geral sobre determinado tema, se trazendo dados e
informações. Estes resultados foram elaborados a partir dos dados
disponibilizados pelo Ministério da Economia. Como recorte metodológico
selecionou-se o Brasil para realizar a pesquisa, da mesma forma, que se
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escolheram os níveis relacionados ao gênero, grau de instrução e vínculo
formal com as grandes atividades econômicas. Neste estudo trabalhou-se
com as informações sobre a quantidade de vínculos e as proporções no
ano de 2018.
4 Análise de dados
A tabela 1 apresenta a quantidade de trabalhadores imigrantes, por
sexo, no mercado de trabalho formal por grandes atividades econômicas
no Brasil no ano de 2018.
Tabela 1 – Quantidade de trabalhadores imigrantes, por sexo, no mercado de trabalho formal por grandes
atividades econômicas no Brasil no ano de 2018.
Masculino

Feminino

Médio

Superior

Total

Médio

Superior

Total

Indústria

12.723

5.373

34.847

3.406

1.310

10.361

Construção Civil

3.922

807

7.872

145

136

385

Comércio

11.002

2.736

18.487

4.673

1.298

7.533

Serviços

15.329

17.038

42.113

8.833

11.047

25.218

Agropecuária

917

159

2.400

177

54

534

Total

43.893

26.113

105.719

17.234

13.845

44.031

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis em: www.pdet.gov.br

A tabela 1 mostra que os vínculos totais somados em 2018 são de
149.750 migrantes no Brasil, sendo 70,6% do gênero masculino, enquanto
29,4% são do gênero feminino. Notou-se que o grau de escolarização são
significativos para ambos os sexos se sobrepondo o gênero masculino.
Percebeu-se que a soma do nível médio totalizou 61.127 trabalhadores
migrantes e o nível superior totalizou 39.958 em ambos os sexos.
A tabela 1 demonstrou que a atividade econômica mais relevante foi
o segmento de serviços reunindo 67.331 trabalhadores, seguida pelo setor
de indústria com 45.208 trabalhadores e por último o setor de comércio.
Cumpre lembrar, que não estão sendo computados os trabalhadores
informais. As perspectivas dos trabalhadores migrantes em geral
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evidenciam algumas dificuldades, quanto à comunicação devido ao idioma
ou dialetos ameaçando as oportunidades que porventura possam
aparecer.
A figura 1 mostra a proporção de trabalhadores imigrantes, por sexo,
no mercado de trabalho formal por grandes atividades econômicas no
Brasil no ano de 2018.
Figura 1 – Proporção de trabalhadores imigrantes, por sexo, no mercado de trabalho formal por grandes
atividades econômicas no Brasil no ano de 2018.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis em www.pdet.gov.br

A figura 1 demonstra em percentual a quantidade de trabalhadores
vinculada aos setores de serviços. Percebe-se que as mulheres com nível
superior demonstram vantagens (80%) sobre as de nível médio (51%). O
mesmo ocorre com o gênero masculino que aparece com (65%) nível
superior sobre (35%) nível médio.
Essa realidade caracteriza o reconhecimento quanto às medidas
adotadas referente aos direitos dos migrantes no que concerne ao exercício
das profissões assalariadas e diplomadas de ensino superior. A Figura 2
demonstra a proporção de trabalhadores imigrantes, por sexo, no
mercado de trabalho formal por grandes atividades econômicas no Brasil
no ano de 2018.
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Figura 2 – Proporção de trabalhadores imigrantes, por sexo, no mercado de trabalho formal por grandes
atividades econômicas no Brasil no ano de 2018.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis em www.pdet.gov.br

Na figura 2 percebe-se sob outro ângulo a proporção dos migrantes
empregados comprovando a vantagem do gênero masculino de nível
médio sobre o feminino do mesmo nível, com exceção; do setor de
comércio onde as mulheres levam vantagem com 62% sobre o 60% dos
homens.
O gênero feminino se sobrepõe ao masculino nos empregos de nível
superior com exceção da indústria onde as mulheres representaram um
percentual inferior de 13% em relação aos 15% do gênero masculino.
A Tabela 2 demonstra a quantidade de trabalhadores imigrantes, por
sexo e grau de instrução dividido em médio e superior no mercado de
trabalho formal no Brasil no ano de 2018.
Tabela 2 – Quantidade de trabalhadores imigrantes, por sexo, no mercado de trabalho formal por
escolarização no Brasil no ano de 2018.
Masculino
Médio
Abs.

Feminino

Superior
%

Abs.

Total

%

Médio

Superior

Abs.

%

19 1.516

281

54 126

24

Total

Abs.
%

África

Angolano

853

56

282

Congolês

266

60 68

15 441

105

70 19

13 151

522

Ganesa

112

49 18

8 229

4

21 2

11 19
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Ásia

América
Central

América do
Norte

América do
Sul

Europa

Senegalesa

170

24 17

2 715

5

31 2

13 16

Sul-Africano

211

45 81

17 470

37

41 26

29

90

Outros
Africanos

2.120

52 368

9 4.041

202

44 83

18

461

Total

3.732

50 834

11 7.412

634

50 258

20

1.259

Bengalesa

937

45 562

27 2.067

252

36 282

41 693

Chinesa

796

39 977

48 2.051

528

47 380

34

Coreana

118

27

303

69 440

71

27 178

67 264

Indiano

74

23

215

67 322

10

22 28

61 46

Japonesa

645

36 931

52 1.774

486

55 303

34

891

Paquistanês

105

57

26

14 184

6

43 3

21

14

Outras
Asiáticas

423

50 211

25 854

134

47 128

45 286

Total

3.098

40 3.225

42 7.692

1.487

45 1.302

39 3.318

16.124

45 607

4.571

41 157

1

Canadense

58

27

52 215

33

24 79

57

139

NorteAmericana

188

17 694

64 1.091

144

18 462

58

790

Total

246

19 806

62 1.306

177

19 541

58

929

Argentina

1.884

41 2.016

43 4.651

1.087

41 1.164

44

2.628

Boliviana

1.752

46 1.322

35 3.797

983

47 710

34

2.103

Chilena

974

42 1.041

45 2.312

418

35 653

55

1.194

Colombiano

512

33 805

52 1.547

252

28 542

60

907

Equatoriano

77

34 118

52 227

30

30 59

60

99

Paraguaia

2.721

53

6 5.102

1.963

54 345

10

3.613

Peruano

1.096

41 1.132

42 2.667

497

41 576

47

1.221

Uruguaia

1.340

55

510

21 2.439

882

52 453

27

1.682

Venezuelano

3.437

65 980

19 5.256

1.223

58 634

30

2.097

Outras
LatinoAmericanas

707

16 1.989

44 4.501

304

18 808

48

1.700

Total

14.500

45 10.232

31 32.499

7.639

44 5.944

34

17.244

Alemã

175

17 669

66 1.016

82

20 285

68

418

Belga

31

18 115

67 172

11

15 55

73 75

Britânica

42

11 308

79 392

24

13 136

76 178

Haitiano

112

319

2 35.684

1.124

11.136
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Espanhola

380

27

846

60 1.413

121

25 295

61 480

Francesa

146

11 972

75 1.292

52

11 366

77 478

Italiana

570

31 994

55 1.817

169

31 282

52 546

Russo

8

9 61

71 86

24

20 86

71 121

Suíça

37

18 147

73 201

17

23 54

73 74

Outros
Europeus

202

27

53 754

83

25 196

59

Total

1.591

22 4.510

63 7.143

583

22 1.755

65 2.700

Naturalidade
Brasileira

1.100

23

2.647

56 4.739

762

24 1.849

57

3.218

Outros

1.521

35 1.356

31 4.389

457

28 789

48

1.644

Total sem
Brasil

43.893

42 26.113

25 105.719

17.234

39 13.845

31 44.031

398

330

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados disponíveis em: www.pdet.gov.br
Nota: Os valores que aparecem no total masculino e total feminino correspondem a todos os níveis de escolaridade
do mercado formal de trabalho e não representam a soma dos dados absolutos referente ao nível médio e superior.

A Tabela 2 evidencia a realidade no mercado de trabalho formal para
os migrantes no Brasil, inclusive oportunizando uma visão específica de
cada continente. Nesse sentido a análise pretende fazer uso dessas
divisões.
Assim, vindos da África, do Congo (60%), seguida pela Angola
(56%), e outras regiões (45%) percebe-se percentuais mais
representativos para o gênero masculino de nível médio. Os dados de mais
de seis países demonstraram a grande presença de africanos migrantes
representando uma população total em 2018, masculina que reuniu 7.412
de trabalhadores ficando o gênero feminino com 1.259 trabalhadoras.
Vindos da Ásia, no Japão (52%), e China (48%) respectivamente com
percentuais mais representativos para o gênero masculino de nível
superior, os dados de mais de sete regiões asiáticas demonstram a terceira
grande presença dos migrantes com um total de 7.692 trabalhadores
masculinos e 3.318 trabalhadoras do gênero feminino no Brasil.
Vindos da América Central os Haitianos correspondem a 45% de
migrantes com instrução de nível médio e totalizam 35.684 do gênero
masculino e a representação é de 41% de instrução em nível médio
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totalizando 11.136 no gênero feminino. Representam frentes aos demais
países a segunda maior parcela populacional de migrantes no Brasil.
Vindos da América do Norte os Norte-Americanos representam com
64% do gênero masculino com nível superior totalizando 1.091 migrantes
trabalhadores, e com 58% do gênero feminino com nível superior
totalizando 790 trabalhadoras.
Vindos da América do Sul as regiões do Paraguai e Venezuela se
encontra a primeira maior população de migrantes no Brasil. Os
percentuais mais representativos de instrução no nível médio são na
Venezuela com 65% para o gênero masculino e 58% feminino; seguido do
Paraguai com 53% para o gênero masculino e 54% para o gênero
feminino. Totalizando 32.499 homens, seguido de 17.244 mulheres
migrantes no trabalho formal.
Vindos da Europa os italianos representam 55% de instrução
superior masculina e 54% feminina; em segundo lugar a Espanha com
60% de instrução superior masculino e 61% de instrução superior
feminina, em terceiro lugar a França com 75% de instrução superior
masculino e 77% de instrução superior feminino. Estes países
representam maior contingente de migrantes no Brasil totalizando 7.143
do sexo masculino e 2.700 femininos. Percebe-se que a população
feminina vem representando um maior potencial de percentuais nesse
continente. A Europa representa a quarta região com maiores migrantes
trabalhando no mercado formal no Brasil.
É possível avaliar que o Brasil no contexto atual está criando
condições para as atividades profissionais (nova lei de estrangeiros)
contemplando com mais propósitos os migrantes socioeconômicos. A
Convenção Internacional sobre os Direitos dos Trabalhadores Migrantes e
suas famílias de 1990 que reconhece os direitos humanos fundamentais a
todos os trabalhadores migrantes, determinou conforme Farena (2018):
Liberdade de saída e regresso; direito à vida e à proteção legal desse direito;
proibição da tortura e penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou
degradantes; proibição da escravatura ou servidão, de trabalho forçado ou
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obrigatório; direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião;
direito à liberdade de expressão; direito à vida privada; direito de propriedade;
direito à liberdade e à segurança da sua pessoa; direito ao devido processo
legal e às garantias processuais e mesmos direitos que os cidadãos nacionais
do Estado no caso de detenção ou prisão e perante os tribunais; direitos
específicos decorrentes de sua condição de migrante; iguais direitos que os
nacionais do Estado de emprego em matéria de retribuição e outras condições
de trabalho, como: trabalho suplementar, horário de trabalho, descanso
semanal, férias remuneradas, segurança, saúde, cessação da relação de
trabalho; direito de receber os cuidados médicos urgentes que sejam
necessários para preservar a sua vida ou evitar danos irreparáveis à sua saúde,
em pé de igualdade com os nacionais do Estado; direito fundamental de acesso
à educação em condições de igualdade de tratamento com os nacionais do
Estado para os filhos dos trabalhadores migrantes; garantia ao respeito da
identidade cultural dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas
famílias; etc.

Ou seja, todos esses atos e direitos garantidos podem colaborar para
tirar da invisibilidade os migrantes com trabalho formal.
Considerações finais
Os vínculos de mão de obra imigrante representam vários desafios
para a operacionalização de toda legislação brasileira e também para a
economia. Uma sociedade, focada em tecnologias e intensificação, e
voltada para os mercados internacionais deve buscar instrumentos de
proteção para assegurar condições de trabalho, de vida e direitos
fundamentais a todos. Com o objetivo de refletir sobre a situação dos
imigrantes no mercado de trabalho formal no que diz respeito ao gênero,
grau de instrução e vínculo formal nas atividades econômicas do Brasil
evidenciou-se alguns dados que merecem ser reforçados:
Os vínculos gerais totais são 70,6% do gênero masculino, enquanto
29,4% são do gênero feminino.
A atividade econômica mais relevante foi o segmento de serviços,
seguida pelo setor de indústria e por último o setor de comércio.
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O gênero feminino se sobrepõe ao masculino nos empregos de nível
superior com exceção da indústria, onde as mulheres representaram um
percentual inferior.
Vindos da América do Sul nas regiões do Paraguai e Venezuela se
encontra a primeira maior população de migrantes no Brasil. Sendo a
América Central os de segunda maior parcela populacional de migrantes
no Brasil.
Os direitos ao trabalho representam condições essenciais para os
migrantes e o direito à igualdade de salários e aos vínculos empregatícios
legais fazem a conexão necessária para os trabalhadores estarem ligados
um novo status no país que o acolheu.
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Meio ambiente, migração e
campos de “reeducação” em Xinjiang:
debate sobre uma possível violação
dos Direitos Humanos na China
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Introdução
Em que pese a presente obra coletiva ser voltada à Lei de Migração
Brasileira, no presente ensaio, com o intuito de trazer a debate e
conscientização sobre possível violação de Direitos Humanos, com o aval
do Prof. Doutor Deilton Ribeiro Brasil, busca-se inteirar a comunidade
acadêmica acerca da existência do que vem sendo chamado de campos de
“reeducação” localizados na China.
Para tanto, parte-se da compreensão de que a China, desde épocas
remotas, vem apresentando problemas ambientais devido à degradação
do meio ambiente afetado e, em especial, pelo crescimento das indústrias
1 Pós Doutor em Direito pela Universidade de Santiago de Compostela (USC/Espanha), Doutor em Direito pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS), Advogado da União, Professor da Graduação em Direito da IMED-POA, Professor da Graduação,
Pós-Graduação e Mestrado da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP).
E-mail:
josetadeunevesxavier@terra.com.br
2 Pós Doutora em Direito pela PUCRS, Doutora em Direito pela PUCRS, Mestre em Direito pela PUCRS, Especialista
em Processo Civil pela PUCRS, Advogada, Professora da Graduação em Direito da IMED/POA.
3 Ativista de Proteção dos Direitos Humanos e Estudante em Porto Alegre/RS.
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e fábricas. Além do crescimento industrial desenfreado que causa o
desequilíbrio ecológico, enfrenta sérios problemas de cunho sanitário eis
que animais silvestres estão sendo utilizados como alimentação sem
qualquer sem a adoção de medidas adequadas de cuidado com a
higienização. Todo esse contexto gera, indubitavelmente, o surgimento de
zoonoses, como parece ter ocorrido com a Covid-19.
De outra banda, tendo em vista a necessidade de alimentar a sua
população e a urgência em encontrar riquezas naturais capazes de
suportar os incessantes investimentos em tecnologia e indústrias, o
movimento expansionista chinês tem por meta a “aquisição” de territórios
para garantir a sua supremacia. Entretanto, ao expandir e ocupar
territórios autônomos, a China acaba por afrontar os Direitos Humanos
ao perseguir as minorias étnicas que habitam os locais invadidos.
Nesse viés, o presente estudo, utilizando-se do método dedutivo e de
levantamento bibliográfico e estatístico, tendo como ângulo de discussão
as dicções basilares do Estado Democrático Social e Ecológico (SARLET;
FENSTERSEIFER, 2020, p. 215), como vetor da realização dos direitos
humanos, que se propõe tem por desiderato analisar a situação de
minorias étnicas que estão sendo perseguidas na China. Uigures e
Tibetanos tiveram seus territórios “ocupados” pelos chineses que, ao fazer
a referida “ocupação”, desconsideram e afrontam a cultura, os costumes e
a religião dos povos dos territórios “ocupados”. Vê-se, portanto, que os
povos de minoria étnica não estão migrando para a China: estão sendo
“anexados”, forçosamente, ao território chinês.
Aqueles que, por ventura, discordarem da “ocupação” e se
manifestarem, publicamente, contra o governo do Partido Comunista
Chinês, são conduzidos, extrajudicialmente, aos campos de “reeducação”
onde ficam privados de sua liberdade, consoante restará demonstrado
neste ensaio.
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2 Meio ambiente, lugar de encontro e fatores de destruição ambiental
na China
O meio ambiente é direito humano fundamental. É um direito
primacial intrinsicamente arraigado à realidade social, caracterizado pela
sociedade de massa onde o crescimento desordenado e brutal deságua em
tempos de globalização. É nesse contexto de um mundo globalizado que a
tutela ambiental jurídica se manifesta como alternativa à proteção da
natureza. Portanto, a tutela jurídica do meio ambiente emerge com a
necessidade, cada vez maior, de coibir a degradação ao lugar de encontro
(para que este não se transforme em lugar de desencontro) onde as
ameaças ambientais se transformam em realidade, em um horizonte onde
por meio do respeito ao ecossistema e à biodiversidade que se pode
alcançar a tão sonhada sustentabilidade.
O meio ambiente é o nosso “lugar de encontro” (MOLINARO, 2006,
p.27): um lugar onde tudo está interligado e tudo interage. Seres humanos
e não humanos, flora e água estão arraigados a esse lugar de encontro.
Nele, onde tudo está interligado, há recursos naturais que são finitos. De
todas as espécies que habitam o lugar de encontro, o ser humano é o único
que desrespeita e agride a natureza. E, além de desrespeitar e agredir, é a
espécie que está em abrupto e franco crescimento populacional.
É cediço que o crescimento da população mundial trará,
inevitavelmente, o esgotamento dos recursos naturais do Planeta Terra.
Conforme a Organização das Nações Unidas, em apenas 30 anos, entre o
ano de 1970 e o ano 2000, a população mundial aumentou de quatro para
seis bilhões de habitantes. Se a população continuar a aumentar nesse
ritmo, estudos estimam-se que em 2050 a Terra terá cerca de nove bilhões
de pessoas.
O aumento da população mundial ocorreu pelo desencadeamento de
vários fatores. Com a evolução científica, houve a descoberta de novos
remédios e a cura de doenças que, por exemplo, na década de 40 do século
passado, eram consideradas fatais. Com o surgimento de melhores
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condições de vida e centros de saúde disponíveis, a humanidade passou (e
vem passando) por uma alteração: um crescimento, sem precedentes, da
população mundial. Com esse crescimento colossal, alguns países ficaram
“abarrotados” de homo sapiens em verdadeiro fenômeno de explosão
demográgica. Esta explosão demográfica, de igual forma, ocorreu na China
e em decorrência deste fenômeno de excessivo aumento populacional
aconteceu o surgimento dos problemas ambientais.
Os problemas ambientais chineses são antigos. O crescimento
econômico, o desenvolvimento da indústria e a descoberta de novas
tecnologias acabaram por trazer inúmeros prejuízos de ordem ecológica.
Zago demonstra, em profícuo estudo, que a maior parte da população
chinesa sobrevive em “condições ambientais adversas” eis que cerca de 1/3
da superfície da China é composta, além de desertos, por cerca de 40% de
relevo montanhoso e acidentado. Somente 1/4 das terras chinesas
possuem condições para a produção de alimentos. A poluição da água afeta
75% dos rios e lagos chineses e 90% das águas subterrâneas urbanas e os
aquíferos subterrâneos estão sendo esgotados em razão da diminuição dos
lençóis freáticos no Norte do país (ZAGO, 2020).
Em outro estudo, Hung e Tsai explicam que a China, para tentar
minimizar os efeitos causados pelo excesso de uso de carvão e pela
desmedida liberação de CO2 na atmosfera que impactam diretamente na
poluição do ar, “adere ao modelo de desenvolvimento da economia de
baixo carbono e adota ativamente várias ações para reduzir os efeitos
negativos das mudanças climáticas, equilibrando o objetivo de manter o
desenvolvimento econômico estável” (HUNG; TSAI, 2012, p. 117).
Diante desse quadro de total degradação ambiental, inúmeras
pessoas vivem em condição de miserabilidade. Para fins de alimentação,
animais selvagens e exóticos são contrabandeados para o país para serem
comercializados a preços ínfimos e em péssimas condições de higiene
causando, consequentemente, as doenças zoonóticas, como parece ser o
caso, por exemplo, da Covid-19 causada pelo vírus SARS-Cov-2. Nesse
panorama, vislumbra-se que foi a ação humana que causou a
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disseminação do vírus e fez emergir a pandemia que nada mais é do que
um desastre ambiental, antropogênico, de proporções desmesuradas.
Entre 16 e 24 de fevereiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) elaborou um relatório, amparado pela pesquisa científica de
profissionais oriundos da China, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Nigéria,
Rússia, Singapura, Estados Unidos e da própria OMS, liderados pelos
renomados Doutor Bruce Aylward (OMS) e Doutor Wannian Liang
(China) acerca da Covid-19. No referido relatório1, está descrito que os
coronavírus são uma espécie de zoonóticos, ou seja, uma espécie de vírus
que é transmitida pelos animais aos seres humanos. Conforme explana
CARVALHO, “em 2016, o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente alertou sobre problemas ambientais globais emergentes,
descrevendo um “aumento mundial no surgimento de doenças e
epidemias, particularmente de zoonoses”. As doenças zoonóticas são
constantemente associadas a distúrbios ecológicos” (CARVALHO, 2020).
Se as doenças zoonóticas são associadas a distúrbios ecológicos é
visível que foi a ação humana, em desfavor do lugar de encontro, que
provavelmente trouxe à baila o vírus causador da Covid-19: o SARS-Cov2. Conforme o relatório da OMS, a partir de análises filogenéticas
realizadas com disponibilidade total de sequências do genoma, os
morcegos parecem ser o nascedouro do vírus SARS-Cov-2, mas o
intermediário host(s) ainda não foi identificado. No entanto, três
importantes áreas de trabalho já estão em andamento, na China, para
informar a compreensão da origem zoonótica desse surto. Isso inclui
investigações precoces de casos com início dos sintomas em Wuhan,
durante dezembro de 2019; amostragem ambiental do Huanan Wholesale
Seafood Market e outros mercados da área; a coleta de registros
detalhados sobre a fonte e o tipo de fauna vendidas no mercado de
Huanan. No local, animais silvestres eram abatidos e comercializados

1

Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Disponível em:
http://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf.
Acesso em: 03 maio 2020
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como comida. Animais maltratados, sujos, machucados, com sangue, pus
e urina, eram empilhados em gaiolas, sem higienização, e vendidos para
consumo humano sem qualquer preocupação sanitária. Os mercados
foram fechados em razão do surto da doença. Entretanto, após Wuhan sair
do confinamento social imposto pela quarentena, o mercado retomou as
suas atividades, de comércio de animais, na data de 08/04/2020...
Fato é que a degradação ambiental aliada à escassez dos recursos
naturais fez com que a China buscasse, em outros lugares, alternativas
tanto para suprir a alimentação do seu povo quanto para encontrar
riquezas naturais que tenham o condão de fomentar o desenvolvimento
tecnológico de indústrias e fábricas. Com esse viés expansionista,
territórios independentes estão sendo anexados ao território Chinês,
consoante veremos no próximo tópico.
3 Uigures e tibetanos: migração ou invasão de territórios
independentes pela china?
Os Uigures são um povo de religião muçulmana que habita,
principalmente, a região do Turquestão Oriental que faz fronteira com o
Paquistão e o Afeganistão. No Turquestão Oriental, encontra-se inúmeros
recursos naturais com grandes reservas de petróleo e gás natural. O solo
é rico em reservas de ouro, jade e outros metais preciosos. O idioma dos
Uigures “é parente” da língua turca. Antes mesmo do surgimento do
islamismo, no século VII d.C, os Uigures já estavam na região (ARMIJO,
2008). A região em comento era, até 1949, autônoma: desvinculada da
China. Entretanto, no ano em tela, a região passou a ser “controlada” pela
China Comunista que, então, a batizou de Xinjiang. Após a ocupação
chinesa, começou a ocorrer a migração de chineses de etnia han para a
região. Após a migração, os chineses de etnia han compõem cerca de 40%
da população de Xinjiang, enquanto 45% são uigures. A população de
Urumqi, capital da Região, é de cerca de 2,3 milhões de pessoas e,
majoritariamente, a população é composta por chineses de etnia han.
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Inúmeros conflitos étnicos raciais e religiosos começaram a ocorrer
na região que passou a ser extremamente violenta: os chineses proibiram
as práticas islâmicas religiosas e culturais. De um lado, Uigures relatando
perseguições e discriminação por parte dos chineses de etnia han. De outro
lado, os chineses de etnia han relatando que os Uigures são, em verdade,
pessoas unidas através de movimentos terroristas, no estilo da Al Qaeda e
Talibã. Dentre eles, citam o Movimento Islâmico do Turquestão Oriental
(MITO), organização separatista Uigur que foi incluída na lista de grupos
terroristas dos Estados Unidos devido aos atentados de 11 de setembro de
2001. Para Vieira, “a ação precipitada do governo americano de incluir
grupos uigures na lista de terroristas internacionais resultou na ampliação
do escopo dos movimentos separatistas, que ampliaram sua atuação para
outras áreas da Ásia Central e do Oriente Médio” (VIEIRA, 2020, p. 284).
Diz, ainda, o autor que “seria o início de uma série de políticas voltadas
para o combate a um movimento precocemente classificado como
terrorista e que levaria, no longo prazo, a políticas de repressão étnica”.
Em 2008, quatro dias antes da cerimônia de abertura dos Jogos
Olímpicos de Pequim, um atentado matou dezesseis policiais e feriu outros
em um ataque a um posto policial em Xinjiang. Obviamente, a autoria dos
atentados foi atribuída aos grupos terroristas de etnia Uigur. Após o
atentado de 2008, organizações internacionais de ativistas em defesa dos
Direitos Humanos acusam a China de criar riscos de ataques terroristas
para justificar um aumento da repressão contra os Uigures (VIEIRA, 2020,
p. 283). A maior ativista Uigur, Rebiya Kadeer candidata ao prêmio Nobel
da Paz de 2006, exilada nos EUA, acusa a China de inventar complôs
terroristas contra os Jogos Olímpicos a fim de reprimir a comunidade
Uigur. Em 2019, durante o encontro do G20 em Osaka, a ativista teve um
encontro com o Primeiro Ministro Japonês, Shinzo Abe, onde buscou
conscientizar, sem sucesso2, o Japão acerca da perseguição e da violação
dos Direitos Humanos em Xinjiang.
2

Apesar da tentativa frustrada de Kadeer, no mundo inteiro, cada vez mais, são publicados estudos científicos
relatando a perseguição étnica chinesa. Podemos citar, entre tantos, os seguintes estudos: SCHMID, Alex P. The
problem of defining terrorism. In SCHMID, Alex P. (ed.). The Routledge Handbook of Terrorism Research.
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Relativamente ao Tibete, delimita-se a presente pesquisa com fatos
ocorridos a partir do século XX. Como referencial teórico, adota-se os
estudos de Landon, Goldstein, Almeida e Ormond. Segundo Landon, em
dezembro de 1903, houve a invasão das forças Britânico Indianas sobre o
Tibete. Tal invasão ocorreu para impedir que a Rússia se instalasse na
região já que a Rússia era o único país europeu que mantinha relações
internacionais com o Tibete. Em suma, até os Americanos entendiam que
manter relações com a China não era o mesmo que manter relações com
o Tibete. Portanto, internacionalmente, o mundo entendia e reconhecia a
distinção entre as duas regiões (China e Tibete):
The American Government, on three occasions, has sent in a request to the
Chinese that he should be permitted to make the journey, and that the Tibetan
authorities should be compelled to receive him. The first promise was readily
granted; the second, that which presupposed a real suzerainty over the
Tibetans, they were frankly unable to make. (LANDON, 1905, p. 19)

Segundo Victor Almeida e Yesa Ormond, “o propósito desta invasão
foi o de estabelecer relações diplomáticas com o Tibete, conquistar o
mesmo tratamento recebido pelos russos e dar um fim às reivindicações
tibetanas sobre o território Skkim, parte da Índia então colônia britânica”
(ALMEIDA; ORMOND). O fruto desta invasão foi a denominada
“Convenção entre Grã-Bretanha e Tibete” que, de forma especial,
estabeleceu a impossibilidade de o Tibete manter relações comerciais com
outra nação que não fosse a própria Grã-Bretanha. Assim, foi violada a
soberania do Tibete enquanto nação autônoma.
Entretanto, em 1906, a Grã-Bretanha faz um acordo com a China
onde ficou determinada a desocupação do Tibete. No mesmo acordo, a
China, através do supremo representante da Dinastia Qing, foi alçada à
categoria de dominadora política do Tibete e, para forçar a ocupação
London: Routledge, 2011, pp. 39-98; WALKER, Edward W. Islam, Islamism and political order in Central Asia.
Journal of International Affairs, 2003, v. 56, n. 2, pp. 21-41; MACKERRAS, Colin. Xinjiang in China’s foreign
relations: part of a new silk road or Central Asian zone of conflict. In East Asia, 2015, v. 32, n. 1, pp. 25-42; HAO,
Yufan; LIU, Weihua. Xinjiang: increasing pain in the heart of China’s borderland. In Journal of Contemporary
China, 2012, v. 21, n. 74, pp. 205-225.
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territorial indevida, em 1910, enviou tropas militares com o fito de anexar
o território tibetano. Com a chegada dos militares, o 13º Dalai Lama fugiu
e se refugiou na Índia. A fuga do Dalai Lama incendiou os ânimos tibetanos
que lutaram, com garra e sucesso, retomando o seu território que
culminou na assinatura do "Agreement Between the Chinese and
Tibetans, em 1912, no qual as forças chinesas assumiram sua derrota e
retirada” (ALMEIDA; ORMOND). Após o retorno do Dalai Lama a Lhasa
(capital do Tibete), em 1912, “Thubten Gyatso proclamou a independência
do Tibete afirmando que as relações entre o Tibete a China eram uma
cooperação” (ALMEIDA; ORMOND).
É cristalino que o interesse tanto de inúmeras nações quanto da
China, na região, é puramente econômico já que o território tibetano é rico
em reservas naturais. Após a queda da Dinastia Qing, os olhares chineses
voltaram a sua atenção ao Tibete e, em 1949, “uma manobra militar, que
ficou conhecida como a Batalha de Chamdo, sobre o Tibete com a intenção
de capturar o exército tibetano, assim forçando um acordo nos termos
propostos pela China, a operação obteve sucesso em seus objetivos”. Mais
tarde, após intensa perseguição por parte do exército chinês, o 14º Dalai
Lama, temendo por sua vida, foge do Tibete e se refugia na Índia. O Dalai
Lama não reconhece a legitimidade do “acordo” feito com os Chineses
onde fica reconhecida a soberania chinesa. A pergunta que fica é: por que
a Organização das Nações Unidas nada fez para proteger a soberania e a
independência do Tibete? Resposta: Porque não houve interesse político
para se fazer algo!!! Eis o mote fulcral a ser observado: “El Salvador
patrocinou uma reclamação na Organização das Nações Unidas em nome
do Tibete, mas a Índia e o Reino Unido impediram que o assunto entrasse
em discussão” (ALMEIDA; ORMOND).
Em apertada síntese, aduz-se que o conflito chinês-tibetano, é um
conflito de violência física e cultural. Desde a ocupação chinesa até os dias
atuais, inúmeras mortes violentas, de tibetanos contrários à ocupação,
ocorreram. Pessoas são perseguidas por não aceitar a invasão (e não
ocupação) chinesa. Além da violência física há também a agressão cultural.
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A tradição, o folclore e as crenças tibetanas são proibidas no território
invadido. O governo chinês e sua população invasora – em sua maioria da
etnia han – aviltam e rechaçam a cultura tibetana afrontando, assim, os
Direitos Humanos3.
3.1 Os Campos de “Reeducação” em Xinjiang e a violação dos Direitos
Humanos
Conforme pesquisa feita pelo Instituto Australiano de Política
Estratégica (ASPI)4, desde 2017, foi intensificada a repressão
governamental contra os Uigures em Xinjiang. Pessoas estão sendo
detidas, extrajudicialmente, em uma vasta rede de centros de detenção
construídos para esse fim. Estes centros de detenção são chamados, pelo
governo chinês, de campos de “reeducação”.
Os pesquisadores do International Cyber Policy Center da ASPI, com
uso da inteligência artificial e mediante dados de satélites, localizaram,
mapearam e analisaram 380 centros de detenção suspeitos em Xinjiang.
Este novo banco de dados destaca campos de 'reeducação', centros de
detenção e prisões que foram construídos ou ampliados desde 2017. Os
resultados desta pesquisa contradizem as alegações das autoridades
chinesas de que todos os detidos do “campo de reeducação” haviam se
“formado” em dezembro de 2019.
A pesquisa aponta a existência de instalações de detenção recémconstruídas, juntamente com o crescimento de várias instalações
existentes, entre 2019 e 2020. Ademais, em janeiro de 2020, foi
inaugurado um novo campo de detenção de 60 acres, em Kashgar, com 13
3

Sobre algumas situações de afronta geral aos Direitos Humanos, durante o século XX, Joaquín Herrera Flores já
advertia que “los desmanes y atrocidades que se han cometido durante el siglo XX y la memoria del horror que
tenemos acerca de fenómenos tales como la esclavitud, los genocidios imperialistas o, por poner un ejemplo más
cercano, la irracionalidad, el terror y la indiferencia hacia cualquier normativa internacional que se desprende del
campo de concentración de Guantánamo, nos induce a pensar que tal fundamentación es la adecuada, que hay
esencias humanas abstractas que no pueden ser contrariadas ni siquiera por los propios seres humanos, que hay, en
fin, como una especie de reserva espiritual intocable que nos preserva del mal desplegado en la historia”. (FLORES,
2010, p. 72).
4

http://www.aspi.org.au/news/xinjiang-data-project-website-launch Acesso em 24 ago. 2020
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edifícios residenciais de cinco andares (aproximadamente 100.000 m² de
área) cercado por um muro de 14 metros de altura e torres de vigia.
Segundo os dados obtidos, as 380 instalações de detenção podem ser
classificadas em quatro níveis distintos – “da segurança mais baixa
(Camada 1) à segurança mais alta (Camada 4) - com base em recursos de
segurança (incluindo paredes de perímetro altas, torres de vigilância,
cercas internas e outros recursos e padrões de uso) visível na análise de
imagens de satélite”5.
Por outro lado, a pesquisa também se debruça a esmiuçar a taxa de
destruição cultural islâmico muçulmana em Xinjiang. Conforme o
relatório, cerca de 35% das mesquitas foram demolidas e outras 30%
foram danificadas: remoção de características arquitetônicas islâmicas ou
árabes, como cúpulas e minaretes. Em suma, em torno de 16.000
mesquitas foram danificadas ou totalmente destruídas em Xinjiang (65%
do total). A maioria dos locais demolidos permanece como lotes vazios e,
inclusive, ocorreu a demolição completa da antiga cidade de peregrinação
de Ordam Mazar.
Em 25 de setembro de 2020, o Instituto Australiano de Política
Estratégica (ASPI), no sentido de fomentar a conscientização mundial
acerca da violação dos Direitos Humanos na China, lançou o site Xinjiang
Data Project “com base em dados de código aberto, incluindo imagens de
satélite, documentos do governo chinês, estatísticas oficiais e uma série de
relatórios oficiais e estudos acadêmicos, o Xinjiang Data Project
documenta o programa contínuo do Partido Comunista Chinês de abusos
dos Direitos Humanos e autoritarismo aprimorado pela tecnologia em
Xinjiang e explora suas implicações globais.”6
As evidências disponíveis demonstram que inúmeras pessoas
detidas, extrajudicialmente, na vasta rede de "reeducação" de Xinjiang
estão agora sendo formalmente acusadas e trancadas em instalações de
segurança superior, incluindo prisões recém-construídas ou ampliadas, ou
5

http://xjdp.aspi.org.au/explainers/exploring-xinjiangs-detention-facilities/ Acesso em 28 ago. /2020

6

http://xjdp.aspi.org.au/ Acesso em 24 ago. 2020
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enviados para complexos de fábricas muradas para atribuições de trabalho
forçado. Em pleno século XXI, testemunha-se a recriação dos campos de
concentração no estilo dos nazistas enquanto a China invade territórios,
subjuga seus habitantes, destrói a sua cultura e a sua religião e aqueles que
se opõem a esta repressão fascista são enviados aos campos de
“reeducação”.
E o que diz a China sobre o tema? Até 2018, a China negava a
existência dos centros de “reeducação”. Foi então que imagens de satélite
comprovaram a existência dos locais. E, após a divulgação das imagens de
satélite, em outubro de 2018, a China promoveu a atualização dos
“Regulamentos de Desextremização da Região Autônoma Uigur de
Xinjiang”. A partir desta “atualização”, conforme Vieira (VIEIRA, 2020, p.
292-293) os artigos 17 e 33 passaram a ter a seguinte redação:
Artigo 17: Governos acima do nível municipal podem criar centros de educação
e treinamento vocacional e outras instituições de transformação educacional e
departamentos administrativos para educar e transformar pessoas que foram
influenciadas pelo extremismo.”
Artigo 33: Centros de educação vocacional e treinamento e outras instituições
de transformação educacional devem ensinar a língua comum nacional, leis,
regulações e habilidades vocacionais. Os centros devem organizar e conduzir
educação ideológica anti-extremista, correção psicológica e correção
comportamental para promover a transformação do pensamento dos
treinados e ajudá-los a retornar à sociedade e para suas famílias.

A China chegou a declarar que as políticas de reeducação,
implementadas em Xinjiang, são o maior exemplo de
proteção/observância dos direitos humanos. Após esta declaração, em 8
de julho de 2019, 22 países, liderados pelo Reino Unido, questionaram a
veracidade da informação junto ao Conselho de Direitos Humanos das
Nações Unidas (VIEIRA, 2020, p. 293). Hodiernamente, 39 países,
liderados pela Alemanha, se manifestaram, na Organização das Nações
Unidas (ONU), ao redigir uma declaração conjunta, reiterando a
necessidade de a China respeitar os Direitos Humanos, a liberdade de
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expressão, a liberdade de crença religiosa e a liberdade cultural dos
Uigures e demais minorias étnicas em Xinjiang.
Os países signatários são a Albânia, Austrália, Áustria, Bélgica, Bósnia
e Herzegovina, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Estônia, Finlândia,
França, Haiti, Honduras, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Letônia,
Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, República das Ilhas Marshall,
Mônaco, Nauru, Reino dos Países Baixos, Nova Zelândia, Macedônia do
Norte, Noruega, Palau, Polônia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia,
Suíça, Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha.
No documento, foi demonstrada grande preocupação no que tange
aos Direitos Humanos não apenas em Xinjiang, mas também em Hong
Kong e no Tibete: “estamos seriamente preocupados com a situação dos
Direitos Humanos em Xinjiang e com os recentes acontecimentos em
Hong Kong”. Em outro momento do documento protocolado na ONU, lêse que “em junho de 2020, 50 detentores de mandatos dos Procedimentos
Especiais da ONU emitiram uma carta excepcional de preocupação,
pedindo à República Popular da China que respeite os Direitos Humanos.
Compartilhamos suas graves preocupações. Instamos a China a respeitar
os Direitos Humanos, especialmente os direitos das pessoas pertencentes
a minorias religiosas e étnicas, especialmente em Xinjiang e no Tibete”.
Por fim, o documento relata que “em Xinjiang, estamos seriamente
preocupados com a existência de uma grande rede de campos de
“reeducação política”, onde relatórios confiáveis indicam que mais de um
milhão de pessoas foram detidas arbitrariamente” 7-8 .
Frisa-se que a situação dos campos de “reeducação” despertou a
atenção da imprensa internacional além de nações do mundo inteiro. A
BBC, do Reino Unido, fez inúmeras reportagens investigando as denúncias
de existência de campos de concentração na China. A reportagem China’s

7

http://usun.usmission.gov/joint-statement-on-the-human-rights-situation-in-xinjiang-and-the-recentdevelopments-in-hong-kong-delivered-by-germany-on-behalf-of-39-countries/
8

http://www.bol.uol.com.br/noticias/2020/10/06/onu-39-paises-pedem-a-china-que-respeite-os-direitos-deminoria-muculmana-uigur.htm Acesso em 11 out. 2020
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Hiden Camps9, disponível no YouTube e publicado em 24/10/2018, tem
cerca de 665 mil visualizações e torna pública a situação dos campos de
concentração. Uma outra reportagem, Inside China’s ‘Thought
Transformation’ Camps10, datada de 18/06/2019, tem mais de 2 milhões
de visualizações, denunciando a real situação do que ocorre dentro dos
campos de concentração. O The Walt Sreet Journal11, dos Estados Unidos,
informa que a brutalidade da China está destruindo a cultura dos Uigures
em Xinjiang. Na França, a RFI12 (a Rádio Internacional Francesa) informa
que o país francês está “reforçando a pressão internacional contra a
limpeza étnica de Uigures na China”. A Deutsche Welle (DW)13, a emissora
internacional da Alemanha, traz interessante matéria sobre documentos
chineses que revelam a perseguição a Uigures na China.
Considerações finais
O presente estudo articulou uma análise sobre o possível desrespeito
aos direitos humanos na China. Para tanto, à luz do Estado Socioambiental
e Democrático de Direito, iniciou-se a perquirição acerca da proteção ao
meio ambiente como direito fundamental, propondo-se uma visão da
interação do homem com o “lugar de encontro” (com o ambiente, como
bem revelado retro). Nesse mister, percebe-se que são necessárias
articulações conclusivas, ao discurso ambiental, apresentando as
proposições que se julguem hábeis e protetivas à biodiversidade e, enfim,
ao ecossistema.
A ação antropogênica, calcada na ganância e no desenvolvimento
chinês, trouxe o desequilíbrio socioambiental. Relativamente à

9

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=qmvyjwLxC5 Acesso em 11 out. 2020

10
11

http://www.youtube.com/watch?v=WmId2ZP3h0c Acesso em 11 nov. 2020
http://www.wsj.com/articles/chinas-brutality-cant-destroy-uighur-culture-11564175809 Acesso em 11 nov. 2020

12

http://www.rfi.fr/br/mundo/20200725-fran%C3%A7a-diz-estar-atenta-para-den%C3%BAncias-derepress%C3%A3o-contra-minoria-uigur-na-china Acesso em 11 nov. 2020
13

http://www.dw.com/pt-br/documento-revela-novas-evid%C3%AAncias-da-persegui%C3%A7%C3%A3o-auigures-na-china/a-52411844 Acesso em 11 nov. 2020
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proliferação da pandemia, causada pelo vírus SARS-Cov-2, o que se viu,
na prática, foi que a comercialização de animais silvestres, na cidade de
Wuhan, na China, acarretou além da degradação ambiental, problemas
sociais e sanitários.
Devido aos problemas ambientais e, primordialmente, à busca por
novas fontes ricas em recursos naturais, a China passou a desenvolver
uma atividade de expansão do seu território. Ao expandir o seu território,
houve a possível ocorrência de práticas, levadas a cabo pelo governo
chinês, de ofensa aos Direitos Humanos de minorias étnicas dos povos dos
territórios ocupados.
O tema está sendo tratado no âmbito político mediante a reação de
repúdio da comunidade internacional. Inclusive, há questionamento
formulado, perante o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas,
envolvendo dezenas de países preocupados com a prática questionada.
Paralelamente, a imprensa também vem desempenhando o seu papel
de informação e questionamento sobre esses fatos, alertando a opinião
pública mundial e oferecendo uma série de reportagens investigativas
denunciado a existência de campos de concentração na China. Empresas
jornalísticas de renome mundial como a BBC de Londres, o The Wall Street
Jornal de Nova Iorque e a Rádio Internacional Francesa (RFI) dedicaram
reportagens específicas a este assunto.
Os fatos enfrentados são de extrema gravidade em um momento da
história da humanidade em que a sociedade mundial olha para os campos
de concentração como uma prática do passado e que serve, tão somente,
como exemplo negativo sobre de agressão aos Direitos Humanos. O
pesadelo dos campos de concentração – ou reedução, seja qual for a
designação que lhe venha a ser atribuída, deve ser mantido como fato
histórico a ser repudiado pelo Direito.
Portanto, é de extrema relevância que a comunidade internacional
alimente os debates sobre os fatos relatados neste estudo, identificando a
sua efetiva veracidade e apontado a necessidade de reações extremas a esta
prática, como forma de salvaguarda da tutela dos Direitos Humanos.
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6
Direitos trabalhistas dos imigrantes na
perspectiva do diálogo das fontes:
a garantia de acesso ao trabalho digno
Cleber Lúcio de Almeida 1
Wânia Guimarães Rabêllo de Almeida 2

Introdução
A imigração, que está cada vez mais presente no Brasil, suscita uma
série de questionamentos, dentre os quais o acesso ao trabalho digno.
O presente capítulo procura definir os direitos humanos e
fundamentais trabalhistas reconhecidos aos imigrantes como exigência do
trabalho digno, visando à difusão destes direitos, o que permite verificar
se e em que medida está sendo garantido aos imigrantes o acesso a estes
direitos, ou, dito de outra forma, em que medida os imigrantes estão sendo
concretamente protegidos no mercado de trabalho brasileiro.
Esclareça-se que se tem por imigrante, no presente capítulo, a
“pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se
1 Pós-doutor em Direito pela Universidad Nacional de Córdoba/ARG. Doutor em Direito pela Universidade Federal
de Minas Gerais. Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/SP. Professor da graduação e
da pós-graduação strictu sensu da PUC-MG. Juiz do Trabalho do TRT da 3ª Região. Integrante do Grupo de Pesquisa
e Extensão Capitalismo e Proteção Social na Perspectiva dos Direitos Humanos e Fundamentais do Trabalho da PUCMinas.
2 Pós-doutora em Direito pela Universidad Nacional de Córdoba/ARG. Doutora e mestra em Direito Privado pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais/MG. Professora de Direitos Humanos da graduação e de Direitos
Humanos Trabalhistas e Processo Coletivo da pós-graduação latu sensu e coordenadora do Núcleo da Diversidade
da Faculdade de Direito Milton Campos. Professora de Direito Coletivo do Trabalho da Escola Superior de Advocacia
– ESA-MG. Integrante do Grupo de Pesquisa e Extensão Capitalismo e Proteção Social na Perspectiva dos Direitos
Humanos e Fundamentais do Trabalho da PUC-Minas. Advogada.
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estabelece temporária ou definitivamente no Brasil”, consoante a Lei n°
13.445/17.
A um primeiro olhar, a definição dos direitos trabalhistas dos
imigrantes parece simples.
Os imigrantes são titulares dos direitos que lhes atribui a Lei n.
13.445/17, dentre os quais: direitos econômicos, sociais e culturais;
medidas de proteção a vítimas de violações de direitos; direito de
associação, inclusive sindical; assistência social e previdência social; acesso
à justiça e assistência jurídica integral gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos; garantia de cumprimento de obrigações
contratuais trabalhistas e de aplicação das normas de proteção ao
trabalhador; à não discriminação; à igualdade de tratamento e de
oportunidade; à inclusão social, laboral e produtiva por meio de políticas
públicas; à observância ao disposto em tratado (artigo 3º).
Observe-se que a Lei n° 13.445/17 é bastante ampla no que concerne
aos direitos que reconhece aos imigrantes, pois alude, por exemplo,
indivisibilidade dos direitos humanos, a direitos econômicos, sociais e
culturais, garantia de cumprimento de obrigações contratuais trabalhistas
e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador, mas é, ao mesmo
tempo, excessivamente genérica, vez que não dá a conhecer, com precisão,
quais seriam os direitos trabalhistas dos imigrantes.
Dir-se-á que, para a definição destes direitos, basta recorrer às
normas internas e internacionais que tratam da relação entre capital e
trabalho no Brasil.
No entanto, quando se trata de imigrantes, não se pode desconhecer
a dificuldade de acesso a estas informações, que demandam não só o
domínio do idioma, como a ciência sobre as fontes destas informações, o
que nem sempre ocorre. Ademais, a “difusão” dos direitos, como princípio
de política migratória, não pode ser confundida com a simples afirmação
genérica de que os imigrantes são titulares de direitos econômicos, sociais
e culturais, por exemplo, sem esclarecer quais seriam estes direitos.
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Daí a proposta de especificar, o máximo possível, os direitos
trabalhistas dos imigrantes, observando-se que, dado os limites deste
capítulo, somente serão apontados os direitos humanos e fundamentais
trabalhistas de que os imigrantes são titulares, sem desconhecer o fato de
que o imigrante, como ser humano, é titular de direitos humanos e
fundamentais de natureza diversa da trabalhista.
Para definir estes direitos, é indispensável promover o diálogo entre
as normas internas e internacionais que regem a relação entre capital e
trabalho no Brasil.
A opção por este diálogo aleatória.
Primeiro, porque a Lei n° 13.445/17 faz expressa alusão a direitos
humanos e ao respeito aos tratados, o que remete ao Direito Internacional
dos Direitos Humanos.
Segundo, porque este diálogo imposto pelos artigos 4º, II, 5º, §º, e
7º, caput, da Constituição de 1988, que também remetem ao Direito
Internacional dos Direitos Humanos, valendo anotar que a Constituição
prevê, no artigo 186, III, que a função social da propriedade e, com isto, da
atividade econômica nela desenvolvida, é atendida quando é respeitada a
legislação trabalhista e esta, por força dos citados comandos
constitucionais, é composta por normas de direito interno e internacional,
e, ainda, pelo artigo 8º da CLT, que alude ao direito comparado
observando-se que o recurso ao direito comparado permite a denominada
cross-fertilization (fertilização ou polinização cruzada), isto é, a adoção de
decisões de tribunais de um país como fonte de inspiração para a solução
de conflitos submetidos à justiça de outro país e a revisão do próprio
ordenamento jurídico (um ordenamento jurídico pode absorver as
conquistas de outro e se nutrir das suas experiências).
Em suma, quando se trata dos direitos trabalhistas dos imigrantes, é
vedado o hermetismo jurídico, ou seja, a consideração da condição social
a lhes ser garantida apenas sob o prisma da legislação nacional, sendo esta
vedação estabelecida, inclusive, pelo artigo 26 da Convenção de Viena sobre
o Direito dos Tratados.
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2 O trabalhador imigrante e as cláusulas de não discriminação e de
defesa da igualdade adotadas pelo ordenamento jurídico brasileiro
Antes de examinar diretamente o tema colocado em destaque,
cumpre registrar que o ordenamento jurídico brasileiro adota verdadeiras
cláusulas de não discriminação e de defesa da igualdade, o que deve ser
adotado como premissa básica para examinar a condição do imigrante no
mercado de trabalho brasileiro.
A cláusula de não discriminação resulta do disposto nos artigos 3º,
IV, 5º, VIII, XLI, 7º, XX, XXX, XXXI e XXXII, da Constituição da República,
no artigo 1º da Lei n. 9.029/95, no artigo 3º da Lei n. 8.069/90 (Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA) e nos artigos 4º e 5º da Lei 13.146/15
(Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência).
A adoção desta cláusula é reforçada pelas normas sobre direitos
humanos das quais o Brasil é signatário, dentre estas várias Convenções
da OIT, destacando-se a Convenção relativa aos Trabalhadores Migrantes,
Convenção relativa às Migrações em Condições Abusivas e à Promoção da
Igualdade de Oportunidades e de Tratamento dos Trabalhadores
Migrantes, Convenção sobre Trabalho Forçado ou Obrigatório, Convenção
sobre a Abolição do Trabalho Forçado, Convenção sobre Igualdade de
Remuneração de Homens e Mulheres Trabalhadores por Trabalho de Igual
Valor e Convenção sobre Discriminação em Matéria de Emprego e
Ocupação.1
Da adoção da cláusula de não discriminação decorre o direito de não
ser discriminado, o que permite afirmar que o imigrante tem direito a não
ser discriminado no mercado de trabalho brasileiro.

1

As convenções da OIT possuem a natureza de tratados, posto que estes contemplam, conforme o art. 2º da
Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, os acordos internacionais firmados entre Estados e regidos pelo
Direito Internacional, “qualquer que seja a sua denominação específica”. De outro lado, os tratados, como resulta do
art. 5º, §§ 2º e 3º, da Constituição, são gerais ou sobre direitos humanos, compreendendo estes últimos aqueles que
são celebrados visando à promoção e proteção da dignidade humana. Com isso, não há como negar que as convenções
da OIT constituem tratados sobre direitos humanos, na medida em que asseguram aos(às) trabalhadores(as) direitos
cuja satisfação constitui uma exigência da vida conforme a dignidade humana.
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Mas, em que consiste a discriminação?
Consoante o artigo 1º, a e b, da Convenção n° 111 da OIT,
discriminação significa “distinção, exclusão ou preferência fundada na
raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem
social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade
ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão”. O artigo 2º da
Declaração Universal dos Direitos Humanos reconhece a toda pessoa a
capacidade para gozar os direitos e as liberdades nela estabelecidos, “sem
distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião,
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nascimento ou qualquer outra condição”. O artigo 4º, § 1º, da Lei n°
13.146/15, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), considera discriminação
“toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que
tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir, ou anular o
reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais
de pessoa com deficiência”.
Neste compasso, pode ser afirmado que discriminação significa toda
forma de distinção, restrição, exclusão ou preferência por motivo de sexo
ou orientação sexual, origem, raça, etnia, cor, estado civil, situação de
nascimento ou familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade,
religião ou crença, opinião política, filosófica ou de qualquer outra
natureza (o que inclui a condição migratória), condição econômica,
ambiente social, região ou local de moradia, deficiência ou qualquer outro
motivo que diferencie pessoas ou grupos, que tenha por efeito destruir ou
alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de
emprego ou profissão ou o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir, ou
anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades
fundamentais.
Na perspectiva do imigrante, portanto, a discriminação significa, em
síntese, toda forma de distinção, restrição, exclusão ou preferência em
razão da nacionalidade e da condição migratória.
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Note-se que as normas internacionais e internas citadas definem as
pessoas e grupos que gozam de proteção contra a discriminação ou as
características protegidas (dentre os quais gênero, orientação sexual, cor,
deficiência, convicções políticas, em razão da nacionalidade e da condição
migratória), os direitos alcançados pela proibição de discriminação
(direitos econômicos, sociais e culturais, por exemplo) e o âmbito da
aplicação das normas que vedam a discriminação (emprego, previdência
social e acesso à justiça, inclusive com assistência jurídica integral, por
exemplo).
Vale destacar, ainda, que, como foi anotado no Manual sobre a
Legislação Europeia Antidiscriminação, “a legislação antidiscriminação
tem por objetivo garantir a todos os indivíduos um acesso equitativo e
justo às oportunidades disponíveis na sociedade” (Agência dos Direitos
Fundamentais da União Europeia; Tribunal Europeu dos Direitos do
Homem-Conselho da Europa, 2011, p. 23), sendo este o objetivo que se
infere também da Lei n° 13.445/17 e das cláusulas de não discriminação e
defesa da igualdade acima referidas.
Não se pode esquecer, de outro lado, que a discriminação pode ser
direta ou indireta, como resulta do artigo 2º, n° 2, da Diretiva da União
Europeia relativa à Igualdade Racial, segundo o qual existe discriminação
direta “sempre que, em razão da origem racial ou étnica, uma pessoa seja
objeto de tratamento menos favorável que aquele que é, tenha sido possa
vir a ser dado a outra pessoa em situação comparável”, perspectiva a partir
da qual o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos afirma que existe
discriminação direta “quando se verifica uma diferença no tratamento de
pessoas em situações análogas ou sensivelmente semelhantes baseada
numa característica identificável”, consoante registra a legislação europeia
antidiscriminação (Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia;
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem-Conselho da Europa, 2011, p.
24-25).
O artigo 2º da citada Diretiva dispõe, neste sentido, que se dá a
discriminação indireta “sempre que uma disposição, critério ou prática
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aparenta desvantagem comparativamente com outras pessoas”, o que,
consoante o Manual acima referido levou, o Tribunal Europeu dos Direitos
Humanos a decidir que “uma medida ou política geral com efeitos
prejudiciais desproporcionados sobre um determinado grupo pode ser
considerada discriminatória, ainda que não vise diretamente este grupo”
(Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia; Tribunal Europeu
dos Direitos do Homem-Conselho da Europa, 2011, p. 32).
Sob estes prismas, a discriminação ocorre quando pessoas ou grupos
em situações semelhantes recebem tratamento diferenciado, que resulta
em uma condição desfavorável (discriminação direta) ou pessoas ou
grupos em situações diferentes recebem tratamento similar, de modo a
impor-lhes uma condição desfavorável (discriminação indireta). No caso
da discriminação indireta, tem-se uma disposição ou prática
aparentemente neutra que coloca uma pessoa ou grupo em situação de
desvantagem, ou seja, enquanto na discriminação direta o enfoque está no
tratamento diferenciado, na indireta, ele é situado nos efeitos
diferenciados (Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia;
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem-Conselho da Europa, 2011, p.
32-33).
A ordem jurídica brasileira também adota a cláusula de defesa da
igualdade, observando-se, neste sentido, que a Constituição faz referência
à igualdade em várias oportunidades (artigos 3º, III e IV, 5º, caput e I, 7º,
XXX e XXXI, 170, 193, 196 e 205), o que implica que impõe tratamento dos
iguais de forma igual e, dos desiguais, de forma desigual.
A garantia constitucional de igualdade se destina a todos os poderes
estatais, podendo ser afirmado, por exemplo, que ela veda ao legislador,
ao elaborar as normas jurídicas, que nelas não poderá incluir fatores de
discriminação, assim como veda que a interpretação e aplicação de uma
norma jurídica seja subordinada a critérios que ensejam tratamento
discriminatório, lembrando, ainda, que esta garantia vincula também os
particulares, registrando-se neste compasso, por exemplo, que os direitos
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fundamentais também devem ser respeitados no contexto das relações
privadas (eficácia horizontal dos direitos fundamentais).
À luz desta cláusula, os imigrantes têm direito à adoção de
diferenciações que visem compensar a sua histórica marginalização
econômica, social, política e cultural, em especial no que comporta ao
aceso ao trabalho digno.
3 A proteção normativa dos imigrantes na perspectiva do diálogo
entre a Constituição da República de 1988 e o direito internacional
dos direitos humanos: direitos humanos e fundamentais trabalhistas
dos imigrantes
O presente capítulo define os direitos trabalhistas dos imigrantes,
adotando como técnica o diálogo das fontes, consoante já foi antecipado.
O primeiro passo na definição destes direitos é representado pelo
exame da Constituição, que adota como princípio a dignidade humana
(artigo 1º, III), elege como objetivo fundamental da República promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação (artigo 3º, IV), e reconhece
direitos fundamentais individuais, coletivos e sociais a todos os brasileiros
e estrangeiros residentes no país (artigos. 5º, caput, e 6º), inclusive de
natureza trabalhista (artigos 7º a 11).
Portanto, consoante a Constituição, a titularidade de direitos
fundamentais trabalhistas não está condicionada à nacionalidade e
condição migratória do imigrante. Direitos fundamentais trabalhistas são
direitos cuja titularidade decorre da dignidade humana e não da
nacionalidade e condição migratória de determinada pessoa.
Cumpre dar, no entanto, um segundo passo.
É que a ordem jurídica brasileira impõe, como já foi demonstrado, o
respeito aos tratados de direitos humanos, o que implica reconhecer a
todos, dentre eles os imigrantes, a titularidade de direitos humanos,
inclusive trabalhistas.
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Ademais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos a todos
atribui a titularidade dos direitos que reconhece, sem distinção de
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política
ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou
qualquer outra condição (artigo 2º), o mesmo ocorrente com a Declaração
Americana dos Direitos e Deveres Humanos (artigo 2º) e a Convenção
Americana de Direitos Humanos, cujo art. 1º estabelece que os Estados têm
a obrigação de respeitar os direitos nela reconhecidos e garantir o seu
pleno exercício a todas as pessoas sujeitas à sua jurisdição, sem
discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião,
opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social,
posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social, por
exemplo.
Assim, a titularidade de direitos humanos trabalhistas não está
condicionada à nacionalidade e condição migratória do imigrante.
Direitos humanos trabalhistas são direitos cuja titularidade decorre
da dignidade humana e não da nacionalidade e condição migratória de
determinada pessoa.
Acrescente-se que o imigrante tem o direito de ser, em todos os
lugares, reconhecido como pessoa e, portanto, como titular dos direitos
inerentes à dignidade humana, dentre os quais os direitos humanos e
fundamentais trabalhistas, como resulta da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, segundo a qual todas as pessoas são titulares dos
direitos aos quais faz referência (artigo 2º) e toda pessoa tem o direito de
ser reconhecida como titular de direitos (artigo 17), o que inclui os direitos
humanos, certamente.
E quais são os direitos humanos e fundamentais trabalhistas
normativamente assegurados aos imigrantes?
O diálogo acima referido permite afirmar que os imigrantes têm
direito:2
2

Para evitar repetições, serão apontas de forma exemplificava os textos normativos que assegurem o direito ao qual
se fará referência.
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1) ao trabalho (artigo 14 da Declaração Americana dos Direitos e Deveres Humanos e
artigo 6º da Constituição, por exemplo, que deve ser prestado preferencialmente
no contexto de uma relação de emprego o que permite acesso aos direitos inerentes
ao trabalho humano subordinado (artigo 170, VIII, da Constituição);
2) à segurança no emprego (artigo 7º da Protocolo Adicional à Convenção Americana
sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e
artigo 7º, I, da Constituição);
3) a uma remuneração justa, equitativa e satisfatória, que assegure ao(à)
trabalhador(a) e sua família saúde e bem estar, em razão da garantia de acesso à
alimentação, ao vestuário, à habitação, a cuidados médicos e aos serviços sociais
indispensáveis (artigo 14 da Declaração Americana dos Direitos e Deveres
Humanos, Convenção n. 131 da OIT e artigo 7º, IV, V e VII, da Constituição);
4) à remuneração igual por um trabalho de igual valor (artigo 7º do Pacto
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Convenções números
100, 111 e 169 da OIT e artigos 3º, IV, e 7º, XXX e XXX, da Constituição), assim
como à remuneração dos feriados nacionais (artigo 7º da Protocolo Adicional à
Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais);
5) de exercer as atividades em ambiente sadio e seguro, que preserve sua saúde física
e mental, o que inclui o direito à adoção de medidas de prevenção de acidentes de
trabalho e enfermidades profissionais (artigos. 7º, 10 e 11 da Protocolo Adicional à
Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, Convenções números 119, 120, 139, 155, 161, 162,
167 e 174 da OIT e artigo 7º, XXVII, da Constituição, por exemplo), e à indenização
por acidentes de trabalho e enfermidades profissionais (Convenção n° 42 da OIT e
artigo 7º, XXVIII, da Constituição);
6) à duração razoável do tempo de trabalho, ao repouso, ao lazer, de dispor do seu
tempo livre e a férias remuneradas (artigo 7º do Pacto Internacional sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais e artigo 7º, XIII e XIV, da Constituição);
7) à redução da jornada de trabalho quando se tratar de trabalhos perigosos,
insalubres ou noturnos (artigo 7º da Protocolo Adicional à Convenção Americana
sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais);
8) à seguridade social, que contemple proteção contra desemprego, velhice,
incapacidades para o trabalho, impossibilidade física ou mental de obter meios de
subsistência e morte (artigo 16 da Declaração Americana dos Direitos e Deveres
Humanos, Convenção n. 102 da OIT e artigos 6º e 194 da Constituição);
9) de associação para promover, exercer e proteger seus interesses de ordem política,
econômica, religiosa, social, cultural, profissional, sindical ou de qualquer outra
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natureza (artigo 22 da Declaração Americana dos Direitos e Deveres Humanos e
artigo 8º, I e II, da Constituição), à negociação coletiva (Convenção n° 98 da OIT e
artigo 7º, XXVI, da Constituição) e à greve (artigo 8º do Protocolo Adicional à
Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, Convenção n° 98 da OIT e artigo 9º da
Constituição);
10) à não submissão a tratamento cruel, desumano ou degradante (artigo 5º da
Declaração Universal dos Direitos Humanos), a trabalho forçado ou a condição
análoga à de escravo (artigo 6º da Convenção Americana de Direitos Humanos e
artigos 1º, III, e 5º, III, da Constituição), bem como à integridade física, psíquica e
moral (artigo 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos e artigo 5º, III e V,
da Constituição);
11) à educação, participação na vida cultural e formação técnica e profissional
(artigos 26 e 27 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigos 6º e 15 do
Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e artigos 6º e
205 da Constituição);
12) à salvaguarda da função de reprodução, proteção especial durante a gravidez e
amparo da maternidade (artigo 11 da Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher, Convenção n° 103 da OIT e artigos 6º e
7º, I, XVIII, da Constituição);
13) ao reconhecimento e proteção da dignidade humana (artigo 6º da Declaração
Universal dos Direitos Humanos e art. 11 da Convenção Americana de Direitos
Humanos).

Merecem referência especial os seguintes direitos dos imigrantes:
a) proteção contra toda forma de discriminação (Convenção
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
Racial, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher, Convenção Interamericana para
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Pessoas com
Deficiência, Convenção n. 101 da OIT e artigos 3º, IV, e 7º, XXX e XXX, da
Constituição);
Portanto, o fato de o trabalhador ser imigrante não pode ser utilizado
como justificativa para conferir-lhe tratamento discriminatório no que
concerne aos direitos humanos e fundamentais trabalhistas;
b) proteção normativa, que assegure condições justas, equitativas e
satisfatórias de trabalho (artigo 7º da Protocolo Adicional à Convenção
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Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, artigos 22 e 186, IV, da Constituição).
Neste sentido, é inconstitucional e inconvencional qualquer norma
que negue ao trabalhador imigrante o acesso a direitos humanos e
fundamentais trabalhistas;
c) garantias voltadas à realização da efetividade dos direitos humanos
e fundamentais (artigo 28 da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
artigo 1º da Convenção Americana de Direitos Humanos e artigo 4º, II, da
Constituição), o que inclui o direito à proteção jurisdicional dos direitos
(artigo 18 da Declaração Americana dos Direitos e Deveres Humanos,
artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 8º da
Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 33 da Convenção
Americana de Direitos Humanos, artigo 19 da Protocolo Adicional à
Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais e artigo 5º, XXXV, da Constituição).
Destarte, é inconstitucional e inconvencional qualquer medida que
restrinja o direito do imigrante à proteção dos seus direitos, não somente
no que se refere ao acesso aos tribunais nacionais, como, também, em
relação aos sistemas regionais e globais de proteção dos direitos humanos
trabalhistas;
4) à interpretação das normas protetivas de forma que não sejam
destruídos, suprimidos ou limitados de forma desproporcional o gozo e o
exercício dos direitos assegurados pela ordem jurídica (artigos 30 da
Declaração Universal dos Direitos Humanos e 29 da Convenção Americana
de Direitos Humanos).
Deste modo, nenhuma norma pode ser interpretada em desfavor do
imigrante, de forma a negar-lhe direitos humanos e fundamentais com
base na sua nacionalidade ou condição migratória. Pelo contrário, as
normas internacionais e constitucionais que asseguram direitos aos
imigrantes devem ser interpretadas de forma a facilitar o acesso a tais
direitos.
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Os dois últimos direitos acima referidos correspondem à proteção
processual dos imigrantes, relacionada com o acesso aos meios voltados à
garantia de efetividade dos seus direitos, em especial o acesso à justiça,
considerado, aqui, no seu aspecto mais amplo, o que inclui, por exemplo,
o acompanhamento por intérprete em todos os atos do processo judicial
eventualmente instaurado.
Ressalte-se que não se desconhece que os direitos humanos foram
“construídos juridicamente como uma espécie de luxo politizado de uma
classe social (a burguesia), de uma raça (a branca), de uma cultura (a
ocidental), de uma religião (a judaico-cristã), e de um gênero
(masculino)”, o que equivale dizer que, embora o discurso fosse no sentido
de que os direitos humanos seriam válidos para todos os sujeitos, “o
problema foi que no conceito de ‘sujeito’ cabia somente um tipo de ator
social muito delimitado” (DULCE, 2019, p. 19). O que aqui se propõe, no
entanto, é o reconhecimento de um novo sujeito dos direitos humanos,
qual seja, o trabalhador imigrante no Brasil.
Também não se desconhece que, para o neoliberalismo, “os únicos
direitos humanos defensáveis são os ‘direitos dos mercados’ ou das
‘sociedades de proprietários livres’ (a segurança jurídica, a liberdade
contratual e a propriedade)” (DULCE, 2019, p. 25). O ponto de vista aqui
adotado é que a ordem econômica não é um fim em si mesmo, mas meio
para garantir a todos uma existência digna, como é previsto no artigo 170,
caput, da Constituição.
Em suma, o que se conclui a partir dos direitos humanos e
fundamentais trabalhistas assegurados aos imigrantes é que a eles não
pode ser negado o acesso ao trabalho digno.
É importante assinalar que o direito ao trabalho digno possui
dimensão individual e coletiva, como é registrado na Observação Geral n°
18 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização
dos Estados Americanos, isto é, toda pessoa tem direito ao trabalho digno
e o direito de se associar visando à defesa dos seus interesses, inclusive
trabalhistas. Isto significa que aos imigrantes não se pode negar, enquanto
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dimensão do direito ao trabalho digno, o acesso a instrumentos que lhes
permitam lutar pela promoção e proteção de sua dignidade humana.
4 A proteção do imigrante no mercado do trabalho: da realidade
normativa à realidade social
Do ponto de vista estritamente normativo, o imigrante está bem
protegido no Brasil.
Com efeito, ao menos do ponto de vista normativo, ele é titular de
direitos humanos e fundamentais materiais e processuais.
Mas, a proteção normativa se manifesta na realidade social dos
imigrantes?
Os limites do presente capítulo não permitem um exame mais
aprofundado desta questão, mas existem dados que autorizam uma
resposta negativa a esta indagação, valendo reiterar que as normas não
retratam o que é, mas visam impor o que deve ser.
Primeiro porque, como é assinalado por María José Fariñas Dulce, o
discurso neoliberal e neoconservador que vem se impondo no mundo
encoraja sem complexidade a estigmatização do imigrante e/ou diferentes (o
‘bode expiatório’) como foco dos males da nossa sociedade (falta de trabalho,
inseguridade cidadã, deterioração dos serviços públicos, perda da identidade
nacional e dos valores cristãos), com a finalidade de distrair e canalizar a
insatisfação social e econômica dos cidadãos no âmbito de um ódio cultural ou
religioso, justificando a manutenção e proteção do status quo” (DULCE, 2019,
p. 99).

Segundo, porque a discriminação dos imigrantes é um fato inegável,
que é reconhecida, inclusive, na Agenda 2030 para o desenvolvimento
sustentável, da Organização das Nações Unidas, que em vários momentos
faz expressa referência à necessidade de combatê-la (afirmar a
necessidade de combater um fato é admitir a sua ocorrência).
Neste sentido, por exemplo, a citada Agenda chama a atenção para:
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a) a necessidade de construção de um “mundo de respeito universal aos direitos
humanos e à dignidade humana, ao Estado de Direito, à justiça, à igualdade e à
não discriminação; ao respeito pela raça, etnia e diversidade cultural; e à igualdade
de oportunidades que permita a plena satisfação do potencial humano e que
contribua para a prosperidade compartilhada [...]. Um mundo justo, equitativo,
tolerante, aberto e socialmente inclusivo em que sejam atendidas as necessidades
das pessoas mais vulneráveis” (ONU, 2016, on line);
b) o fato de que “bilhões de nossos cidadãos continuam a viver na pobreza e a eles é
negada uma vida digna. Há crescentes desigualdades dentro dos países e entre os
países. Há enormes disparidades de oportunidades, riqueza e poder” (ONU, 2015,
on line);
c) a necessidade de empoderar as pessoas em condição de vulnerabilidade, o que
inclui os imigrantes, inclusive por meio da garantia de acesso ao trabalho digno;
d) a necessidade de reconhecer a contribuição positiva dos imigrantes para o
crescimento inclusivo e o desenvolvimento sustentável, que tem como fundamento
o respeito aos direitos humanos, inclusive ao desenvolvimento, e a eles assegurar
o gozo de todos os direitos humanos, independentemente do status da migração;3
e) proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguro e
protegidos para todos(as) os(as) trabalhadores(as), incluindo os imigrantes, em
particular as mulheres imigrantes e pessoas com emprego precário, em
conformidade com as normas e acordos internacionais, dentre elas as
estabelecidas pela OIT.4

Terceiro, porque dados constantes do Relatório Anual 2019 Imigração e Refúgio no Brasil, do OBmigra (Observatório das Migrações
Internacionais) apontam no sentido da precariedade a que são submetidos
os imigrantes no mercado de trabalho.
Consoante o citado Relatório, por exemplo, que os imigrantes
europeus são maioria entre os que se encontram em ocupações mais
qualificadas (p. 63). Portanto, há distinções entre os próprios imigrantes,
no que concerne à sua inserção no mercado de trabalho, e que houve
acentuada queda no rendimento médio, que saiu do patamar de
R$4.000,00 em 2011, para R$2.400, aproximadamente, em 2018 (p. 65 e
3

Este reconhecimento faz parte do empoderamento dos imigrantes. Empoderar é também reconhecer o valor social
do trabalho dos imigrantes.
4

Neste particular, a Agenda reconhece que muitos trabalhadores, dentre os quais os imigrantes, não têm os seus
direitos trabalhistas protegidos, a ambiente de trabalho seguro e protegido e são submetidos a trabalho precário.
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gráfico 4.7), o que decorre do ingresso no mercado em ocupações com
mais baixa qualificação. Nota-se, assim, a prevalência de inserção no
mercado de trabalho em ocupações que asseguram baixos rendimentos.
Quarto, porque, consoante reportagem publicada pelo Brasil de Fato,
de março de 2017, 35% dos resgatados em ações de combate ao trabalho
escravo são imigrantes, sendo o agronegócio o setor que mais apresentou
ocorrências, seguido da construção civil (BRASILDEFATO, 2017, on line).
Isto significa que os imigrantes não só ocupam postos de trabalho
com menor rendimento, como são submetidos a condição análoga à de
escravo.
Quinto, porque o Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020,
elaborado pela Organização Internacional para Migração, registra ter sido
constatado que os trabalhadores migrantes têm enfrentado desde o início
da pandemia Covid-19 abuso físico e verbal, exclusão social e práticas
discriminatórias de quarentena, sendo nele enfatizado que a xenofobia e o
racismo exacerbaram as precariedades pré-existentes dos trabalhadores
migrantes, assim como que, em 2017, trabalhadores migrantes do sexo
masculino superaram o do sexo feminino em 28 milhões, sendo 96
milhões do sexo masculino (58%) e 68 milhões do sexo feminino (42%),
em um contexto em que os homens representavam um maior número de
migrantes internacionais em idade produtiva (127 milhões ou 54%, em
comparação com 107 milhões ou 46% mulheres). Da mesma forma, havia
111,2 milhões de trabalhadores migrantes em países de alta renda e 30,5
milhões em países de renda média alta. No entanto, esses números têm
mudado muito no contexto da pandemia, quando os governos fecharam
fronteiras e repatriaram muitos trabalhadores migrantes de volta aos
países de origem. Caminhos de migração, programas e corredores de
migração laboral foram interrompidos, e, em alguns casos, os
trabalhadores migrantes ficaram presos nos países de destino,
enfrentando riscos elevados de violações dos seus direitos humanos e para
a sua saúde, bem como expulsão e negação ou revogação da permissão de
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trabalho. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA MIGRAÇÃO, 2020, on
line).
De forma incisiva e dizendo respeito ao objeto do presente capítulo,
o citado Informe registra que “a proteção dos direitos humanos dos
trabalhadores migrantes é ainda mais crítica durante a pandemia, com
níveis crescentes de xenofobia, violência, assédio e tensões sociais”, e que,
ainda, “existem lacunas na marcos regulatórios e normas para lidar com
a xenofobia e o racismo direcionados especificamente em trabalhadores
migrantes” (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA MIGRAÇÃO, 2020,
on line).
Sexto, porque, conforme observado pelo Secretário-Geral das Nações
Unidas, António Guterres, em 8 de maio de 2020: “A pandemia continua
a desencadear um tsunami de ódio e xenofobia, criando um bode
expiatório e alarmismo "; e os trabalhadores migrantes estão claramente
arcando com o impacto disso (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA
MIGRAÇÃO, 2020, on line).
Em suma, os imigrantes não têm real acesso ao trabalho digno no
Brasil, isto apesar de normativamente ser a eles assegurado este direito,
cujo gozo ganha ainda mais relevo em tempos de Covid-19, em que deve
ser garantida a sua inclusão nos programas de enfrentamento a esta crise
sanitária, independentemente de migração ou situação de emprego.
É essencial a concretização a concretização dos direitos humanos e
fundamentais trabalhistas dos(as) trabalhadores(as) imigrantes na linha
de frente do combate à discriminação, ao racismo e à xenofobia, o que
exige o envolvimento de toda a sociedade no desenvolvimento de políticas
públicas e programas de resposta de curto e longo prazo que os(as)
incluam.
Merecem destaque, inclusive, algumas recomendações da
Organização Internacional para Migração (2020, on line) para combater a
xenofobia e o racismo em relação aos(às) trabalhadores(as) migrantes
durante e após a pandemia da Covid-19, quais sejam:
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(1) Divulgação de informações multilíngues precisas ao público sobre como a doença
se espalha, abordando claramente mitos e desinformação sobre os trabalhadores
migrantes. Desinformação contínua sobre a função de “estrangeiros” ou
“estranhos” na disseminação do vírus causa estragos, põe em perigo e impede as
pessoas de fazerem escolhas acertadas para se protegerem;
(2) Reconhecer o racismo como uma ameaça à saúde pública e criar ou aplicar
políticas de infraestrutura para combater o racismo durante e após a pandemia.
Implementar medidas e orçamentos específicos para prevenir e abordar
discriminação e estigmatização nos planos de resposta da Covid-19. Estas devem
incluir esforços para prevenir a violência e crimes de ódio contra migrantes e
outros grupos com base na nacionalidade ou etnia. Envolver trabalhadores(as)
migrantes no desenvolvimento de estratégias antirracistas e garantir que suas
vozes sejam ouvidas na avaliação de respostas são ótimas opções para o
enfrentamento do racismo e da xenofobia.
(3) Tratar os(as) trabalhadores(as) migrantes da mesma forma que os nacionais nas
medidas contra a Covid-19, incluindo, mas não se limitando a quarentena,
isolamento social, distanciamento físico, testes, fornecimento de EPI e medidas de
segurança de renda. Deve haver firewalls para o compartilhamento de
informações ou o contato com as autoridades policiais, privadas segurança ou
consulares, por empregadores ou por unidades de conformidade com casos onde
os trabalhadores fazem reclamações. Esta disposição deve ser comunicada
diretamente aos trabalhadores. Garantir acesso a mecanismos de serviços
jurídicos e reclamações através de serviços de tradução e interpretação.
(4) Garantir o acesso aos sistemas de saúde, seguro e segurança de renda.
(5) Prorrogar autorizações de trabalho, especialmente aquelas prestes a expirar,
oferecer regularização para migrantes sem estatuto e oferta de residência
permanente, visto que o status permanente é importante para que os
trabalhadores migrantes realizem todos os direitos e protejam sua saúde.
(6) Parar de deter trabalhadores migrantes e libertar detidos sem status, fornecer
status de proteção temporária, autorizações de trabalho em aberto ou outros vistos
enquanto aguardam os julgamentos legais.

Nestas recomendações é anotado que:
A pandemia discrimina. A interseccionalidade entre de raça e gênero se tornou
mais profunda, tendo consequências terríveis para os(as) trabalhadores(as)
migrantes. Respostas de governança para a pandemia que divide ainda mais
as populações, “colocando em quarentena” os trabalhadores migrantes e
nacionais, discursivamente ou por meio de ações, servem para aumentar a
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xenofobia e risco à sua integridade e saúde. Os(as) trabalhadores(as)
migrantes não são inerentemente mais vulneráveis a doenças infecciosas.
Eles(elas) enfrentam ameaças de saúde semelhantes à pandemia de
coronavírus como qualquer outro ser humano, e, também são parte integrante
de qualquer resposta eficaz de saúde pública. Acordos bilaterais devem ter
cláusulas claras relativas ao acesso aos cuidados de saúde e seguro saúde
móvel que inclua doenças infecciosas e transmissíveis, cuidados de saúde e
emergência de longo prazo, benefícios por morte, etc. (ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL PARA MIGRAÇÃO, 2020, on line).

Acrescente-se às Recomendações mencionadas, as que dizem
respeito a inspeção e regularização da habitação e dos locais de trabalho
de alto risco, fornecimento de regulamentos de segurança e saúde
ocupacional e implementação das normas trabalhistas (incluindo
negociação coletiva), particularmente em setores com grande número de
migrantes trabalhadores (por exemplo, agricultura, embalagem de carne
e construção). (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA MIGRAÇÃO,
2020, on line).
Também vale fazer referência ao Pacto Global para uma Migração
Segura, Ordenada e Regular (GCM), no qual os Estados-membros da ONU
se comprometeram a garantir que todos migrantes, independentemente
de seu status de migração, o exercício de seus direitos humanos por meio
de acesso seguro aos serviços básicos (Objetivo 15), entre outros objetivos
relevantes. O Pacto Global é estruturado de forma consistente com a meta
10.7 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, na qual há o
compromisso de os Estados-membros cooperarem internacionalmente
para facilitar a segurança, migração ordenada e regular. O Pacto Global
inclui a adoção da Declaração de Nova York para Refugiados e Migrantes
por 193 Estados-Membros da ONU, em que reconhecem a necessidade de
uma abordagem abrangente para a mobilidade humana e cooperação
reforçada em nível global e se comprometeram a:
a) proteger a segurança, a dignidade e os direitos humanos e as liberdades
fundamentais de todos os migrantes, independentemente de seu status
migratório, e em todos os momentos;
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b) apoiar os países que resgatam, recebem e hospedam grande número de refugiados
e migrantes;
c) integrar os migrantes - atendendo às suas necessidades e capacidades, bem como
às das comunidades receptoras - em estruturas e planos de ajuda humanitária e
de desenvolvimento;
d) combater a xenofobia, o racismo e a discriminação contra todos os migrantes;
e) desenvolver, por meio de um processo liderado pelo Estado, princípios não
vinculantes e diretrizes voluntárias sobre o tratamento de migrantes em situações
vulneráveis;
f) fortalecer a governança global da migração, incluindo trazendo a OIM para a
família das Nações Unidas e através do desenvolvimento de um Pacto Global para
uma Migração Segura, Ordenada e Regular (IOM UM MIGRATION. Global
Compact for Migration, 2018, on line).

Por fim, cumpre ter sempre presente que os direitos humanos e
fundamentais constituem o resultado de lutas pelo reconhecimento,
proteção e promoção da dignidade humana, assim como são direitos
contra a opressão, a crueldade e a tirania.
Neste sentido, anota Joaquín Herrera Flores, que os direitos humanos
são “processos – normativos, sociais, políticos, econômicos – que abrem
ou consolidem espaços de lutas pela dignidade humana”, ou, em outros
termos, “conjuntos de práticas que potenciem a criação de dispositivos e
de mecanismos que permitam a todas e a todos poder fazer suas próprias
histórias” (FLORES, 2009, p. 11). Destarte, o âmbito que dá origem e
mantém vivos os direitos humanos são “a) a luta e a ação social; b) a luta
individual e cotidiana”, por permitirem “abertura e consolidação de
espaços de liberdade e dignidade humanas” (RUBIO, 2015, p. 114-115), o
mesmo podendo ser dito sobre os direitos fundamentais.
Assim, negar aos imigrantes acesso aos direitos humanos e
fundamentais é desrespeitar a sua dignidade humana e negar-lhes espaços
de luta pelo seu respeito, proteção e promoção.
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Considerações finais
O presente capítulo procurou definir, adotando como técnica o
diálogo das fontes, os direitos humanos e fundamentais trabalhistas dos
imigrantes, atendendo, neste particular, a uma das diretrizes da política
migratória brasileira, qual seja, a difusão dos direitos e garantias dos
imigrantes, bem como verificar se e em que medida estes direitos estão
sendo gozados concretamente.
O diálogo entre a Lei n° 13.445/17, a Constituição da República e
várias normas que compõem o Direito Internacional dos Direitos
Humanos permite afirmar que os imigrantes têm direito ao trabalho
digno, no sentido de trabalho realizado com respeito aos direitos humanos
e fundamentais trabalhistas definidos no desenvolvimento do capítulo,
assim como de acesso aos meios voltados à garantia de efetividade destes
direitos, em especial o acesso à justiça.
Direitos humanos e fundamentais, materiais e processuais, são
direitos que se tem pelo fato de pertencer à família humana, o que não
pode ser negado aos imigrantes.
Esta é, no entanto, a realidade apenas normativa dos imigrantes, ou
seja, do ponto de vista normativo, eles estão protegidos.
Ocorre que as normas jurídicas não definem o que se tem, mas o que
se dever ter e a realidade no Brasil difere do campo normativo, na medida
em que aos imigrantes têm sido negado o acesso ao trabalho digno, o que
implica, inclusive, negar valor à sua pessoa e ao seu trabalho. Em suma,
há um grande abismo entre norma e realidade social.
A condição social dos imigrantes é ainda mais grave porque, negarlhe o acesso aos direitos humanos e fundamentais é negar-lhe a sua
dignidade humana e negar-lhes espaços de luta pelo seu respeito, proteção
e promoção.
Daí a necessidade de medidas eficazes para combater a
discriminação, o racismo e a xenofobia e, inclusive, de levar a sério o
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Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 e a Agenda 2020 da ONU
para o desenvolvimento sustentável.
O fato de o trabalhador ser imigrante não pode ser utilizado como
justificativa para conferir-lhe tratamento discriminatório no que concerne
aos direitos humanos e fundamentais trabalhistas, sendo inconstitucional
e inconvencional qualquer norma ou estado de fato em sentido contrário.
Negar aos imigrantes acesso aos direitos humanos e fundamentais é
desrespeitar a sua dignidade humana e negar-lhes espaços de luta pelo seu
respeito, proteção e promoção.
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O direito humano à nacionalidade:
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reconhecimento e naturalização do apátrida
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Introdução
O ser humano, ao longo da história, tem se estabelecido em diversas
instituições ou sociedades, formadas por indivíduos ligados por
parentesco, interesses materiais ou objetivos espirituais, sendo a família,
por excelência, a mais importante. (AZAMBUJA, 2008). Em segundo
plano, têm-se instituições criadas por ele, tais como os sindicatos,
empresas, clubes recreativos. De maneira mais ampla, há uma sociedade
política na qual está envolvido: o Estado, que é formado, tradicionalmente,
por três elementos: povo,4 território e soberania. Assim, unindo essas três
1 Mestranda em Proteção aos Direitos Fundamentais pela Fundação Universidade de Itaúna, especialista em Direito
Internacional e Direitos Humanos pelo Instituto de Educação Continuada da PUC-Minas, Graduada em Direito pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Advogada. E-mail: paulasenra.adv@gmail.com.
2 Mestre em Direito pela Fundação Universidade de Itaúna, especialista em Direito processual pela Universidade
Anhanguera-Uniderp e especialista em Ciências criminais pelo Instituto Panamericano de Política Criminal Graduada
em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). E-mail: evelynalbuquerque@gmail.com
3 Doutor e Mestre em Teoria do Direito (Pucminas). Especialista em Ciências Criminais (UGF) e em Direito Eleitoral
(Pucminas). Coordenador e professor do PPGD Stricto Sensu da Universidade de Itaúna. Professor da Faculdade de
Pará de Minas (Fapam). Advogado. E-mail: marcioeduardopedrosamorais@gmail.com.
4 É interessante observar que povo é conceito jurídico, sendo representado pelos nacionais e pelos naturalizados.
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estruturas, é possível caracterizá-lo (o Estado) como sendo o governo
soberano do povo estabelecido numa unidade territorial.
Acontece que, o elemento humano, tradicionalmente caracterizado
como os nacionais, ou seja, aqueles que possuem vínculos de solo (jus soli)
ou de sangue (jus sanguinis)5 com determinado grupo, não engloba aquele
que não se enquadra nessas regras, a depender de como o ordenamento
jurídico positivou os referidos critérios de solo ou de sangue. A esses seres
humanos dá-se o nome de apátridas (também denominados heimatlos6),
ou seja, aqueles que não possuem uma pátria.
Diante dessa situação, a sociedade internacional tem elaborado
normativas e políticas públicas de inclusão, objetivando diminuir a
apatridia e minorar os malefícios dessa situação. É nesse sentido que a
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) estabeleceu, no seu
artigo 15, que todas as pessoas têm direito a uma nacionalidade.
Posteriormente, o problema foi enfrentado no sistema onusiano, de
maneira específica, pela Convenção de 1954 sobre o Estatuto dos
Apátridas. Ainda em nível internacional, a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica, 1969), prevê no seu
artigo 29 que “toda pessoa tem direito a uma nacionalidade”. (OEA, 1969).
Neste contexto, a pesquisa versa os procedimentos de naturalização
de apátridas nos Estados brasileiro e italiano, sob a ótica dos direitos
humanos, objetivando proceder uma análise crítica dos referidos
5 Atualmente existem dois critérios para aquisição da nacionalidade originária: o jus soli e o jus sanguinis. O critério
do jus soli “leva em consideração o local de nascimento do indivíduo. É nacional a pessoa que nasce em determinado
território, independentemente da nacionalidade dos pais”. (ALMEIDA, 2016). “Neste sistema a nacionalidade
originária se estabelece pelo lugar do nascimento, independentemente da nacionalidade dos pais, sistema que vigeu
no regime feudal, quando o homem estava ligado à terra, abolido na Europa e renascido no continente americano,
composto de países de imigração, que desejaram integrar os filhos dos imigrantes à nova nacionalidade e evitar o
desenvolvimento de comunidades estrangeiras que se eternizariam caso mantido o critério do ius sanguinis.”
(DOLINGER, TIBURCIO, 2016, p. 119). Por sua vez, pelo critério do jus sanguinis considera-se o fator hereditário do
nascituro, tendo este a mesma nacionalidade de seus ascendentes, independentemente do local onde venha a nascer.
Jacob Dolinger e Carmen Tiburcio, abordando o critério jus sanguinis frisam: “provém da Antiguidade o sistema pelo
qual os filhos adquirem a nacionalidade de seus pais, ardorosamente defendida nos tempos modernos por Mancini,
na Itália, no afã de manter as famílias italianas no exterior ligadas à mãe-pátria”. (DOLINGER; TIBURCIO, 2016, p.
119).
6 “A denominação mais corrente é a de heimatlos, vocábulo alemão composto de lieimat - domicílio -,
correspondendo no inglês ao home, e los sufixo de ausência, correspondendo no inglês ao less, isto é, sem domicílio.”
(GUERIOS, 1936, p. 9).
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ordenamentos jurídicos, com vistas ao enfrentamento da seguinte
problemática: os procedimentos para a naturalização do apátrida, tanto no
ordenamento brasileiro quanto no italiano, estão em consonância com o
direito humano à nacionalidade?
Tendo em vista que Brasil e Itália são signatários da Convenção de
1954 sobre o Estatuto dos Apátridas, tendo, pois, assumido as obrigações
ali previstas, tem-se como hipótese a de que a tratativa da questão nos
ordenamentos supracitados coadunam com a normativa internacional
referente aos direitos humanos, havendo esforço legislativo e
jurisprudencial por parte dos Estados brasileiro e italiano para que os
direitos humanos dos apátridas sejam respeitados no plano interno.
A escolha do ordenamento italiano se deve em relação ao fato de ser
a Itália um país de emigrantes, tendo muitos deles vindo para terras
brasileiras, principalmente, no século dezenove, desenvolvendo práticas
agrícolas, industriais e comerciais em regiões hoje fundamentais para o
Estado brasileiro, ou seja, há uma relação histórica entre esses dois países,
principalmente no que se refere ao povoamento. Nesse sentido, a cultura
italiana e seu povo foram fundamentais para a formação da identidade
nacional brasileira.
Estruturalmente, a pesquisa é composta por 3 seções primárias, além
de introdução e conclusão. Na primeira seção, intitulada O direito humano
à nacionalidade e a problemática da apatridia, será estudada a
principiologia da nacionalidade e a consequência da apatridia. Na seção
seguinte, Procedimentos para a naturalização do apátrida: Brasil e Itália,
será realizado estudo legislativo sobre o procedimento de naturalização
daqueles indivíduos sem nacionalidade nos ordenamentos jurídicos
brasileiro e italiano, para, na última seção do desenvolvimento, com o
título Análise crítica dos procedimentos adotados pelo Brasil e pela Itália
na perspectiva do direito humano da nacionalidade, será realizado estudo
analítico e crítico dos procedimentos brasileiro e italiano de naturalização
do apátrida, à luz dos direitos humanos.
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A pesquisa é bibliográfica, qualitativa, fundamentada por doutrinas
de Direito Internacional Público, como também de Direitos Humanos e
Teoria do Estado, sendo importante por comparar dois ordenamentos
jurídicos distintos, um sul-americano e outro europeu, trazendo
elementos para fortalecer a doutrina jurídica brasileira em relação à
temática proposta.
2 O direito humano à nacionalidade e a problemática da apatridia
Conforme destacado na introdução do estudo, o direito à
nacionalidade é direito humano que encontra previsão na Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948, a qual dispõe em seu artigo 15,
que o direito à nacionalidade é um direito humano, não podendo nenhum
indivíduo ser privado de ter uma nacionalidade. (ONU, 1948).
Em uma perspectiva política e jurídica, é possível afirmar que se trata
de direito imprescindível para que outros direitos possam ser livremente
usufruídos pelo indivíduo, tais como a livre entrada e saída do território
nacional ao qual está vinculado, os direitos relacionados à proteção estatal,
o direito de votar e ser votado, dentre outros. Trata-se, pois, de vínculo
existente entre o Estado e o indivíduo que ao mesmo tempo implica em
direitos e deveres recíprocos.
Sob uma perspectiva sociológica, entende-se que nacionalidade
traduz o sentimento de pertencimento que o indivíduo possui com o seu
Estado, tornando tal vínculo parte de sua identidade na medida em que
implica absorver dele a língua e a cultura.
Nesse contexto, Tito Ballarino entende que a nacionalidade
apresenta três valores que se complementam entre si: a) trata-se de um
vínculo relevante para o direito internacional público, uma vez que
expressa o vínculo de pertinência ao Estado; b) é o meio pelo qual se
determina a lei que será aplicada ao indivíduo e a disciplina de outros
direitos no âmbito privado, tal como o direito de família e de sucessões e,
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ainda, c) trata-se de título que permite que o cidadão participe da vida do
Estado. (BALLARINO, 2002).
Segundo as lições de José Afonso da Silva (2005, a nacionalidade é
matéria constitucional, ainda que prevista em textos de leis ordinárias,
como é o caso do ordenamento jurídico italiano. O autor ressalta que a
natureza constitucional não é excluída pelo fato de não constar
formalmente na Constituição do Estado soberano, haja vista que tratar-se
de matéria que se relaciona ao elemento humano da própria noção de
Estado.
2.1 Análise das nacionalidades brasileira e italiana
No Brasil, o direito de nacionalidade é tratado no texto da
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), em seu artigo 12, que
estabelece quem são os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Da
análise do texto constitucional, é possível afirmar que o Brasil adotou um
critério misto para estabelecer quem são os brasileiros natos, uma vez que
o vínculo de nacionalidade primária é reconhecido àqueles nascidos no
Brasil (critério jus solis), bem como àqueles que, nascidos no exterior,
sejam filhos de pai ou mãe brasileira (critério jus sanguinis) e observem
os demais requisitos elencados na própria Constituição.
O texto constitucional trata, ainda, da nacionalidade secundária,
sendo esta reconhecida por meio do processo de naturalização, por
requerimento do naturalizando, podendo ser ordinária ou extraordinária,
conforme os requisitos ali previstos. Contudo, além dessas duas formas de
naturalização, esta também poderá ser especial ou provisória, conforme
as condições e procedimentos localizados no Capítulo VI da Lei de
Migração, em seus artigos 64 a 72. (BRASIL, 2020b).
Por sua vez, no ordenamento jurídico italiano, conforme dito, o
direito de nacionalidade não é tema abordado pela Constituição do país. A
matéria é atualmente tratada pela Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (1) - nuove
norme sulla cittadinanza, que, ao entrar em vigor, promoveu uma
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importante reforma nesse âmbito. Contudo, segundo Bruno Barel, na Lei
italiana de 1992 vigente, “a atribuição automática da cidadania no
momento do nascimento, em virtude do vínculo de sangue, mantém a
posição central e caracterizante do sistema italiano, que continua
considerando secundário o fato que o nascimento não se verifique na
península”. (BAREL, 2002, p. 113). Segundo o autor, ainda após a reforma
ocorrida com a promulgação da referida lei, perpetuou-se a importância
conferida ao vínculo de sangue que tradicionalmente o ordenamento
jurídico italiano já vinha reconhecendo desde a entrada em vigor da Lei nº
555 de 1912 (ITÁLIA, 1922), que versava sobre o tema. Ainda sobre referida
tradição, Tito Ballarino leciona que:
Com o advento do Estado unitário iniciou, devido à profunda crise econômica
enfrentada pelo sul da Itália, a emigração dos italianos, sobretudo em direção
às Américas. Surgiu assim, o problema da identidade do Estado de cidadania
dos emigrados e de seus filhos: o legislador optou, desde o início, pela
conservação do status italiano, possibilitando igualmente a sua aquisição de
forma muito simplificada, por parte dos descendentes dos que partiram
(BALLARINO, 2002, p. 88).

As circunstâncias de aquisição da nacionalidade italiana primária (ou
originária) estão previstas na lei italiana em seu artigo 1.1 que estabelece
que é cidadão italiano por nascimento os filhos de pai ou mãe cidadãos
(critérios jus sanguinis); nascidos no território italiano se ambos os
genitores forem desconhecidos ou apátridas, ou se a lei do território de
origem dos genitores não seguir o critério ius sanguinis. É, ainda, cidadão
por nascimento o filho de desconhecido que se encontre no território
italiano, se não comprovada a posse de outra cidadania (critérios jus soli).
(ITÁLIA, 19927).

7 Articolo 1.1. È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della
Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori
secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. 1.2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti
trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza (ITÁLIA, 1992).
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Referida lei ainda traz critérios para a aquisição da cidadania italiana.
Conforme previsão do artigo 4.2, pode vir a se tornar cidadão italiano o
estrangeiro que, nascido na Itália, resida no país de forma ininterrupta até
os dezoito anos (ITÁLIA, 19928). Ademais, o artigo 9.1 da referida lei prevê
que a cidadania italiana poderá ser requisitada ao estrangeiro cujo genitor
ou ascendente em linha reta de segundo grau for cidadão por nascimento
ou nascido em território italiano, em ambos os casos, que residam
legalmente na Itália há pelo menos três anos, quando não for o caso do
artigo 4.1, letra “c”; ao estrangeiro maior de idade que tenha sido adotado
por cidadão italiano que resida em território italiano há pelo menos cinco
anos após a adoção; ao estrangeiro que serviu pela Itália, ainda que no
exterior, por pelo menos cinco anos; ao cidadão europeu que resida na
Itália por pelo menos quatro anos; aos apátridas tendo se passado cinco
anos do reconhecimento da condição de apátrida e ao estrangeiro que
resida há pelo menos dez anos na Itália (ITÁLIA, 19929).
Por fim, o artigo 5 da referida lei ainda prevê que o cônjuge de
cidadão italiano que seja estrangeiro ou apátrida tem direito à cidadania
italiana quando residir legalmente na Itália por pelo menos seis meses ou
após três anos da data do matrimônio caso residam no exterior. (ITÁLIA,
199210).

8 Articolo. 4.2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento
della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla
suddetta data. (ITÁLIA, 1992).
9 Articolo 9.1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica
e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,
comma 1, lettera c); b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio
della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; c) allo straniero che ha prestato servizio,
anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; d) al cittadino di uno Stato membro delle
Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; e) all'apolide che
risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da
almeno dieci anni nel territorio della Repubblica (ITÁLIA, 1992).
10 Artícolo 5.1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede
legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se
non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale (ITÁLIA,
1992).
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Fica assim evidenciado, que a lei italiana em vigor, à semelhança dos
critérios adotados pelo Brasil, também adota critério misto para a
concessão da naturalidade italiana originária, especificando outros
requisitos para a aquisição de tal nacionalidade.
Não obstante a nacionalidade ser um direito humano, a adoção de
critérios para sua concessão é exercício de soberania de cada Estado
nacional, que, com base em juízo de conveniência e oportunidade, pode
determinar com quais sujeitos estabelecerão tal vínculo. Com tudo, em
decorrência do exercício de tal prerrogativa, é possível que, por vezes
ocorra uma espécie de conflito entre normas de diferentes Estados que,
por consequência, impliquem que alguns sujeitos não sejam considerados
nacionais de nenhum país com o qual supostamente deveriam ter tal
vínculo, situação essa denominada apatridia.
2.2 Considerações sobre a apatridia
Numa conceituação muito simples pode-se definir apátrida11 como o
indivíduo que não possui nacionalidade nenhuma. Assim, os apátridas são
seres humanos que foram, durante largo espectro de tempo, considerados
invisíveis aos olhos da comunidade internacional. Para José Farani Mansur
Guerios: “apátrida é uma expressão do direito positivo de nossos dias, e
significa, etimologicamente sem pátria, do grego a prefixo de privação, e
pátrida, derivado de pátris, patríelos, pátria”. (GUERIOS, 1936, p. 7).
Até a década de 20, não havia uma distinção propriamente dita entre
o instituto da apatridia e o instituto do refúgio, que em uma primeira
perspectiva, considerava que apátridas eram refugiados (GOODWINGILL, 2010, p.1). Todavia, percebeu-se que nem sempre a pessoa apátrida
encontra-se em situação de reconhecimento de refúgio, ou seja, a
11 Apatridia surge em diversos contextos. Ela ocorre em situações migratórias, por exemplo, entre expatriados que
perdem ou são privados de sua nacionalidade sem ter adquirido a nacionalidade do país de residência habitual. A
maioria dos apátridas, no entanto, nunca cruzou fronteiras e se encontram em seus “próprios países” 1. O seu suplício
ocorre a nível local, ou seja, no país de residência prolongada, que em muitos casos é o seu país de nascimento. Para
esses indivíduos, apatridia é muitas vezes o resultado de problemas na elaboração e implementação de legislações
sobre nacionalidade. (ACNUR, 2014, p. 3).
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existência de bem fundado temor de perseguição em razão de sua raça,
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontrando-se
fora de seu território de origem e na condição de impossibilidade de
retorno em razão do temor pela perseguição. (HATHAWAY, 1991, p.9 -10).
O cenário se modificou em âmbito global a partir da Primeira Guerra
Mundial, com atos de exclusão e cancelamento de nacionalidade
inicialmente impostos pelo governo soviético em 1921 aos russos que
viviam sem documentação no exterior ou que haviam deixado o país após
a revolução sem a devida autorização do governo, mas principalmente
após a Segunda Guerra Mundial, diante da condição de apátridas imposta
aos judeus, tendo em vista o não reconhecimento da nacionalidade deste
grupo de pessoas pela Alemanha Nazista e a perda da cidadania alemã em
razão da publicação das Leis de Nuremberg em 1933. Como dispõe Celso
Lafer, em seu livro A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com
o pensamento de Hannah Arendt:
O número de apátridas viu-se também multiplicado por uma prática política
nova, fruto dos atos do Estado no exercício da competência soberana em
matéria de emigração, naturalização e nacionalidade. Refiro-me ao
cancelamento em massa da nacionalidade por motivos políticos, caminho
inaugurado pelo governo soviético em 1921 em relação aos russos que viviam
no estrangeiro sem passaportes das novas autoridades, ou que tinham
abandonado a Rússia depois da Revolução sem autorização do governo
soviético. Este caminho foi a seguir percorrido pelo nazismo, que promoveu
desnacionalizações maciças, iniciadas por lei de 14 de julho de 1933,
alcançando grande número de judeus e de imigrados políticos residentes fora
do Reich. (LAFER, 1988, p.116)

Assim, a problemática passou a ser interpretada no sentido de
preocupar-se com a proteção humanitária dos indivíduos que não
possuíssem proteção de nenhum Estado ou uma nacionalidade.
(BICHARA, 2017. p.239).
A evolução do conceito de apátrida no âmbito internacional se deu,
primeiramente, com a Convenção de Genebra de 1951 sobre o Estatuto dos
Refugiados – diante da existência de indivíduos apátridas que preenchiam
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os requisitos para o reconhecimento do status de refugiado – e,
posteriormente, com a Convenção de Nova York de 1954 sobre o Estatuto
dos Apátridas.
Assim, nos termos da definição do artigo 1º da Convenção de 1954,
apátrida é todo indivíduo que não seja considerado por qualquer Estado,
segundo sua legislação interna, como seu nacional12 (ACNUR, 1954).
Deste modo, a apatridia pode ser reconhecida tanto em um contexto
interno, dispensando o critério essencial da extraterritorialidade que
fundamenta o refúgio, quanto em um contexto de deslocamento forçado.
Neste sentido, o conceito de apátrida se subdivide em duas categorias: o
apátrida de facto e o apátrida de jure.
Segundo Bichara, em seu artigo O tratamento do apátrida na nova lei
de migração: Entre avanços e retrocessos:
A condição de apátrida surge da constatação, pelo Estado acolhedor, da
inexistência ou da impossibilidade de comprovar o vínculo jurídico de
nacionalidade entre uma pessoa e um Estado, nos termos da legislação
aplicável do Estado de origem. Essas pessoas são consideradas apátridas de
jure. (BICHARA, 2017, p. 240)

Assim, o apátrida de jure é todo indivíduo que não possui ou não
consegue comprovar um vínculo jurídico de uma nacionalidade perante
um Estado. O apátrida de facto é aquele indivíduo que não possui a
proteção diplomática de seu Estado de origem encontrando-se fora de seu
território, em razão da ausência da nacionalidade, e a causa pode advir da
rejeição de proteção do país de nacionalidade, ou em razão de o país não
poder oferecer tal proteção diante da existência de estado de guerra ou
ausência de relações diplomáticas com o Estado acolhedor, conforme
12 O Estatuto dos Apátridas de 1954 ainda prevê que a Convenção não poderá ser aplicada aos indivíduos que já se
beneficiam de proteção ou assistência por parte de organismos ou agências das Nações Unidas, que não seja o
ACNUR; aos indivíduos a quem as autoridades competentes do Estado no qual tenham fixado residência reconheçam
os direitos e obrigações inerentes à posse da nacionalidade deste país; aos indivíduos sobre as quais haja razões
fundadas a considerar que tenham cometido crimes contra a paz, crime de guerra ou contra a humanidade, conforme
as disposições internacionais à estes crimes; ou que tenham cometido crime de direito comum fora de seu país de
residência antes de sua admissão no país acolhedor; ou praticaram atos contrários aos objetivos e princípios das
Nações Unidas. (ACNUR, 1954, artigo 1º).
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definição do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados.
(ACNUR, 2010).
Bichara sustenta que a diferenciação do apátrida de facto e do de jure
é irrelevante “Na prática, a distinção entre apátrida de facto e apá-trida de
jure se revela irrelevante, vez que a consequência obrigacional para os
Estados partes das Convenções de 1951 e 1954 resultam na proteção dos
direitos humanos do solicitante dessa condição”. (BICHARA, 2017, p. 11).
A Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961,
realizada em Nova York, com representação de 35 Estados-membros, não
define o conceito de apátrida, ao passo que tal conceito já fora delimitado
na Convenção de 1954. O enfoque da Convenção é, portanto, o que o
próprio nome dispõe: medidas que os Estados podem tomar de forma a
efetivar a redução dos casos de apatridia ao redor do globo.
Paul Wies, em seu artigo denominado The United Nations Convention
on the Reduction of Statelessness, sustenta que:
A Conferência sobre a Eliminação ou Redução da Apatridia recomendou na
primeira Resolução incorporada em sua Ata Final, “que as pessoas que são
apátridas de facto devem, na medida do possível, ser tratadas como apátridas
de jure, para permitir que adquiram uma nacionalidade efetiva”. (WIES, 1961,
p. 1086, tradução nossa13)

Assim, restou pactuado que para melhor salvaguardar os direitos dos
apátridas, bem como para alcançar os objetivos da Convenção, apátridas
de facto devem ser tratados, à medida do possível, como apátridas de jure,
para que seja garantida, de forma efetiva, a aquisição de nacionalidade.
Segundo o entendimento de David Owen (2018, p. 301), a apatridia
se traduz em uma condição injusta e prejudicial. Injusta por trata-se de
uma falha ao se garantir o direito fundamental relacionados à posição
política dos indivíduos na sociedade global organizada, representando,

13 No original: The Conference on the Elimination or Reduction of Statelessness recommended in the first Resolution
embodied in its Final Act, “that persons who are stateless de facto should as far as possible be treated as stateless de
jure, to enable them to acquire na effective nationality. (WIES, 1961, p.1086).
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assim, um problema de legitimidade para a ordem internacional. O autor
explica que tal problema de legitimidade se ocorre porque:
[...] é uma condição de legitimidade de qualquer ordem política (e, portanto,
a ordem internacional dos estados) que aqueles que estão sujeitos à sua regra
têm posição política em relação a esta regra; esta é uma condição necessária
para uma ordem política ser uma ordem de direito e não de poder, daquela
ordem que dá origem a obrigações políticas em vez de ser simplesmente uma
estrutura de comandos coercitivamente impostos. (OWEN, 2018, p. 301,
tradução nossa14).

Segundo o entendimento do autor, a apatridia é, ainda uma condição
prejudicial, uma vez que expõe os indivíduos a uma insegurança em
relação ao acesso a direitos e recursos, o que potencializa o estado de
vulnerabilidade em que se encontram, tornando-os mais propensos a
sofrerem arbitrariedades por parte dos poderes público e privado. Isso
porque, segundo o autor, a nacionalidade tem a dimensão de proteção,
atuando como uma porta de entrada de diversos direitos (liberdades,
recursos e poderes) e, a falta de uma nacionalidade, obstrui o acesso a
essas condições de proteção. (OWEN, 2018, p. 301).
Dessa forma, o reconhecimento da situação de apatridia, bem como
a extinção de tal condição por meio da concessão a esse indivíduo do
direito à naturalização por parte de algum Estado soberano, mostra-se de
crucial importância para que ele possa exercer seus direitos humanos em
maior plenitude. Assim, tendo em vista o recorte metodológico desta
pesquisa, vale proceder a uma análise dos procedimentos adotados pelo
Brasil e pela Itália no que se refere ao reconhecimento da condição de
apátrida e a possibilidade de naturalização do mesmo.

14 No original: [...] it is a legitimacy condition of any political order (and, hence, the international order of states)
that those who are subject to its rule have political standing in relation to this rule; this is a necessary condition of a
political order being an order of right rather than might, of that order giving rise to political obligations rather than
being simply a structure of coercively-enforced commands. (OWEN, 2018, p.301).
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3 Procedimentos para o reconhecimento da condição de apátrida e
sua naturalização: Brasil e Itália
Nessa seção serão estudados os procedimentos de reconhecimento da
condição de apátrida nos ordenamentos jurídicos brasileiro e italiano.
Trata-se de análise legislativa, apresentando as normativas desses dois
países. Inicialmente será abordado o ordenamento jurídico brasileiro,
para, depois, ser analisado o ordenamento jurídico da Itália.
3.1 Ordenamento jurídico brasileiro
No Brasil, o inciso VI do artigo 1º da Lei de Migração, Lei 13.445, de
2017 (BRASIL, 2020b) definiu o apátrida como sendo a pessoa não
considerada como nacional por nenhum Estado, segundo a sua legislação,
nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954,
promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, ou assim
reconhecida pelo Estado brasileiro. (BRASIL, 2020c).
Referida lei revogou o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.085/1980),
elaborado em um contexto em que o estrangeiro era visto como indesejado
e prioritariamente tinha-se a segurança nacional, em contrariedade aos
direitos fundamentais.
A Lei de Migração trouxe inovações com relação à implementação das
Convenções de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e a de 1964 sobre o
Estatuto dos Apátridas, em consonância com os princípios constitucionais
trazidos pela Constituição Democrática de 1988 no pós-ditadura militar,
com a substituição da nomenclatura “estrangeiro” para “imigrante”, e com
o enfoque no tratamento igualitário e na proteção aos direitos humanos
dos imigrantes.
No que tange à apatridia, a nova lei incorporou no direito interno
brasileiro o conceito de apátrida da Convenção de 1954, quando em seu
artigo 1º, §1º, inciso VI dispõe que se considera apátrida todo indivíduo
que não seja considerado nacional por nenhum Estado, nos termos de sua
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legislação interna, conforme a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas
ou assim reconhecida pelo Brasil. (BRASIL, 2020b15).
Tendo em vista que a situação de apatridia carece de proteção
especial e específica, a Seção II da Lei de Migração, em seu artigo 26,
abrange a questão da proteção do apátrida e da redução da apatridia,
consolidando o processo de naturalização do apátrida em um processo
simplificado, que terá início tão logo seja reconhecida a situação de
apatridia do indivíduo. (BRASIL, 2020b).
Antes de se abordar especificamente o processo simplificado de
naturalização - que consiste no processo de reconhecimento da condição
de apatridia e oferecimento da naturalização brasileira ao apátrida
reconhecido, é importante salientar que, conforme parágrafos 2º e 3º do
artigo 26, durante a tramitação do processo de reconhecimento de
apatridia, incidirão todas as garantias e mecanismos protetivos e de
facilitação da inclusão social relativos à Convenção de 1954, bem como são
assegurados aos apátridas todos os direitos garantidos aos migrantes no
artigo 4º da mesma lei16 e o direito de residência provisória no país

15 Artigo 1º, §1º Para os fins desta Lei, considera-se: VI - apátrida: pessoa que não seja considerada como nacional
por nenhum Estado, segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954,
promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro. (BRASIL,
2020c).
16 Artigo 4º da Lei 13.445/2017: Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os
nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são
assegurados: I - direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos; II - direito à liberdade de circulação em
território nacional; III - direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos,
familiares e dependentes; IV - medidas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes e de violações de direitos; V direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a outro país, observada a legislação
aplicável; VI - direito de reunião para fins pacíficos; VII - direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos; VIII
- acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à previdência social, nos termos da lei, sem discriminação
em razão da nacionalidade e da condição migratória; IX - amplo acesso à justiça e à assistência jurídica integral
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; X - direito à educação pública, vedada a discriminação em
razão da nacionalidade e da condição migratória; XI - garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais
trabalhistas e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador, sem discriminação em razão da nacionalidade e
da condição migratória; XII - isenção das taxas de que trata esta Lei, mediante declaração de hipossuficiência
econômica, na forma de regulamento; XIII - direito de acesso à informação e garantia de confidencialidade quanto
aos dados pessoais do migrante, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; XIV - direito a abertura de
conta bancária; XV - direito de sair, de permanecer e de reingressar em território nacional, mesmo enquanto
pendente pedido de autorização de residência, de prorrogação de estada ou de transformação de visto em autorização
de residência; e XVI - direito do imigrante de ser informado sobre as garantias que lhe são asseguradas para fins de
regularização migratória (BRASIL, 2020b)
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enquanto o processo estiver em trâmite, conforme artigo. 30, inciso I,
alínea “e” e “f” e artigo 31, § 4º. (BRASIL, 2020b).
O parágrafo 5º do artigo 26 esclarece que o objetivo do processo de
reconhecimento da condição de apátrida é investigar se o indivíduo
realmente não possui nenhuma nacionalidade por meio da análise de
documentos, declarações prestadas pelo próprio indivíduo, bem como
informações adicionais adquiridas tanto por órgãos nacionais, quanto
internacionais. (BRASIL, 2020b). Isto porque, antes do início do
procedimento simplificado de naturalização é preciso que se tenha certeza
acerca da condição de apátrida do solicitante, para somente então dar
início à naturalização propriamente dita.
Contra a decisão negativa da condição de apátrida caberá recurso,
nos termos do § 9º do referido artigo, e subsistindo a denegação do
reconhecimento da condição de apátrida será adotado o princípio do nonrefoulement, impedindo a devolução do indivíduo para seu país de origem,
nos termos do parágrafo 11. (BRASIL, 2020b).
Vez que a condição de apátrida é reconhecida, nos termos dos §§7º
e 8º do referido artigo, o indivíduo terá o direito de escolher se quer
adquirir a nacionalidade brasileira. Optando pela naturalização imediata,
a decisão que versa sobre o reconhecimento da condição de apátrida
deverá ser encaminhada ao órgão competente do Poder Executivo, para a
devida publicação dos atos necessários para tornarem a naturalização de
fato efetivada no prazo de trinta dias. O apátrida que não optar pela
naturalização terá o direito de residência outorgada em caráter definitivo
autorizado. Naturalizado ou não, o apátrida tem o direito de reunião
familiar, nos termos do parágrafo 11. (BRASIL, 2020b).
3.2 Ordenamento jurídico italiano
Em consonância com o Estatuto dos Apátridas e com a Convenção
para a redução dos casos de Apatridia de 1961, dos quais é signatária, a
Itália prevê em seu ordenamento jurídico interno a proteção aos apátridas
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e o reconhecimento da condição de apátrida. De acordo com o Conselho
Italiano para Refugiados – CIR Refugiati, no ano de 2018 a Itália possuía
entre três a quinze mil apátridas ou pessoas em risco de se tornarem
apátridas.
As normas de aquisição da cidadania italiana estão previstas no
Decreto del Presidente della Repubblica 12/10/1993, n. 572, também
denominado de Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.º
91, recante nuove norme sulla cittadinanza, o qual também abrange os
casos de apatridia. Todavia, somente um artigo versa sobre a questão: o
artigo 17 que abrange a questão do reconhecimento da condição de
apátrida. In verbis:
Artigo 17. Certificação da condição de apátrida: 1. O Ministério do Interior pode
certificar a condição de apátrida, a pedido do interessado acompanhado da
seguinte documentação: a. certidão de nascimento; b. documentação relativa
à residência na Itália; c. qualquer documento adequado a demonstrar o status
de apátrida. 2. É faculdade do Ministério do Interior de requerer, a depender
do caso, outros documentos. (ITÁLIA, 1992).17

Tal artigo prevê que o Ministério do Interior pode reconhecer a
condição de apátrida desde que sejam juntadas a documentação para
subsidiar o pedido, a certidão de nascimento, documento comprovando a
residência na Itália, qualquer documento idôneo que possa demonstrar a
condição de apátrida, podendo o Ministério requerer a apresentação de
documentos complementares caso entendam que seja o caso. Trata-se de
procedimento administrativo que será instaurado por requisição do
interessado.
De acordo com a Sheda Pratica della Tutela degli Apolidi in Italia
(ASGI, 2017), documento elaborado de modo a facilitar o acesso de
informação aos apátridas na Itália, no que tange à comprovação do status

17 No original: Certificazione della condizione d'apolidia 1. Il ministero dell'interno puo' certificare la condizione di
apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione: a. atto di nascita; b. documentazione
relativa alla residenza in Italia; c. ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide. 2. E' facoltà' del ministero
dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
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de apátrida, alguns poucos Consulados aceitam uma simples declaração de
que aquela pessoa não está registrada ou não resulta como cidadão na lista
de população daquele determinado Estado. Nos casos em que esta simples
declaração não é aceita, o único instrumento para determinar o status de
apátrida é a análise da lei específica do país que verse sobre a nacionalidade
e a apropriada verificação se o indivíduo se aplica nos requisitos
necessários para possuir a nacionalidade. Entretanto, mesmo nos casos
em que o próprio Consulado comunique o país de origem do indivíduo e
receba a declaração, ainda é necessária a realização da análise do
ordenamento jurídico daquele Estado para a averiguação se a declaração é
com relação à real negativa de nacionalidade ou se o indivíduo apenas não
resultou inscrito no registro. (ASGI, 2017. p. 9-10).
Além da via administrativa para o reconhecimento do status de
apátrida abordada, a Scheda Pratica ainda dispõe que o indivíduo poderá
requerer tal reconhecimento pela via judicial. A opção pela via
administrativa tem a vantagem de ser mais barata e mais simples, todavia
é um processo demorado, a apresentação dos documentos listados acima
é obrigatória e as autoridades responsáveis tendem a decidir, ainda que
todos os requisitos estejam presentes, pela negativa do reconhecimento da
condição de apatridia. Caso negado, é possível ingressar em via judicial
para modificar a decisão administrativa. (ASGI, 2017, p.14).
Por sua vez, o procedimento judiciário, também descrito pela Scheda
Pratica , consiste na constituição de um advogado, bem como o pagamento
de um montante que corresponde ao mesmo valor da contribuição
prevista para o requerimento de cidadania italiana, podendo o indivíduo
requerer o patrocínio gratuito na causa, caso não possua condições de
arcar com tais valores. (ASGI, 2017, p.17).
O rito do procedimento é o sumário de cognição, sendo a
competência de julgamento fixada com base no local de requerimento do
reconhecimento do status de apatridia e a parte contrária no caso é o
Ministério do Interior. Caso a demanda seja rejeitada, é possível recorrer
perante a Corte d’Apello, podendo também a Advocacia do Estado italiano
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recorrer da sentença que reconhecer o status do apátrida. (ASGI, 2017, p.
17).
Embora o procedimento judiciário não esteja previsto de forma direta
na legislação, há vasta jurisprudência a respeito e, nos últimos anos, tem
sido a opção majoritária dos requerentes do pedido de reconhecimento da
condição de apatridia. (ASGI, 2017, p.17).
Uma vez reconhecida a condição de apátrida na Itália, é concedido ao
apátrida o Permesso di Soggiorno com duração de cinco anos bem como o
direito a obter um documento de viagem - titolo di viaggio -, e para, se
obter a naturalização italiana, o apátrida reconhecido deverá residir
durante cinco anos em território italiano, nos termos do art. 9, comma 1,
lett. e Legge 5 febbraio 1992, n.º 91. (ASGI, 2017, p. 20).
Uma vez analisado o conceito de apátrida e a importância da
aquisição de nacionalidade por esse sujeito, como condição para que possa
exercer direitos e se integra em uma sociedade, bem como com base na
análise feita a respeito dos procedimentos adotados pelo Brasil e pela Itália
no que tange ao reconhecimento da apatridia e a naturalização, importa
proceder a uma análise crítica de tais institutos, sob a ótica dos direitos
humanos, a fim de verificar em quais medidas estão aptos a garantirem os
direitos dos apátridas que se encontram em referidos territórios nacionais.
4 Análise crítica dos procedimentos adotados pelo Brasil e pela Itália
na perspectiva do direito humano da nacionalidade
Como abordado, o debate sobre a nacionalidade funde suas raízes na
teoria dos direitos humanos, tendo consequências de primeira ordem,
tanto em nível interno, quanto em nível internacional. Essas
consequências se relacionam com as três dimensões dos direitos humanos,
quais sejam, os postulados modernos de liberdade, igualdade e
fraternidade.
Em relação ao procedimento para a naturalização do apátrida
adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme o que foi visto,
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entende-se que as reformas implementadas pela Lei de Migração vigente
trouxeram avanços na tratativa da temática em âmbito nacional, sendo a
referida lei mais condizente com os direitos humanos da pessoa apátrida,
se comparada com o revogado Estatuto do Estrangeiro.
Nesse sentido, a Lei de Migração prevê a possibilidade de concessão
de visto temporário ao apátrida, em virtude do qual, segundo disposição
constante no §3º do artigo 36 do Decreto n.º 9.199/2017 (BRASIL, 2020b),
que regulamenta a Lei de Migração, se reconhece ao apátrida a quem se
tenha concedido tal visto, a possibilidade de livre exercício de atividade
laboral, o que propicia que o indivíduo tenha a possibilidade de buscar por
condições dignas de trabalho, umas vez que o exercerá de maneira formal.
Com relação ao registro e a identificação civil do apátrida, a Lei dispõe
que este é um procedimento obrigatório a todo imigrante, detentor de
visto temporário ou de autorização de residência, e no caso dos apátridas,
a identificação civil poderá ser realizada por meio da apresentação dos
documentos que o imigrante dispuser. Tal registro gerará uma numeração
única de identificação de modo a garantir o pleno exercício dos atos da
vida civil18. Dessa forma, não se exige a apresentação de um documento
específico por parte do apátrida, tal como um passaporte, por exemplo, o
que desburocratiza sua identificação civil e, consequentemente, a fruição
de direitos para os quais a identificação do sujeito é imprescindível.
No que se refere especificamente à naturalização do apátrida adotado
pelo ordenamento jurídico brasileiro, depreende-se da análise da lei que
se trata de processo simplificado, que tem seu início imediatamente após
o reconhecimento da situação de apatridia. (BRASIL, 2020b, artigo 26).
Possibilita-se, assim, que o apátrida venha a ter sua nacionalidade
concedida, não se exigindo quaisquer outras condições que prolonguem
seu status de apátrida.
Contudo, em que pese a Lei de Migração ser inovadora quando
regulamenta o procedimento de reconhecimento da condição do apátrida,
é omissa com relação ao órgão que terá competência para realizar tal
18 Ver artigo 19 e seguintes da Lei 13.445, de 2017.
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processo, bem como é omissa com relação ao órgão que será competente
para julgar os recursos das decisões negativas de reconhecimento e quanto
ao órgão do Poder Executivo que será responsável pela efetivação da
naturalização. (BICHARA, 2017, p. 243).
Ainda, no que tange à questão do reconhecimento da condição de
apátrida via procedimento judicial, no Brasil, não há previsão legal para
tal. Em que pese existirem algumas decisões judiciais no sentido da
garantia dos direitos dos apátridas pelos Tribunais Regionais Federais19, o
procedimento judicial não é majoritariamente o adotado para o
requerimento do reconhecimento do status de apátrida e,
consequentemente, da possibilidade de fruir dos mecanismos protetivos
especiais que lhes são destinados pela lei.
No que se refere aos procedimentos adotados pelo ordenamento
jurídico italiano, nota-se que também por meio de uma reforma legislativa,
promovida com a promulgação da Lei n.º 91, de 1992, que o legislador se
mostrou atento à questão da apatridia. Isso porque, referida lei estabelece
em seu artigo 1.1 item “b” que são italianos natos aqueles que, nascidos na
Itália, forem filhos de pais desconhecidos ou apátridas, ou, ainda, se o filho
de estrangeiros, não for considerado nacional do país de origem dos
genitores, segundo a lei daquele Estado. (ITÁLIA, 1992).
Verifica-se que, nas situações ali prevista, buscou-se evitar a
ocorrência de apatridia, conferindo-se a naturalidade originária àqueles
que se enquadram naquelas hipóteses. Segundo Barel “considera-se, a tal
fim, o texto da disposição e a sua ratio (ou seja, evitar que se verifique a
condição de apátrida), que determinam como decisivo o momento do
nascimento, mesmo que, posteriormente, este assuma automaticamente a
cidadania dos pais”. (BAREL, 2002, p.115).
A lei italiana ainda prevê a possibilidade de aquisição da cidadania
daquele país em situações em que, observadas as condições, o apátrida,
filho de pai ou mãe italianos natos, ou quando um dos ascendentes em
19 Vide TRF-1 REO 0001604-76.2005.4.01.3000, TRF-5 REEX 200984000065700 e TRF-3 ReeNec 000659538.2000.4.03.6000.
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linha reta de segundo grau for italiano nato. Tal possibilidade de aquisição
da cidadania também se estende ao apátrida que contrair matrimônio com
cidadão italiano, desde que resida legalmente naquele território pelo
período mínimo de seis meses ou após três anos da data do casamento, se
não tiver havido dissolução, anulação ou cessação dos efeitos civis e se não
houver separação judicial. (ITÁLIA, 1992).
Por outro lado, com base na análise das normas que versam sobre a
naturalização do apátrida no ordenamento jurídico italiano, o que se pode
perceber é que, embora signatária do Estatuto dos Apátridas e da
Convenção para a redução dos casos de Apatridia, os documentos exigidos
pelo governo italiano para o reconhecimento da condição de apátrida,
conforme artigo 17 do Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio
1992, n.91, podem ser, em muitas circunstâncias, de difícil apresentação
para um indivíduo que se encontre em situação de apatridia.
A começar pelo que parece mais simples: a certidão de nascimento.
De fato, para uma pessoa que perdeu sua nacionalidade, apresentar a
certidão que comprova seu nascimento não é tarefa impossível. Mas se um
indivíduo nasceu apátrida, por óbvio ele não possui um registro de
nascimento ou documento de identificação. Tal norma, portanto, dificulta
o reconhecimento da condição de apátrida desses indivíduos que não
possuem esta documentação.
Outro documento que é requisito para o reconhecimento da situação
de apátrida é a documentação relativa à residência na Itália, o denominado
Permesso di Soggiorno, requerido perante a polícia italiana, que, embora
na teoria exista previsão de concessão de permissão para solicitantes do
reconhecimento da condição de apátrida, na prática é criteriosa ao
conceder tal permissão de residência. Segundo Ballarino (2002), a
burocracia traduzida na lei deve-se à falta de experiência de integração
deste país, uma vez que apenas nas últimas décadas passou a ser um país
de imigração. Ainda segundo Ballarino:
A Itália nunca foi um país de imigração, exceto nos últimos anos; lhe falta,
portanto, a experiência de integração dos estrangeiros na própria coletividade
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(onde naturalização é um elemento importante). É possível afirmar, todavia,
que a forma com a qual tal instituto é aplicado reflete perfeitamente o
“burocratismo” grave e muitas vezes arbitrário que, infelizmente, faz parte
daquela tradição estatal italiana [...]. (BALLARINO, 2002, p. 88-89).

Outra crítica que se aponta em relação à legislação italiana, se refere
à imposição de um prolongamento do status de apatridia por parte do
imigrante apátrida que intenta adquirir a cidadania italiana. Conforme
abordado na seção anterior deste estudo, a lei italiana exige que, após o
reconhecimento da condição de apátrida, lhe é concedido o Permesso di
Soggiorno com duração de cinco anos bem como o direito a obter um
documento de viagem - titolo di viaggio, os quais indubitavelmente
possibilitam que o naturalizando goze de direitos de permanência e de
locomoção, mas que não são hábeis a estabelecer o vínculo da
naturalização. Para tanto, é ainda exigido pelo ordenamento jurídico
italiano que o apátrida resida em território italiano pelo período mínimo
de cinco anos, conforme previsto no artigo 9 da Lei italiana nº 91, de 1992.
Assim, entende-se que as legislações brasileira e italiana que tratam
sobre a apatridia e a naturalização desses indivíduos, promoveram
relevantes avanços implementados pelas reformas legislativas ocorridas
em ambos países. Nota-se um esforço legislativo no sentido de buscar uma
compatibilização do ordenamento jurídico interno com as normas
internacionais que versam sobre a temática, possibilitando a aquisição da
nacionalidade do apátrida no âmbito daqueles Estados.
Contudo, ainda é possível encontrar pontos nas referidas leis que
necessitam ser revisitados para que as leis vigentes sejam, de fato, hábeis
a garantir que o indivíduo em estado de apatridia possa ter o seu direito
humano à nacionalidade reconhecido.
Considerações finais
O Estado é o povo soberano num determinado território. O povo é
conceito jurídico, abrangendo nacionais e naturalizados. Diante disso,
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numa visão tradicional, o povo constitui o elemento humano, consistente
naquelas pessoas que devem ser obrigatoriamente protegidas por ele.
Numa visão contemporânea, calcada na teoria dos direitos humanos, é
obrigação de toda a comunidade internacional proteger o ser humano,
independente de sua nacionalidade.
A nacionalidade é direito imprescindível para que outros direitos
possam ser livremente usufruídos pela pessoa. Sob uma perspectiva social,
a nacionalidade traduz o sentimento de pertencimento que o indivíduo
possui com o seu Estado, abrangendo elementos como a língua e a cultura.
Estando, ainda, vinculados a uma concepção tradicional de cidadania,
é necessário perceber que, a depender da conjugação dos critérios de jus
soli e jus sanguinis, é possível haver os apátridas, que são indivíduos sem
nacionalidade, ou seja, os párias do mundo, aqueles que não possuem
pátria.
À luz da teoria dos direitos humanos, é forçoso reconhecer a urgência
da aquisição de nacionalidade por parte dos apátridas, sem o que
permanecerão à margem do Estado, ou seja, sendo considerados seres
humanos de segunda categoria aos olhos da soberania, alijados de seus
direitos, vivendo no mesmo mundo daqueles que possuem nacionalidade.
A aquisição da nacionalidade por parte dos apátridas fará com que
sejam considerados naturalizados, usufruindo de todos os direitos, como
também devendo respeitar todos os deveres inerentes a essa condição.
Forçoso dizer que os ordenamentos jurídicos devem efetivar
procedimentos que sejam hábeis a essa promoção, conforme ressaltado,
coadunando com a ideia de direitos humanos universais.
O estudo analisou o procedimento de naturalização de apátridas nos
Estados brasileiro e italiano, sob a ótica dos direitos humanos, tendo como
objetivo apresentar semelhanças e divergências, em especial, para
verificar se esse procedimento, nos dois Estados, está em harmonia com o
direito à nacionalidade.
As legislações brasileira e italiana referentes à apatridia e à
naturalização desses indivíduos, tiveram importantes avanços, os quais
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foram implementados pelas reformas legislativas ocorrida em ambos
ordenamentos jurídicos, o que mostra um esforço legislativo no sentido de
se compatibilizar ordenamento interno com ordenamento internacional,
visando à diminuição das situações de apatridia.
Contudo, não é possível visualizar institutos que sejam hábeis à
efetiva diminuição do estado de apatridia, tanto na legislação brasileira,
quanto na italiana, em que pese o implemento legislativo.
Assim, é necessária uma implementação, não só em nível legislativo,
como e principalmente, em nível administrativo, para que as instituições
estejam, realmente, preparadas para receberem e acolherem esses seres
humanos que estão alijados da proteção do Estado, ou seja, à mercê dos
seus próprios destinos.
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8
Repatriação sumária e direitos fundamentais
nas infrações e penalidades administrativas da
Lei de Migração nº 13.445/17
Samuel Meireles 1
Eloy Pereira Lemos Júnior 2

Introdução
A Lei de Migração nº 13.445/17, trouxe avanços ao reconhecer o
acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios
sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública,
trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social, conforme
preconizado em seu artigo 3, XI. O mesmo ordenamento ainda prevê a
universalidade, indivisibilidade e interdependência dos Direitos Humanos
como diretrizes para a política migratória do Brasil, pautando-se pela não
criminalização da migração, repúdio e prevenção da xenofobia e do
racismo, bem como de quaisquer outras formas de discriminação.
Embora seja reconhecido o avanço da lei nº 13.445/17, existem
registros de violações a direitos dos imigrantes que ainda estão
sistematizados na estrutura administrativa e burocrática da fiscalização e
controle das fronteiras do país, especialmente nas infrações e penalidades
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administrativas como o impedimento de ingresso e a repatriação. O
registro de detenções ilegais e a expulsão de pessoas em situação de
vulnerabilidade, viola o compromisso assumido pelo Brasil perante a
Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme Opinião
Consultiva 18/03 emanada pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos.
Buscando averiguar a conformidade do impedimento de ingresso e
da repatriação, adotados nas penalidades administrativas da Lei de
Migração nº 13.445/17, com as diretrizes de Direitos Humanos assumidas
pelo Brasil, o presente trabalho adota o método de raciocínio dedutivo,
para análise jurídico-descritiva das fontes bibliográficas, jurisprudenciais
e documentais pesquisadas. O método dedutivo foi o escolhido por
partirmos de premissas maiores no âmbito dos direitos humanos, para
casos pontuais na letra da lei ou registros históricos de casos relatados
pelas fontes consultadas. O objetivo do presente trabalho é saber se o
impedimento de ingresso e a repatriação, decorrentes das infrações e
penalidades administrativas estipuladas da Lei de Migração nº 13.445/17,
são condizentes com os direitos fundamentais e direitos humanos
adotados pelo Brasil.
A abordagem inicia-se pela identificação dos avanços adotados pela
Lei de Migração nº 13.445/17, com a revogação do Estatuto do Estrangeiro,
Lei nº 6.815/80. Na sequência, faremos considerações sobre o
impedimento de ingresso, bem como sobre as infrações e penalidades
administrativas da nova Lei de Migração, onde a multa e a deportação
exercem o papel de filtro e limitação à entrada de imigrantes ilegais no
país. Por fim, teceremos comentários sobre a conformidade das medidas
de impedimento de ingresso e repatriação decorrentes das penalidades
administrativas da nova Lei de Migração, com as obrigações assumidas
pelo Brasil frente ao sistema regional de proteção dos direitos humanos,
especialmente com a interpretação da Convenção Americana de Direitos
Humanos, emanada pelo Corte Interamericana de Direitos Humanos,
através da Opinião Consultiva nº 18/03 e 21/14.
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2 Contextualizando da Lei de Migração no ordenamento jurídico
brasileiro
A adoção da Lei de Migração nº 13.445/17, revogou a antiga lei que
era conhecida como Estatuto do Estrangeiro, Lei nº 6.815/80. Na antiga
lei, o imigrante era visto como possível ameaça à segurança nacional,
concorrendo com o cidadão brasileiro no mercado de trabalho e limitando
o acesso ou o número de vagas nos serviços públicos. A visão e tratamento
do imigrante como estrangeiro, com políticas públicas excludentes e
xenofóbicas, baseadas no Estatuto do Estrangeiro, deixava o migrante
sempre em situação de precariedade, vulnerabilidade e constante ameaça
ou risco social, colaborando para a estigmatização do imigrante, visto
normalmente como sujeito indesejado (CARNEIRO, 2018, p. 56).
O reconhecimento do migrante como detentor de direitos
fundamentais e o princípio da dignidade humana, somente foi alcançado
no Brasil em 2017, com a adoção da nova Lei de Migração. Até então,
vigorava um modelo social fechado, reforçando a discriminação e a
opressão sobre o imigrante, independentemente de sua situação legal de
regularidade. Além da falta de políticas públicas voltadas ao acolhimento
dos imigrantes, o Estatuto do Estrangeiro era excludente e retirava os
direitos sociais dos imigrantes (CAMBUY; BRASIL, 2018, p.286).
Nesse sentido, Cambuy e Brasil (2018, p. 287-288) entendem que “a
sociedade brasileira demonstra em vários setores um desconforto com a
presença dos migrantes no território nacional, referindo-se a possíveis
ameaças aos seus empregos, aos lugares nas filas dos hospitais públicos e
à tranquilidade e segurança urbana”.
Assim, a nova legislação finalmente busca garantir aos migrantes o pleno
exercício dos direitos e deveres garantidos na Constituição Federal de 1988,
que se fundamenta no repúdio à xenofobia e à discriminação de indivíduos,
independentemente de sua nacionalidade ou condições e motivos que os levem
a ingressar no território nacional (CAMBUY;BRASIL, 2018, p. 296).
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Os avanços adotados pela Lei de Migração nº 13.445/17, são mais
condizentes com um país de formação cultural de origem historicamente
plural como o Brasil. Em outras fases de formação e ocupação do território
nacional, embora direcionadas a um público alvo específico, já foram
adotadas políticas públicas com o intuito de atrair o emigrante, sendo que
a pluralidade cultural já foi mais valorizada anteriormente. Com a adoção
do novo ordenamento “o avanço, portanto, inclui incentivo ao turismo, ao
fomento de mão de obra e sua qualificação adequada, atendendo ao
moderno contexto de desenvolvimento socioeconômico baseado na
mobilidade de pessoas e trocas internacionais” (CAMBUY; BRASIL, 2018,
p. 296).
A distinção entre o imigrante regulamentado pela Lei nº 13.445/17 e
o refugiado, conforme Lei º 9.474/97, também é pautada pela distância
entre o novo e antigo ordenamento, pois a Lei do Refúgio, nº 9.474/97,
desenvolveu-se sob a regência do Estatuto do Estrangeiro, revogado pela
nova Lei de Migração e mais excludente ao imigrante. O artigo 7º da Lei
do Refúgio, nº 9.474/97, prevê que o estrangeiro que chegar ao território
nacional poderá expressar sua vontade de solicitar reconhecimento como
refugiado a qualquer autoridade migratória que se encontre na fronteira.
Porém, a lei não acompanha o desenvolvimento do Direito dos Refugiados,
limitando o reconhecimento do benefício apenas nos casos envolvendo
conflitos armados ou grave risco a ordem social, conforme entendimento
emanado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em sua Opinião
Consultiva nº 21/14.
O desenvolvimento das infrações e penalidades administrativas da
nova Lei de Migração são apurados em processo administrativo próprio,
porém não existe regulamentação específica sobre o impedimento de
ingresso e a repatriação, deixando o imigrante sob ampla
discricionariedade do agente público e da soberania estatal. Pessoas que
poderiam ser admitidas sob a condição de refúgio ou asilo, podem estar
tendo seus direitos violados ao receberem a pena de repatriação, sem que
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sejam garantidos seus direitos de ampla defesa e contraditório, visto que
a repatriação deve ocorrer de imediato e apenas quando não for possível é
que será noticiado a Defensoria Pública, conforme artigo 49, §2 da Lei de
Migração nº 13.445/17.
A Lei de Migração ainda precisa enfrentar uma construção histórica
de rejeição que está institucionalizada na sociedade e nas rotinas de
fiscalização. O simples o reconhecimento de alguns direitos ao imigrante
pela Lei nº 13.445/17, na prática, fica demonstrado que o imigrante possui
apenas expectativas de direitos, pois o mesmo ainda precisa de
mecanismos hábeis para alcançar e defender seus direitos (MORAIS;
SANTORO; TEIXEIRA, 2015). Os procedimentos de controle migratório
nas fronteiras e apuração dos processos administrativos é realizado pela
Polícia Federal, sob a Instrução Normativa nº 72/2013. A referida
instrução normativa ainda está em vigor e também foi construída sob a
regência do antigo Estatuto do Estrangeiro, que foi revogado pela Lei de
Migração, nº 13.445/17, ou seja, ainda dentro do contexto de exclusão de
direitos, instituído pelo antigo ordenamento.
3 Repatriação sumária e direitos fundamentais nas infrações e
penalidades administrativas da lei de migração
A Lei nº 13.445/17, em seu capítulo IX, trada das infrações e das
penalidades administrativas, do art. 106 a 110. Porém, apresenta apenas a
possibilidade de deportação e multa, omitindo outras penalidades
administrativas, como as medidas de impedimento e de retirada
compulsória, como a repatriação e a expulsão. O regulamento realizado
pelo Decreto nº 9.199/17, em seu capítulo XV, art. 300 a 311, também trata
das infrações e penalidades administrativas, embora apenas a deportação
e a multa sejam apresentadas, omitindo mais uma vez as demais
penalidades administrativas aplicadas aos processos.
Para Cambuy; Brasil (2018) as penalidades administrativas podem
ser aplicadas a pessoas físicas e jurídicas e a aplicação de multas pesadas
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visam inibir a imigração irregular, porém a burocracia e a falta de clareza
sobre o processo administrativo, também é uma barreira apresentada ao
imigrante para a regulamentação, que deve demonstrar persistência e
perspicácia, sob risco de não ser ouvido ou ter qualquer explicação para
ter sua entrada negada pela autoridade fronteiriça, como relatado no
espaço conector do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP
(MARTINATTI; ROSSI, 2017, p. 64-65).
O artigo 49 da Lei nº 13.445/17, prevê que a repatriação consiste em
medida administrativa de devolução de pessoa em situação de
impedimento para o país de procedência ou de nacionalidade. Sendo que
o §2º do art. 49 exige a notificação da Defensoria Pública apenas para os
casos em que a repatriação não puder ser feita de imediato ou quando
houver impedimento legal, como citados no §4º, também do art. 49. O
imediatismo dessa categoria de penalidade administrativa não permite
que sejam realizados o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório, contrariando a Convenção Americana de Direitos Humanos
e a Constituição Federal.
O artigo 50 da Lei nº 13.445/17, estabelece que a deportação é medida
decorrente de procedimento administrativo que consiste na retirada
compulsória de pessoa que se encontre em situação migratória irregular.
Sendo que a deportação deve ocorrer com a apresentação voluntária do
deportado e preferencialmente sob suas custas, conforme artigo 212 do
Decreto 9.199/17. O artigo 211 do referido Decreto prevê a possiblidade da
Polícia Federal solicitar a prisão ou qualquer outra medida cautelar para o
juizado federal em caso de não apresentação do imigrante no prazo
estipulado.
Já a expulsão é regulamentada pelo artigo 54 da Lei da Migração,
sendo resultado da medida de retirada compulsória associada ao
impedimento de ingresso por prazo determinado. Ou seja, em caso de
deportação, o imigrante que regularizar sua situação poderá solicitar novo
ingresso no Brasil, já com a expulsão, o imigrante não poderá solicitar
novo ingresso, enquanto perdurar o prazo de seu impedimento.
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Na própria Lei de Migração existem medidas de impedimento e de
retirada compulsória que não constam no capítulo específico sobre as
infrações e penalidades administrativas. O mesmo ocorre com o Decreto
nº 9.199/17, que regulamenta a referida lei, onde apenas a deportação e a
multa são apresentadas como penalidades administrativas. O maior
problema não é nem o fato de a Lei da Migração, ou seu decreto
regulatório, omitirem as medidas de impedimento e de retirada
compulsória como penalidades administrativas. O problema maior é não
avisar que o capítulo sobre o tema não esgota o assunto ou a existência de
outras penalidades administrativas, como a repatriação, a retirada
compulsória ou a possibilidade de prisão, fazendo parecer que apenas a
deportação e a multa podem decorrer do processo administrativo de
migração.
A Expulsão é um exemplo de penalidade administrativa que não
consta no Capítulo IX, sobre as infrações e penalidades administrativas da
Lei de Migração. Conforme consulta ao portal da Polícia Federal1, “o
processo administrativo para fins de expulsão está regulamentado tanto
pelo Estatuto do Estrangeiro quanto pelo Decreto nº 86.715/81 e pela Lei
nº 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo).” Sendo que tanto o Estatuto
do Estrangeiro quanto o Decreto nº 86.715/81, já foram revogados e a
citada Lei 9.784/99, trata apenas do processo administrativo no âmbito da
administração pública federal, não trazendo nenhuma referência sobre a
expulsão ou os direitos do migrante. Sendo que, os procedimentos técnicos
de fiscalização fronteiriça, acabam sendo regulamentados apenas pela
Instrução Normativa 72/13, também construída sob o contexto do antigo
Estatuto do Estrangeiro.
Mesmo após a revogação do Estatuto do Estrangeiro pela Lei de
Migração e a revogação do Decreto nº 86.715/81 pelo Decreto nº 9.757/19,
o portal da Polícia Federal ainda informa que o inquérito administrativo
para instauração do processo de expulsão são regidos pelas antigas
1 POLÍCIA FEDERAL. Disponível em
compulsorias/expulsao. Acesso em: 14 jul. 2020.

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/migracoes1/medidas-
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normas já revogadas. Tanto a Lei de Migração quanto seu Decreto
Regulatório, não regulamentaram o processo administrativo de migração
e omitem de seus respectivos capítulos sobre as infrações e penalidades
administrativas, as medidas de impedimento, de repatriação e de retirada
compulsória, sem sequer avisar sobre a omissão.
O refúgio, na forma tratada pelo ordenamento brasileiro, deve ser
solicitado pelo interessado, que deve enquadrar-se na moldura
estabelecida pela Lei do Refúgio, nº 9.474/97. Porém, no entendimento
expresso pela Corte Interamericana de Direitos Humanos na Opinião
Consultiva nº 18/03, o migrante encontra-se em situação de
vulnerabilidade e mesmo que não solicite, deve ter todos os seus direitos
respeitados, conforme preconizado na Convenção Americana de Direitos
Humanos em seus artigos 1 e 2.
O tratamento legislativo e social ao imigrante como invasor ou
indesejado tem contribuído para ferir direitos humanos e retirar a
cidadania das pessoas. A falta de exercício da cidadania é característica
principal da falta de inclusão social e retirada de direitos dos indivíduos.
Sem sua cidadania, a pessoa passa a não ter direito nem de ter direitos
(CAMBUY; BRASIL, 2018). O fluxo migratório, normalmente constituído
por pessoas que fogem de situações adversas, seja por qualquer fragilidade
social ou política, crises econômicas, bem como de conflitos armados e
outras situações, encontram resistência em encontrar abrigo sob um
ordenamento jurídico fechado ao imigrante. Embora a Lei de Migração
alegue a defesa dos direitos do imigrante, a mesma não oferece os
mecanismos para defesa de tais direitos, deixando o procedimento e a
decisão sobre permissão de ingresso, ou não, a cargo da discricionariedade
do agente migratório e da autoridade competente da Polícia Federal.
A Defensoria Pública somente é notificada nos casos em que a
repatriação não puder ser imediata, instituindo uma espécie de deportação
sumária, sem a ampla defesa e o devido processo legal. A repatriação
sumária, seja de pessoas indocumentadas ou com inconformidades, bem
como sua prisão arbitrária, ferem a interpretação emanada pela Corte
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Interamericana de Direitos Humanos, na Opinião Consultiva 18/03, sobre
a Convenção Americana e na Opinião Consultiva nº 21/14.
É reconhecido a tentativa da Lei de Migração em integrar o imigrante
na sociedade e buscar a superação de obstáculos históricos. Porém, a falta
de clareza da lei, com normas de efeitos limitados, contribui para a
burocracia castradora de direitos. O excesso de burocracia pode ser
utilizado para selecionar apenas alguns menos indesejados, deixando
outros sempre em situação de fragilidade e vulnerabilidade social,
contribuindo ainda mais para a estigmatização do imigrante e criando
uma dependência da boa vontade do agente público e até de terceiros
(PERIN, 2013, p. 84).
O excesso de burocracia para regularização migratória ou a
estigmatização do refugiado, são sistematizadas pelo ordenamento e
funcionam como limitação ou empecilho para realização dos direitos
internacionais, previstos pelo desenvolvimento do Direito dos Refugiados
e nas regras inerentes aos direitos humanos dos vulneráveis. Sendo que o
domínio político por determinada classe social pode ocasionar na adoção
de polícias de caráter restritivo, sistematizando de maneira velada,
mecanismos de limitação e controle de entrada no país, usando da
burocracia para eliminar direitos e dar tratamento diferenciado aos
privilegiados pelo sistema (BRESSER-PEREIRA, 2007). Vasconcelos
(2004, p. 199) também vê o uso da burocracia como forma velada de
dominação e estruturação sistematizada das organizações sociais para
manutenção da classe dominante.
Na análise de Severo (2015, p. 33-34), quanto ao aspecto burocrático
da política de migração adotada pelo Brasil para permissão de refúgio,
ainda estamos em desacordo com o estabelecido pela Convenção
Americana de Direitos Humanos e também em desacordo com os direitos
fundamentais do ordenamento constitucional. A dificuldade imposta ao
imigrante para sua manutenção de permanência, contribui para sua
manutenção em situação de vulnerabilidade e risco social. O que contraria
o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos e sua

Samuel Meireles; Eloy Pereira Lemos Júnior | 175

interpretação da Convenção Americana emanadas nas Opiniões
Consultivas nº 18/03 e 21/14.
Severo (2015) relata a dificuldade em obtenção e acesso ao protocolo
de solicitação de refúgio, bem como dificuldade de autorização para
entrada em busca de trabalho ou mesmo a dificuldade daquele que foi
aceito como refugiado em conseguir o direito a uma carteira de trabalho.
Outra incongruência apontada pela autora é a inconformidade do
tratamento dado as crianças, contrariando a Opinião Consultiva nº 21/14,
emanado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobre os
direitos e garantias das crianças no contexto da migração e/ou em
necessidade de proteção internacional.
A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em seu Parecer
Consultivo OC-21/14, deu importantes contribuições sobre o atendimento
de crianças em situação de migração. A Corte Interamericana firmou o
entendimento de que as crianças gozam de todos os seus direitos,
independentemente da razão de sua migração ou situação regularidade de
ingresso. A Corte entendeu que a migração é um fenômeno complexo e
que o asilo seria a designação mais condizente com o avanço do Direito
dos Refugiados. Nesse sentido, pessoas que buscam migrar para buscar
melhores condições de vida, possuem o direito de migrar,
independentemente de ser reconhecido como refugiado.
Em seu Parecer Consultivo OC-21/14, a Corte Interamericana
entendeu como obrigação de proteção internacional, aquela em que o
Estado deve oferecer a pessoa de outra nacionalidade em situação de
vulnerabilidade ou ameaça aos direitos humanos. A acolhida de pessoas
em situação de risco ou fragilidade social pelo Estado é uma obrigação
internacional decorrente dos tratados de direitos humanos e sua negativa
ocasiona na responsabilização internacional do Estado. Para a Corte, a
proteção internacional deve compreender a proteção de pessoas
solicitantes de asilo ou refúgio, bem como quaisquer outras pessoas sob
sua jurisdição, independentemente de sua nacionalidade ou situação de
residência. A Corte ainda cita o princípio da não devolução como medida
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de proteção complementar a outras formas de proteção de caráter
humanitário.
O entendimento de que toda pessoa tem o direito subjetivo de migrar
em busca de refúgio ou asilo foi justificado pela Corte Interamericana em
seu Parecer Consultivo OC-21/14, com base na Convenção Americana de
Direitos Humanos e na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do
Homem em seus artigos 22.7 e XXVII, respectivamente. Dentro do sistema
interamericano de proteção dos direitos humanos, a Corte entendeu que o
direito de buscar asilo ou refúgio é um direito individual e está em
conformidade com o ordenamento jurídico internacional.
A Corte Interamericana ainda consolidou seu entendimento de que
os Estados têm aceitado como refugiados apenas aqueles em sua
concepção clássica, como as pessoas provenientes de zonas de conflito ou
grave perturbação da ordem pública no país de origem. Porém, a Corte
Interamericana em sua OC-21/14, salientou que o Direito dos Refugiados
evoluiu no sentido de ampliar o conceito clássico de refúgio, passando a
incluir pessoas em situação de vulnerabilidade como pessoas capazes de
solicitarem asilo. Nesse sentido, a Corte Interamericana espera que os
Estados passem a adotar uma política de migração mais inclusiva e capaz
de garantir a proteção internacional dos direitos humanos.
Na alegação de Carneiro (2018, p. 57), “a nova lei de migrações
deveria finalmente superar o paradigma da segurança nacional, fundado
em um estado de exceção relativo aos imigrantes justificado na ameaça às
instituições do Estado e aos direitos dos nacionais.” Porém, o que a autora
registra foi que, durante a discussão do projeto de lei e os diversos vetos
provocados pelo executivo, a lei foi fragilizada e perdeu força para
enfrentar o problema da falta de direitos dos não cidadãos. Nas palavras
da autora, “[...] nos 27 vetos a direitos impostos ao texto original, tudo
está a indicar que a nova Lei de Migração, Lei nº 13.445/17, teve sua
fina.lidade e princípios comprometidos desde o procedimento de sanção
pelo Executivo.”(CARNEIRO, 2018)
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A evolução do processo histórico e legislativo sobre a marginalização
e estigmatização do migrante, contribui para a criação de um espaço
jurídico que se assemelha a um capo de exceção, onde rege a autoridade
total do agente público e a discricionariedade administrativa não encontra
limites ou objeções. O próprio argumento da soberania estatal é utilizado
para tentar neutralizar as tentativas de estender os direitos sociais aos não
cidadãos. Sendo que esse campo de exceção pode materializar-se em atos
burocráticos, perdas de direitos ou mesmo em um campo de refugiados
(CARNEIRO, 2018).
Grande parte dos procedimentos técnicos e atos administrativos
sobre migração, ainda são determinados por meio de Decreto. Segundo
Carneiro (2018), as normas emanadas da Lei de Migração acabaram por
alcançarem uma eficácia contida, sempre a depender de regulação
posterior e manutenção da política administrativa ou situação
socioeconômica, tanto do migrante como da comunidade local. Essa
instabilidade ou incerteza quanto à sua manutenção contribui para deixar
o migrante sempre em situação de fragilidade, vulnerabilidade e risco
social.
Ao rejeitar o racismo, a xenofobia e seu efeito discriminatório, a Lei nº
13.445/2017 também deveria promover a entrada regular, a acolhida
humanitária, a inclusão social e econômica do imigrante, além de estimular o
exercício da cidadania ao garantir sua participação nas causas de seu interesse.
Ocorre, entretanto, que tais assertivas formais não correspondem ao contexto
internacional contemporâneo e tampouco a uma tradição brasileira, de longa
duração, marcada pelo racismo social e institucional que alimenta a opressão,
repressão e a eliminação dos vulneráveis (CARNEIRO, 2018, p. 61).

Em nosso contexto histórico, a proteção ao trabalhador nacional, a
segurança ou interesse nacional, serviram para justificar a criação de leis
limitadoras de direitos, contrariando os compromissos assumidos pelo
Brasil em nosso sistema regional de proteção de direitos humanos. A
limitação dos direitos humanos dos migrantes pode ocasionar a
responsabilização internacional e levar o Brasil a responder na Corte
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Interamericana de Direitos Humanos por descumprimento da Convenção
Americana de Direitos Humanos.
Todas essas medidas restritivas têm o efeito jurídico de promover a ilegalidade
e instituir a figura do imigrante irregular, até então inexistente no
ordenamento jurídico, submetendo o trabalhador a uma condição
permanentemente precária e deixando-o absolutamente entregue à
discricionariedade estatal, que o situa à margem de uma proteção legal efetiva.
Nesse sentido, constituem normas de exceção, uma vez que sua aplicação
restringe a incidência das leis que estabelecem direitos. Estas, sob o
fundamento do “estado de necessidade”, são suspensas em relação a um grupo
específico, os imigrantes, juridicamente considerado potencial ameaçador às
instituições estatais e os trabalhadores nacionais (CARNEIRO, 2018, p. 71).

A autora ainda registra que a ampla discricionariedade no processo
de admissão do imigrante, pode conflitar com o princípio da
discricionariedade administrativa, que preza pela legalidade estrita dos
atos da administração pública. Ou seja, embora exista discricionariedade
no ato estatal, o mesmo deve respeitar os direitos e limitar-se ao
procedimento legal, aplicando a Constituição Federal e os princípios
provenientes dos direitos humanos. Lembrando que a falta de clareza ou
mesmo a falta de regimento próprio para o processo administrativo de
migração, acaba por contribuir para esse espaço jurídico imperfeito
caracterizado pelo campo de exceção.
A Lei de Migração, em seu artigo 3º, estabelece como diretrizes e
princípios da política migratória do Brasil, a universalidade,
indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, a não
criminalização da imigração, bem como o repúdio e prevenção ao
xenofobismo, racismo e quaisquer outras formas de discriminação.
Porém, o que acontece é que a referida lei é permissiva com a possibilidade
de detenção arbitrária e outras formas de violações de direitos, sendo que
com pedido no Juizado Federal, até mesmo a prisão administrativa pode
ser aplicada. No entanto, a lei não constitui as ferramentas processuais
adequadas para garantia dos direitos individuais dos imigrantes, frente a
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autonomia do ato soberano, emanado pelo agente público na conclusão do
inquérito e do processo administrativo.
No caso da repatriação, como ela ocorre de maneira imediata, o
indivíduo pode nem ter tido seu direito em solicitar o carimbo do refúgio.
O fato de estar indocumentado e fugindo de uma situação de calamidade
pública, risco social e outras mazelas, pode não ser suficiente para
convencer o agente público a oferecer uma possibilidade de regularização
ou ingresso provisório. A falta de previsão legal sobre o processo
administrativo de migração, viola a interpretação emanada na OC-18/03,
deixando o imigrante sob constante ameaça e sem os remédios judiciais
adequados para fazerem valer seus direitos.
A nova lei, ao prever a existência dos meios de saída compulsória, acompanha
a racionalidade jurídica dos diplomas anteriores ao instituir, juridicamente, o
indesejável e sua proibição de entrada, a entrada irregular e sua
deportabilidade. A zona de exceção de direitos permanece bem como o
paradigma jurídico da discriminação em relação aos primeiros e elementares
dispositivos da Constituição Federal, que consagram a dignidade da pessoa
humana e o valor social do trabalho (art. 1º) como condições para a construção
de uma sociedade “livre, justa e solidária”, capaz de garantir o
desenvolvimento, o combate à pobreza, à marginalização e à discriminação de
qualquer natureza (art. 3º). (CARNEIRO, 2018, p. 74).

Uma crítica apontada pela autora é com relação ao papel
institucionalizado de polícia política da Política Federal em relação aos
imigrantes, como consequências da fragilidade da nova Lei de Migração,
permissiva com tal estado de exceção e retirada de direitos individuais.
“Por isso, a nova Lei de Migração, fruto do trabalho de especialistas em
direitos humanos e das recomendações democraticamente propostas nos
fóruns de consulta, tem grande possibilidade de não romper com os
tradicionais paradigmas migratórios de suas antecedentes”(CARNEIRO,
2018, p. 76). Visto que houveram muitos vetos pelo executivo na
regulamentação da lei e outras regulamentações como a Lei do Refúgio e
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a Instrução Normativa nº 72/13, que disciplina o procedimento de controle
migratório, ainda fazem referência ao Estatuto do Estrangeiro já revogado.
Martinatti e Rossi (2017, p. 65-66) registram a ocorrência de espaços
de exceção e exclusão de direitos, com sistemáticas e variadas formas de
violação dos direitos humanos no que é conhecido como espaço conector,
área responsável pela fiscalização dos imigrantes no Aeroporto
Internacional de Guarulhos. As autoras apontam casos e registros de
detenções ilegais de pessoas ou grupos, em condições precárias e por até
3 meses, antes de deporta-las. Em alguns dos casos citados pelas autoras,
a pessoa repatriada ou deportada, poderia ter sido enquadrada em
situação de refúgio e mesmo assim foi impedida de ingressar no território
nacional.
O que ocorre no referido espaço conector do Aeroporto Internacional
de Guarulhos pode ser a rotina dos outros espaços de fiscalização de
fronteiras do nosso país. Uma peculiaridade indicada pelas autoras foram
os casos em que os imigrantes, para acessarem a esfera judicial e terem
seus direitos garantidos, envolviam-se no cometimento de crimes para
terem direito a julgamento na esfera penal. Tanto no Aeroporto
Internacional de Guarulhos, como na fiscalização migratória em
Pacaraima/RO, na fronteira com a Venezuela, onde há registros de casos
em que pequenos delitos beneficiaram na permissão de ingresso, seja para
cumprir decisão da esfera penal e cumprimento de pena (MARTINATTI;
ROSSI, 2017).
Para as referidas autoras, a Lei de Migração, apesar de avançar,
também não cumpriu seu papel de garantir os direitos fundamentais dos
imigrantes. Restrições a direitos, excesso de burocratização, ampla
discricionariedade do agente público e soberania absoluta do Estado, são
resquícios do antigo Estatuto de Estrangeiro, que permanecem
impregnados no novo ordenamento e nos procedimentos técnicos,
especialmente na abertura do inquérito e processo administrativo de
migração. Desta forma, as infrações e penalidades administrativas
apontadas pelo Capítulo IX da Lei nº 13.445/14 e pelo Capítulo XV do
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Decreto nº 9.199, não indicam a possibilidade de deportação sumária ou
repatriação imediata, bem como não indicam as formas ou meios dos
imigrantes fazerem valer seus direitos.
O espaço descrito como Conector no Aeroporto Internacional de
Guarulhos, ou na área de fiscalização da fronteira com a Venezuela, são
apontados pelas autoras como materialização ou realização de campos ou
espaços de exceção, onde a retirada de direitos é sistematizada e
institucionalizada. A retirada do status político sob a alcunha de não
cidadãos ou estrangeiros, impede o alcance ao sistema judicial e viola os
direitos fundamentais, que, se não podem ser garantidos pela jurisdição
doméstica, poderá ocasionar no acionamento do sistema regional de
proteção dos direitos humanos e responsabilização internacional do Brasil
na Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Quando a análise do mérito do processo administrativo de migração
depende unicamente da discricionariedade do agente público, devoluções
e impedimentos indevidos podem acontecer. Detenções arbitrárias em
áreas de fiscalização como as citadas acima, caracterizam-se por
habitarem um limbo jurídico, uma zona cinzenta entre o direito e o não
direito, onde não há regras específicas e o imigrante não está autorizado a
entrar no território nacional e nem a retirar-se do país quando detido
ilegalmente pelo agente de migração. Para Martinatti e Rossi (2017, p. 76),
“o Conector se mostra, assim, um espaço onde o estrangeiro está privado
de sua liberdade, sem proteção do Direito Penal”.
Isto porque, como não estão presos sob um ponto de vista jurídico, eis que não
cometeram nenhum delito, os estrangeiros não têm garantidos os direitos
constitucionais do devido processo legal e de ampla defesa. Na prática, ao
contrário, têm sua liberdade cerceada, visto que não podem deixar o recinto e
encontram-se sob a vigilância da Polícia Federal (MARTINATTI; ROSSI, 2017,
p. 69).

Conforme descrito pelas autoras, esse campo de exceção é
caracterizado pela institucionalização de uma anomalia jurídica ou um
modelo jurídico de retirada de direitos. As pessoas detidas em conectores
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de aeroportos e áreas de fiscalização de fronteiras, não são fiscalizadas ou
resguardadas por nenhuma instituição e estão sob domínio total da Polícia
Federal, sendo que mesmo com a notificação da Defensoria Pública, a falta
de local e procedimentos adequados ainda é a realidade expressa na nova
Lei de Migração e seu processo administrativo.
Sobre a repatriação:
Sendo a decisão do agente de imigração uma decisão administrativa que acaba
por ser de fato irrecorrível, isto pode significar muitas vezes, como já
mencionado, uma violação aos direitos humanos de possíveis solicitantes de
refúgio, especialmente a se considerar que a Polícia Federal tem mostrado não
ser o órgão mais indicado a fazer tal análise meritória e a acolher estrangeiros
em situação de vulnerabilidade (MARTINATTI; ROSSI, 2017, p. 82).

A rotina de fiscalização e ingresso migratório no país é compatível
com uma prática desumanizante, com cerceamento de liberdade e tolhida
de direitos individuais. Sendo que a deportação sumária ou a repatriação,
podem violar direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade e que
poderiam enquadrar-se na condição de refugiados. Essa falta de zelo com
os direitos dos migrantes, como dito, fere o acordo assumido pelo Brasil
com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como as Opiniões
Consultivas OC-18/03 e OC-21/14, emanadas pela Corte Interamericana
de Direitos Humanos.
Em tese, a princípio, com a comunicação à Defensoria Pública da União nos
casos de refúgio e quando impossibilitada a repatriação sumária, se resolve a
problemática referente à existência de um “campo”, porém persiste o fato de
que a Polícia Federal é a responsável por realizar a análise meritória acerca de
eventual situação de refúgio, sendo necessário manter-se atenção e
fiscalização de como tal previsão será aplicada para garantir que os direitos
humanos dos indivíduos sejam efetivamente respeitados (MARTINATTI;
ROSSI, 2017, p. 84).

A capacidade em garantir a dignidade da pessoa humana está
fragilizada pela atual política de migração adotada pelo Brasil e a
institucionalização da repatriação sumária. A existência de campos de
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exceção permitem que as pessoas percam seus direitos e, com isso, sua
capacidade em defender-se ou alcançar a esfera jurisdicional. O discurso
da periculosidade e ameaça do migrante à segurança nacional e ao
emprego, bem como a disputa pelo número de vagas nos serviços públicos,
ainda colaboram para a discriminação e xenofobia, deixando a Lei de
Migração em situação jurídica imperfeita e de alcance limitado.
O impedimento de ingresso e a repatriação sumária são penalidades
administrativas que não constam no capítulo específico sobre as infrações
e penalidades administrativas da Lei de Migração nº 13.445/17 ou no
Decreto de regulamentação nº 9.199/17.
Segundo Ramos (2015, p. 140), são várias as hipóteses de
impedimento de ingresso e de repatriação, especialmente devido a
supressão de direitos e ampla discricionariedade administrativa do agente
público sob o argumento da soberania estatal, eliminando pessoas
classificadas como indesejadas.
Nos aeroportos brasileiros e nos pontos de imigração na fronteira é regra não
haver órgãos jurisdicionais aos quais o estrangeiro possa recorrer diante da
decisão administrativa de impedimento, determinado pelas autoridades da
Polícia Federal, responsável pela decisão no momento da imigração (RAMOS,
2015, p. 141).
A decisão do agente de imigração, no exercício da soberania brasileira, é
decisão administrativa que de fato acaba por ser irrecorrível e com
executoriedade imediata e plena, não obstante efeitos gravosos na vida e nos
desígnios do estrangeiro que objetiva ingressar no território brasileiro
(RAMOS, 2015, p. 141).

A burocracia do sistema impede a regularização imediata ou entrada
provisória e permite a justificativa para impedir o ingresso de pessoas em
estado de vulnerabilidade e fragilidade social. O filtro exercido pelo agente
administrativo, sob responsabilidade da Polícia Federal, adquire
autonomia para impedir a entrada em território nacional e exercer a
repatriação sumária de pessoas que poderiam enquadrar-se na condição
de refúgio ou mesmo receberem um visto temporário de trabalho.
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A falta de acesso ao sistema judicial ou o excesso de burocracia, são
apontados por Ramos (2015) como estímulos para a entrada irregular de
pessoas em busca de auxílio por outros meios. O autor também cita casos
em que a autorização de ingresso e permanência do imigrante em
território nacional só foi alcançada por via da justiça penal. O impedimento
de ingresso e a repatriação sumária, limitam a capacidade jurídica do
migrante, com a retirada do direito de defender-se judicialmente, como já
dito anteriormente, violando o compromisso assumido com a Convenção
Americana de Direitos Humanos e a interpretação emanada pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos através das Opiniões Consultivas nº
OC-18/03 e OC-21/14.
Verificando a política migratória do Brasil durante a vigência do
Estatuto do Estrangeiro e sua compatibilidade com a Convenção
Americana de Direitos Humanos, Ramos (2015) nos permite averiguar
que, suas impressões permanecem válidas para a atua Lei de Migração.
Vejamos:
Se, por um lado, há requisitos subjetivos, permitindo maior liberdade à
soberania do Estado na decisão sobre a entrada de estrangeiros, garantindo a
segurança nacional, por outro há possibilidade ao arbítrio estatal em
desrespeito aos direitos fundamentais previstos na Constituição brasileira e
ainda desrespeito a direitos humanos inscritos em compromissos de direitos
humanos assumidos pelo Brasil (RAMOS, 2015, p. 143).

E ainda:
As dimensões continentais do Brasil podem permitir interpretações
divergentes por parte dos agentes de imigração nos vários aeroportos ou
pontos de imigração de fronteira, quanto à nocividade do estrangeiro,
possibilitando que seja violado o princípio da igualdade no trato de
estrangeiros em situação semelhante que desejam ingressar no Brasil nos
vários pontos regulares de imigração (RAMOS, 2015, p. 144).

A falta do devido processo legal para o impedimento de ingresso e a
repatriação é apontado como uma das características do antigo Estatuto
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do Estrangeiro que permanecem na Lei de Migração nº 13.445/17 ou
melhor,
É certo que nos institutos jurídicos do impedimento e repatriação não se tem
de fato privação de liberdade ou de bens do estrangeiro, mas a análise
hermenêutica com outros dispositivos constitucionais leva a concluir pela
plena aplicação do devido processo legal no procedimento de impedimento e
repatriação, sob pena de termos um ato estatal arbitrário e em disparidade
com as normas e princípios da lei maior brasileira (RAMOS, 2015, p. 146).

O referido autor entende que os nacionais e os não nacionais que
estejam sob a jurisdição do Estado, possuem os mesmos direitos humanos
emanados da Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como os
mesmos direitos fundamentais provenientes da Constituição Federal de
1988. Ou seja, embora tenham ocorridos avanços com a promulgação da
Lei nº 13.445/17 e revogação do Estatuto do Estrangeiro, o ordenamento
ainda não consegue realizar os compromissos assumidos pelo Brasil no
âmbito do Direito Internacional e nem o mandamento constitucional.
Independentemente da razão de sua migração ou sua situação
jurídica de entrada ou residência, o migrante possui direitos e precisa de
remédios jurídicos capazes de defende-los, o que ainda não foi alcançado
pela Lei de Migração, que convive com normas provenientes do antigo
ordenamento, como ocorre com a Lei do Refúgio e a Instrução Normativa
nº 72/13. Nas palavras de Ramos (2015, p. 147), “todo ato referente a
impedimento e repatriação de estrangeiros do Brasil tem que ser analisado
sob ótica da compatibilidade com a Constituição Federal de 1988 e com os
compromissos de direitos humanos assumidos pelo Brasil”.
O princípio da discricionariedade na administração pública não é
indicativo de livre escolha, mas justamente o contrário, a
discricionariedade deve pautar-se pelo limite legal. A discricionariedade do
agente público durante todo o processo administrativo de migração, da
recepção do migrante na fronteira à decisão de ingresso, ou não, deve
pautar-se pelo ordenamento jurídico internacional, especialmente o
Direito dos Refugiados e regras inerentes aos direitos dos vulneráveis, bem
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como pelas leis internas. A soberania estatal não pode usar da
discricionariedade administrativa, para impedir o ingresso dos imigrantes
ou dificultar sua passagem, sob pena de ferir o princípio da dignidade da
pessoa humana.
Ramos (2015) alega que a soberania estatal pode utilizar-se das
medidas de retirada compulsória, desde que sejam respeitados os direitos
individuais, tais como o devido processo legal, a ampla defesa, o
contraditório e o transito em julgado. O problema apontado é quanto ao
impedimento de ingresso e o procedimento de repatriação sumária, que
devido ao tempo transcorrido entre a solicitação e análise, não permite que
o imigrante utilize de seus direitos para recorrer da decisão
administrativa. Sendo que, a Lei de Migração, exige a notificação da
Defensoria Pública apenas nos casos em que a repatriação não puder
ocorrer de imediato.
Para o autor,
Não é cabível o afastamento de direitos fundamentais aos estrangeiros no
Brasil, seja qual for a condição de entrada ou estada do estrangeiro no Brasil.
Os estados têm obrigações para com quaisquer pessoas em seus territórios,
decorrentes de vários compromissos internacionais de direitos humanos
(RAMOS, 2015, p. 150).

Conforme preconizado pela OC-18/03, o agente público responsável
pela recepção e análise do processo de migração, não pode negar ao
imigrante o acesso ao sistema judicial, sob pena de infringir, não só a
Convenção Americana mas também a Constituição Federal. O agente
público ou a instituição, no caso a Polícia Federal, devem esforçar-se ao
máximo para munir o imigrante das ferramentas necessárias para
defender-se, bem como garantir que todos os direitos dos imigrantes
sejam respeitados, independentemente da situação de regularidade,
solicitação de refúgio ou motivo da migração.
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Considerações finais
São avanços concebidos pela Lei de Migração, nº 13.445/17, conforme
seu artigo 3º, o reconhecimento dos princípios e diretrizes dos direitos
humanos dos migrantes e sua condição de igualdade com os nacionais,
para o acesso aos serviços, benefícios e programas sociais, como educação,
assistência jurídica, saúde, trabalho, serviço bancário, seguridade social e
outros. Porém, a nova Lei de Migração, nº 13.445/17, não alterou os
procedimentos técnicos de controle migratório nem regulamentou o
processo administrativo de impedimento de ingresso e repatriação,
impedindo a consagração do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa.
Respondendo à questão central do nosso trabalho, sobre as infrações
e penalidades administrativas de impedimento de ingresso e repatriação,
para saber se são ou não, condizentes com os direitos fundamentais e
direitos humanos adotados pelo Brasil, a resposta é negativa. A Lei de
Migração e seu Decreto Regulatório, nº 9.199/17, ao permitirem o
impedimento de ingresso e a repatriação sumária, ainda impedem o
acesso do migrante ao sistema judicial, o que contraria o compromisso
assumido pelo Brasil com a ratificação da Convenção Americana de
Direitos Humanos e o entendimento emanado pela Corte Interamericana
de Direitos Humanos em suas Opiniões Consultivas OC-18/03 e OC-21/14.
Ao permitir que normas elaboradas durante a vigência do Estatuto
do Estrangeiro, disciplinem sobre a política migratória do país, como no
caso da Instrução Normativa nº 72/13, que disciplina os procedimentos
técnicos de controle migratório realizados pela Polícia Federal, a ampla
discricionariedade administrativa e os argumentos de interesses da
soberania nacional, podem ocasionar em violações aos direitos
fundamentais dos migrantes e ferir o princípio da dignidade. Assim,
entendemos que os procedimentos técnicos para apuração das infrações e
penalidades administrativas ainda carecem de regulamentação adequada,
especialmente nos casos de impedimento de ingresso e repatriação.
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A política migratória do Brasil tem demonstrado tratamento
diversificado e exigência de requisitos para justificar a filtragem de
imigrantes estigmatizados, contrariando a equidade de tratamento. A
ocorrência de detenção irregular em áreas de fiscalização de fronteiras é
outra ilegalidade não solucionada pela Lei de Migração. Registros de
pessoas detidas em condições precárias, por muitos dias e sem o devido
processo legal, contraria o tratamento humanitário exigido pelo Direito
Internacional, especialmente o Direito dos Refugiados. Dentre as medidas
de retirada compulsória, a repatriação parece ser a que mais retira direitos
dos imigrantes, pois ocorre relativamente em pouco prazo, por isso
denominada de repatriação sumária.
Em nenhum momento a Lei de Migração, nº 13.445/17, garante a
oferta de refúgio ou asilo ao imigrante, sempre dependendo da solicitação
do interessado e de enquadra-lo em processos burocráticos. O excesso de
burocracia foi identificado como um dos mecanismos sistematizados pelo
ordenamento jurídico que colocam barreiras para realização e
consagração dos direitos fundamentais dos migrantes e dos vulneráveis. A
manutenção da Lei do Refúgio, nº 9.474/97, construída sob o molde já
revogado do Estatuto do Estrangeiro, ainda impede a oferta de asilo e
atendimento das obrigações internacionais. Assim, a dificuldade em incluir
o imigrante na sociedade, não parece ter sido enfrentado pela Lei de
Migração.
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Introdução
O novo marco regulatório da migração no Brasil (Lei nº 13.445/2017)
estabeleceu profundas diferenças em relação ao Estatuto do Estrangeiro
(Lei nº 6.812/1980), sancionado sob a égide do regime militar brasileiro.
Nesse sentido, os valores que nortearam os referidos diplomas legais, se
deram conforme o contexto político, social e econômico da época.
Tendo em vista estas considerações iniciais, o Estatuto do Estrangeiro
se desenvolveu durante a ditadura militar, em uma época na qual a
sociedade se encontrava fortemente influenciada por um nacionalismo
exacerbado, que primava pela segurança nacional, atribuindo ao
estrangeiro o papel de inimigo capital dos cidadãos.
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Por sua vez, a nova lei de migração brasileira, sancionada em um
regime democrático, modifica a compreensão até então vigente, pautandose pela defesa intransigente dos direitos humanos e abandonando o termo
estrangeiro, por não considerar mais o (i)migrante como uma ameaça à
segurança nacional.
Essa modificação substancial impactou consideravelmente a nova Lei
de Migração, diante do reconhecimento de direitos e garantias
fundamentais, com amplo avanço, inclusive, no repúdio à xenofobia, ao
racismo e quaisquer formas de discriminação, o que reforça a salvaguarda
do princípio ético-filosófico da fraternidade como vetor principiológico da
nova lei e a interdependência dos direitos humanos.
O presente estudo aborda algumas questões que se modificaram em
decorrência da nova lei de migração, dentre elas, destaca-se a insurgência
de um novo vetor principiológico, responsável por assegurar a
preponderância de uma legislação protetiva e em consonância com a
defesa perene dos Direitos Humanos: a fraternidade.
A relevância do debate proposto decorre da imperiosa necessidade de
reflexão da construção de um novo modelo em ascensão, fundamentado
em um vetor principiológico decisivo: a fraternidade entre os povos e
nações.
Para a compreensão do tema, o trabalho foi dividido em três
capítulos. No primeiro capítulo, será realizada uma análise sobre a nova
Lei de Migração, com a finalidade de verificar os pontos positivos da nova
legislação migratória. Na sequência, no segundo capítulo será feita uma
aproximação com o princípio da fraternidade, discorrendo sobre sua
roupagem teórica, sob o prisma constitucional. Por fim, no último capítulo,
será realizada uma conjunção entre os tópicos apresentados, com a
finalidade de aproximar a temática da migração e fraternidade sob a ótica
dos Direitos Humanos. A pesquisa tem natureza teórica, utilizando-se
como método o analítico dedutivo, a partir da leitura de doutrina
interdisciplinar, documentos e artigos relacionados ao tema.
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2 O novo marco regulatório da migração brasileira
A Lei nº 13.455 (Lei de Migração) foi sancionada em maio de 2017,
revogando o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/80), referencial
teórico-normativo, criado sob a égide do regime militar, que definia a
situação jurídica de todos os estrangeiros, no Brasil.
Discorrendo sobre as disposições de ambas as legislações Varella et al
(2017, p. 254):
Houve uma mudança de paradigma na forma como o Estado brasileiro
compreende as migrações, a partir da Lei 13.445, de 24 de maio de 2017 (nova
lei de migrações), com a valorização de uma ótica humanista,
desburocratizante. Enquanto no Estatuto do Estrangeiro, este era visto como
alguém a ser controlado pela Polícia Federal em todos os momentos da sua
permanência no país, a ideia prevalente na nova norma jurídica é de ampliar
os mecanismos de controle, mas também de viabilizar a conquista da
cidadania pelos estrangeiros que se integram de forma produtiva à vida do
país. Para tanto, houve alterações com a simplificação dos procedimentos para
obtenção de vistos; a alteração na forma de controle dos residentes
estrangeiros no Brasil; a facilitação do recebimento de trabalhadores
estrangeiros com capacidades estratégicas para o país e uma abertura para a
imigração humanitária. Para avaliar os avanços e os desafios necessários
durante a regulamentação, é preciso conhecer primeiro o perfil dos imigrantes
no Brasil, para, posteriormente, avaliar a política pública com a) lógica dos
novos procedimentos de obtenção de vistos; b) o novo regramento para a
residência do estrangeiro e registro único de migrantes; c) os critérios para o
recebimento de trabalhadores de alta qualificação; d) a abertura humanitária.

Em novembro de 2017, a novel legislação passou a produzir efeitos
no Brasil, modificando-se o status quo ante, ao ser reconhecida como uma
legislação democrática e protetiva dos direitos humanos dos migrantes:
Apesar dos vetos, cabe destacar que o novo arcabouço legal representa um
grande avanço no trato da questão migratória no Brasil e abre a perspectiva
de esperança para os coletivos migrantes que já se encontram por aqui, para
aqueles que estão por vir e para os brasileiros que emigraram para o exterior.
O maior avanço de todos, sem dúvida, foi acabar com o anacronismo do
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Estatuto dos Estrangeiros, aparato jurídico inspirado num regime de exceção,
cuja base se assentava na doutrina da segurança nacional e que vigorava
mesmo depois da aprovação da Constituição Democrática de 1988, que, entre
outros objetivos, se colocava como missão sepultar os resquícios jurídicos da
ditadura militar. (OLIVEIRA, 2017, p. 174)

Dentre as modificações ocorridas na nova legislação migratória,
verifica-se, em um primeiro momento, que a expressão “estrangeiro” foi
substituída com a criação de novas categorias de mobilidade para o
fenômeno migratório. A principal razão para o abandono desta expressão,
reside no interesse do legislador em reconhecer a universalidade dos
direitos fundamentais a todas as pessoas, dentre elas o (i)migrante.
O legislador, inspirado pelas tendências modernas do direito
internacional e constitucional, modificou o modo de ver “o outro”. Se antes
considerado inimigo a ser combatido por razões de segurança nacional1,
por ser “visto como uma ameaça à estabilidade e à coesão social”
(OLIVEIRA, 2017, p. 170), posteriormente, o ordenamento jurídico
brasileiro passou a reconhecê-lo como sujeito de direitos e deveres, sob o
manto do Estado Democrático de Direito.
Na sequência de novidades, o legislador estabeleceu no art. 1 da Lei
de Migração cinco categorias existentes no fenômeno migratório:
- Imigrante: pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside
e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil;
- Emigrante: brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no
exterior;
- Residente fronteiriço: pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que
conserva a sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho;
- Visitante: pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para
estadas de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou
definitivamente no território nacional;
- Apátrida: pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum
Estado, segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto
1

O artigo 2 do Estatuto do Estrangeiro estabelecia: “Na aplicação desta lei atender-se-á precipuamente à segurança
nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, socioeconômicos e culturais do Brasil, bem assim à
defesa do trabalhador nacional”.
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dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio
de 2002 , ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro.

Com base nessa nova disposição, verifica-se que ocorreu uma
alteração na forma de uso do termo migrante. Essa alteração considera o
migrante enquanto sujeito de direitos e deveres; que pode ser ou não
natural do país, não o definindo a partir de sua saída ou ingresso de um
determinado lugar (imigrante ou emigrante). Digno de nota, nesse
sentido, a compreensão de Almeida e Ciarlini (2020, p. 135):
Vê-se, ainda, o reconhecimento de que a fruição dos direitos humanos não
decorre da nacionalidade da pessoa, mas apenas da sua condição de ser
humano e que os Estados devem respeitar, proteger, promover e
implementar, em cooperação, estes direitos a todas as pessoas.

Importante destacar que o Estatuto do Estrangeiro não estabelecia
algumas das conquistas da nova Lei de Migração, conforme afirma Oliveira
(2017, p. 174):
Entre as conquistas obtidas com a nova lei, destacam-se os dispositivos
previstos nos artigos 3º e 4º, mas já no artigo 1º, ao definir as categorias
associadas aos diversos tipos de mobilidade, Lei n. 13.445 cria as categorias
imigrante, já com a modulação do tempo de permanência – temporários ou
permanentes; emigrante, demonstrando a preocupação com os brasileiros
residentes no exterior; visitante, para os casos de curtíssima duração; e
estabelece a definição de apátrida, facilitando a acolhida de um número
crescente de pessoas que vêm perdendo sua nacionalidade.

Nesse sentido, verifica-se uma evolução considerável na legislação, ao
estabelecer no artigo 3, diretrizes da política migratória, que contemplem
valores perenes como a não criminalização da migração, garantia do
direito à reunião familiar, inclusão social, laboral e produtiva do migrante
por meio de políticas públicas, dentre outras. Para Oliveira (2017, p. 175)
“não obstante alguns vetos inspirados em visões que defendem medidas
restritivas, o país passa a ter uma das legislações mais modernas no trato
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das políticas migratórias, avançando no tratando dos pilares que
sustentam a integração plena do migrante à sociedade brasileira”.
Na mesma linha de fundamentação, o art. 4 estabelece ao migrante
no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, bem como são assegurados direitos e liberdades civis, sociais,
culturais, econômicos, direito de associação, inclusive sindical, direito à
educação pública, direito de acesso à justiça, dentre outros direitos,
salvaguardando o princípio da isonomia.
Observa-se uma preocupação do legislador na salvaguarda dos
direitos, pois além de estabelecer direitos e garantias, determinou no §1,
do artigo 4:
Os direitos e as garantias previstos nesta Lei serão exercidos em observância
ao disposto na Constituição Federal, independentemente da situação
migratória, observado o disposto no §4 deste artigo, e não excluem outros
decorrentes de tratado de que o Brasil seja parte.

Diante do exposto, não restam dúvidas de que foram feitas
modificações consideráveis com a finalidade de uma maior efetivação da
dignidade do migrante.
3 A fraternidade como vetor axiológico
O preâmbulo da Constituição Federal de 1988, em que pese não tenha
a mesma natureza jurídica das normas constitucionais, estabelece
determinados valores que norteiam a Constituição, dentre eles o
compromisso com uma sociedade fraterna:
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bemestar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
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pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Semanticamente, fraternidade deriva do vocábulo latino frater que
significa irmão. Por outro lado, o verbo fraternizar apresenta como um
dos seus significados o ato de comungar nas mesmas ideias. (VIAL, 2006,
p. 122)
A disposição constitucional estabelece o reconhecimento da
fraternidade como um critério de valor a ser seguido, consubstanciado em
um modelo de compartilhamento, com caráter inclusivo e transdisciplinar,
rompendo com a estrutura tradicional de Estado-Nação.
Nessa linha de pensamento, Machado (2014, p. 116):
A ideia de fraternidade que ora se pretende difundir exprime igualdade de
dignidade entre todos os homens, independente de organização em
comunidades politicamente institucionalizadas ou vinculadas aos segmentos
sociais ou comunitários unidos por características ou objetivos comuns.

Dentre os pressupostos necessários e fundamentais do Direito
Fraterno, Vial (2006, p. 122) estabelece: a) não pode ser imposto, mas
pactuado entre iguais, b) espaço independente das delimitações políticas
ou geográficas, c) centraliza-se na humanidade como lugar comum, d)
paradoxo da humanidade ou desumanidade, e) direito não-violento, f)
eliminação de dogmas, g) direito inclusivo e h) aposta na diferença.
Com o advento da Lei de Migração, a fraternidade como vetor
axiológico aflorou a partir desta visão do “outro” como “eu”, desvelando
novas dimensões de solidariedade e contribuindo para uma modificação
da visão hegemônica e individualista dos direitos humanos. Nesse sentido,
Girigoni e Lagoski (2018, p. 7) afirmam:
Ao prefaciar a obra “O Direito Fraterno”, de Eligio Resta, traduzida ao
português, GRAU (2004, p. 7) observa que usualmente, o Direito tem
sido considerado como uma “linguagem do social”, mas em seus
ensinamentos ressalta que “o direito deve ser uma linguagem da
humanidade”, uma vez que, para que se constitua um tempo mais justo, faz-
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se necessário um ambiente politicamente aberto e ilimitado, para que se
desenvolvam as bases de um Direito Fraterno e torne possível a
constituição de uma vivência comunitária, no sentido de comum-unidade,
de direitos equitativos

Essa orientação ética que decorre da fraternidade fica patente em
várias passagens da Lei de Migração, quando, por exemplo, estabelece a
necessidade de efetivação da dignidade da pessoa do migrante, por meio
do repúdio à xenofobia, ao racismo e quaisquer formas de discriminação.
Nesta dinâmica se insere a fraternidade, que demonstra amor ao próximo:
O princípio da fraternidade, mais que um princípio de direito, é um princípio
ético, motor de deveres recíprocos, uma predisposição de ânimo que permite
que o ser humano seja capaz de olhar qualquer outra pessoa com simpatia,
porque visualiza em cada homem ou mulher origem e destino comuns.
Visualiza-se no outro, “um outro eu”, independente da cultura. (CORREIA;
BARZOTTO; MARTINS, 2018)

Em outros termos, à fim de dar conta das demandas emergentes, o
compromisso com uma sociedade fraterna implica na redefinição das
“relações entre os sujeitos entre si e entre estes e o Estado, da mesma
forma que entre os próprios Estados” (GIRIBONI; LANGOSKI, 2018, p. 7),
com a finalidade de estabelecer diretrizes eficazes frente ao desafio
migratório. Para tanto, este compromisso deverá ter como foco a
prevalência do diálogo, da não-violência, o respeito às diferenças, pois
“fraternidade implica em um compartilhar” (VIAL, 2006, p. 132).
A compreensão da fraternidade como vetor axiológico implica que a
sociedade como um todo se envolva neste processo de construção de ver o
“outro” como “eu”.
Dito de outra maneira, a fraternidade se expressa como um valor
recíproco (CORREIA; BARZOTTO; MARTINS, 2018), onde o
comportamento dos indivíduos caracteriza-se pelo diálogo com base em
valores comuns, onde reconhece-se a busca pelo bem-estar do outro como
um dever. A sistematização do bem-estar social encontra previsão no
artigo 3 da Constituição Federal de 1988:
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Artigo 3. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais
e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.

É o poder da palavra carregada de sentido que implica reflexão, ação
e coragem que possibilita o poder de transformação, pois, conforme Freire
(2001, p. 23) “não podemos renunciar à luta pelo exercício de nossa
capacidade e de nosso direito de decidir e de romper; sem o que não
reinventamos o mundo”. Só o sujeito de pronúncia rompe barreiras,
inserindo-se no contexto de fazer a sua própria história, em defesa do
direito de ser gente que está condicionado ao direito de dizer a própria
palavra, em reação à violência dos opressores.
Discorrendo sobre a não-violência sob a perspectiva gandhiana, Vial
(2006, p. 130) afirma:
As lições de Gandhi (1996) ensinam, em cada palavra, que a possibilidade de
mudar o mundo está no interior de cada homem, de cada nação. A efetivação
de um outro mundo deve partir do combate “não-violento” das injustiças de
todos os tipos, entre os indivíduos e entre os Estados. Gandhi (1996) não se
cansa de repetir que mesmo os ditos países fracos têm uma grande força e,
referindo-se ao caso específico da Índia, afirma que é um país forte,
entendendo-se a idéia de força como algo que deriva da aptidão física. Refere,
ademais, que a capacidade de perdoar fornece uma potente onda de força nãoviolenta, e mais: que cultivando a idéia da força, torna-se ainda mais fortes.
Assim, para praticar essa força não-violenta, é preciso entender
que o sofrimento é a lei da humanidade, enquanto a guerra é a lei da selva. O
sofrimento, não a espada, é o símbolo da raça humana. As características da
não-violência de Gandhi (1996, p. 10-11) podem ser resumidas em alguns
aspectos: ela não está relacionada com a defesa de ganhos ilegítimos, e sim
com a defesa e o respeito ao homem; é incompatível com o domínio de países
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e povos; é um poder que pode ser possuído por todos, por isso deve ser aceito
como lei de vida, deve estar no centro de todo o ser.

Sobre esse tema Beleza (2011) esclarece que: “O diálogo instaura a
confiança entre os seres humanos, rompe silêncios e implica um pensar
crítico sobre si, a coletividade e a realidade conflituosa – diálogo
problematizado”.
Por todas essas razões, verifica-se que o princípio da fraternidade
encontra embasamento teórico na estruturação da Lei da Migração,
estabelecendo disposições sobre os direitos e os deveres do migrante e do
visitante, além da regulamentação de sua entrada/estada no país e
princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante.
4 Migração e fraternidade sob a ótica dos direitos humanos
Esse avanço voltado à observância soberana de valores perenes,
passou a ocorrer de modo mais frequente após a Segunda Guerra Mundial,
caracterizando-se por ser um evento de profunda repercussão,
caracterizando-se por demonstrar até que ponto de auto destrutividade o
ser humano é capaz de chegar para com os seus semelhantes, havendo
uma violação indescritível aos mais básicos direitos fundamentais.
A Revolução Francesa, por meio do lema: Liberdade, Igualdade e
Fraternidade, foi essencial para o estabelecimento de um modelo
humanístico e democrático, tendo como norte o reconhecimento, defesa e
proteção dos Direitos Humanos como direito de todos, exigindo-se a
efetivação dos princípios contidos em documentos jurídicos da mais alta
respeitabilidade2, para a consolidação da democracia e a valorização da
dignidade humana.
Ribeiro e Paulon (2020, p. 90) estabelecem a distinção apontada pela
doutrina entre os direitos humanos e os direitos fundamentais:
2

Bill of Rights, Declaração dos Direitos da Virgínia, Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão,
foram as principais declarações que enunciaram os direitos que todos os seres humanos possuem, sendo essencial a
sua proteção pelo império da lei, para que o indivíduo não faça justiça com as próprias mãos.
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Na visão de Guerra (2008), “direitos humanos” é uma terminologia
empregada para denominar os direitos positivados nos documentos
internacionais, como também as exigências básicas relacionadas com a
dignidade, liberdade e igualdade de pessoa, que não alcançaram um estatuto
jurídico positivo. Os direitos fundamentais, por sua vez, se referem aqueles
direitos que, aplicados diretamente, gozam de uma proteção especial nas
Constituições dos Estados de Direito. São provenientes de um
amadurecimento da própria sociedade no que se refere à proteção dos
referidos direitos.

É nesse cenário que o indivíduo começa a ser compreendido a partir
de uma dimensão constitutiva da humanidade, daí decorrendo a
justificação dos direitos humanos, em conjunto com a dignidade humana,
oferecendo o pressuposto necessário para que os seres humanos exijam,
independentemente das suas sensíveis diferenças, reconhecimento e
respeito.
Para Sarlet (2004, p. 84), “sem que se reconheçam à pessoa humana
os direitos fundamentais que lhe são inerentes, em verdade estar-se-á
negando-lhe a própria dignidade”.
O reconhecimento integral dos Direitos Humanos de primeira
(direitos negativos, exigindo uma abstenção estatal: direito à vida, à
liberdade de ir e vir, igualdade perante a lei, etc), segunda (direitos sociais,
como o direito à saúde, à alimentação, à educação e ao trabalho, sem os
quais se verificou a impossibilidade de se gozar efetivamente os direitos de
primeira dimensão) e terceira dimensão (envolve os novos direitos como
o direito ao meio ambiente equilibrado e à qualidade de vida, cujo
destinatário não é necessariamente o indivíduo, mas as futuras gerações e
a coletividade), é uma exigência prioritária, como condição de assegurar a
existência real de cada um deles.
Tendo como subsídio as dimensões de direitos, cumpre assinalar que
os Direitos Humanos representam os valores mais preciosos da pessoa
humana, dentre eles, a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a
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liberdade e a fraternidade, especialmente em tempos tão sombrios como
os atuais.
Conforme Antonio H. Aguilera Urquiza:
O surgimento de novas formas de relações de poder internacionais e nacionais,
em especial após a segunda metade do século XX, tem exigido novos ajustes
ao campo dos direitos humanos, ajustes políticos e hermenêuticos. Neste
contexto, as normas e discursos internacionais de direitos humanos têm sido
apropriados, transformados e/ou contestadas por grupos sociais, governos e
organizações, em diferentes contextos, que vai do global ao local. (URQUIZA,
2014, p. 146)

Cumpre contextualizar que, sob a égide da ditadura militar, o Estado
caracterizou-se pela imposição de um uma maior restrição aos direitos
civis e políticos. Porém, o mesmo não pode ser dito sobre o novo marco
regulatório de migração, responsável por estabelecer uma redefinição,
com vistas à necessária observância de respeito aos Direitos Humanos.
Nesse sentido, verifica-se que o art. 3, I, da Lei nº 13.455 estabeleceu
que a política migratória se rege pela universalidade, indivisibilidade e
interdependência dos direitos humanos. Assim, todos os indivíduos são
considerados como sujeitos de direitos, portadores de direitos indivisíveis,
mantendo tal política migratória uma intersecção entre os diversos
direitos fundamentais, que devem ser compreendidos como um todo.
Sob a ótica dos Direitos Humanos, Vial (2006, p. 121), citando Resta,
retoma a ideia de fraternidade anunciada na Declaração Universal dos
Direitos do Homem:
A fraternidade iluminista insere novamente uma certa cota de complexidade
no frio primado do justo sobre o bom, e procura, com efeito, alimentar de
paixões quentes o clima rígido das relações políticas. Mas há,
concomitantemente, a necessidade de transferir o modelo da amizade à
dimensão da fraternidade, típica de uma comunhão de destinos derivada do
nascimento e independente das diferenças. Assim, há necessidade de
transformá-la em código, de fazê-la regra, com todos os paradoxos, mas
também com todas as aberturas que comporta. Por isso é ‘direito fraterno’ que
se configura então, em época iluminista, vivendo daquele momento em diante,
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como condição excluída, mas não eliminada, deixada de lado e, ao mesmo
tempo, presente. (RESTA, 2002, p. 07)

Com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
em 1948, a dignidade da pessoa humana foi inserida como uma baliza
principiológica. Para além de uma retórica inclusiva nos discursos, buscase a efetivação dos migrantes como sujeitos de direito.
Nesse sentido, Alarcón e Diniz (2008, p. 55) sustentam:
[...] os Estados devem manter um controle migratório adequado, logicamente,
sem o cerceamento desnecessário, não razoável, do direito de ir e vir. Mas,
paralelamente, há que existir uma política de promoção social que permita a
unidade na diversidade de homens e mulheres do nosso continente. Isso é
possível com fundamento nos princípios da tolerância, da igualdade e da
pluralidade, da unidade do gênero humano dentro da diversidade cultural, os
quais possibilitam que seja extraída da migração toda a sua contribuição em
benefício do progresso social.

Para Arendt (2004, p. 330) é o poder da palavra carregada de sentido
que implica reflexão, ação e coragem que possibilita o poder de
transformação:
A privação fundamental dos direitos humanos manifesta-se, primeiro e acima
de tudo, na privação de um lugar no mundo que torne a opinião significativa
e a ação eficaz. [...] São privados não do seu direito à liberdade, mas do direito
à ação; não do direito de pensarem o que quiserem, mas do direito de
opinarem.

Diante de tais fatos, a legislação deve ser interpretada em compasso
com a realidade social, daí decorrendo que seu sentido é
permanentemente construído. Por conseguinte, o comprometimento com
a dignidade do homem é imperioso, como força motriz capaz de romper
com uma dogmática jurídica que cristaliza injustiças, ao invés de
implementar direitos fundamentais. Para Seger e Veronese (2018, p. 123):
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A dignidade deve balizar o mundo globalizado, irrigando as conexões culturais
produzidas a partir dessas migrações, auxiliando na quebra de resistência dos
nacionais para a aceitação dos estrangeiros e na preservação da cultura dos
que chegam, em transversa interferência a possibilitar a convivência
harmônica

Sob o viés da migração, verifica-se que a dignidade da pessoa
humana; sendo ela nata, naturalizada ou ilegal, foi alçada à um status
superior, com a finalidade de que os (i)migrantes possam ser considerados
verdadeiros sujeitos de direito. Nesse sentido, pertinente o
posicionamento de Trindade (2001, p. 26):
Os avanços [nesse campo] somente serão alcançados por meio de uma radical
mudança de pensamento. Em uma escala de valores, considerações de ordem
humanitária devem prevalecer sobre considerações de ordem econômica ou
financeira, sobre a alegada proteção econômica ou financeira, sobre a alegada
proteção do mercado de trabalho e sobre a rivalidade de grupos sociais. Há,
definitivamente, forte necessidade de situar o ser humano no seu devido lugar,
certamente acima de capitais financeiros, bens e serviços. Esse é o maior
desafio do mundo ‘globalizado’ em que vivemos, na perspectiva dos Direitos
Humanos.

A concretização dos direitos humanos, torna necessário encarar o
Direito sob uma égide interpretativa, onde a Constituição ao contemplar
direitos, os reproduza através de uma representação do presente, e não
um sustentáculo do passado. Nesse sentido, Asfor (2009, p. 31) aprofundase de forma crítica e ao mesmo tempo filosófica, abordando que: “as leis
sempre precisam ser compreendidas no contexto humano a que se
destinam, pois foram elaboradas para produzir felicidade, e não injustiça,
para promover o bem comum, e não a frustração coletiva”.
Diante do exposto, não restam dúvidas de que a nova lei de migração
se pautou pela ótica dos Direitos Humanos e da fraternidade, para nortear
as novas disposições sobre a matéria.
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Considerações finais
Com base na pesquisa realizada verifica-se que há um compromisso
constitucional com uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.
Esse comprometimento impactou diretamente na elaboração e
promulgação da nova Lei de Migração, responsável por substituir o
anacrônico Estatuto do Estrangeiro, vigente no período da ditadura
militar.
A migração internacional regulada até então pelo Estatuto do
Estrangeiro, proibia o exercício de uma infinidade de direitos, dentre eles,
o de exercer atividade de caráter político, participar de reuniões e,
também, não existia liberdade de opinião.
Tendo em vista, o retrocesso migratório em muitos países, o Brasil
confirma o seu destaque no panorama internacional, ao estabelecer
disposições inéditas.
Diante desse cenário, com o advento da nova Lei de Migração,
ocorreu uma modificação considerável, estabelecendo uma série de
direitos que até então não eram extensíveis aos migrantes. Essa virada
histórica decorreu da evolução da sociedade e, ao mesmo tempo, de um
olhar fraterno para o “outro”, não mais visualizando-o como um inimigo,
mas como um irmão, que merece ter o seu bem-estar considerado.
Deste modo, nota-se que o princípio da fraternidade ultrapassa os
limites do Estado-Nação, para propor uma nova visão de mundo, não mais
definida geograficamente, coexistente com o reconhecimento dos Direitos
Humanos, no âmbito da migração.
Tais reflexões podem colaborar com a elaboração de propostas para
a resolução de antigos problemas que ainda se apresentam relativos à
dicotomia estranho/cidadão, considerando que o diálogo e o emprego da
não-violência são reconhecidos como as melhores vias a serem adotadas
em soluções conflituosas.
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As razões de ser da extradição enquanto medida de
cooperação internacional na Lei de Migração brasileira
Núbia Franco de Oliveira 1
Luiz Gustavo Gonçalves Ribeiro 2

Introdução
A Lei de Migração (Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017) alterou de
forma significativa a disciplina de vários aspectos relacionados a este
fenômeno em nosso país (LEITE; TEIXEIRA, 2020, p. 108), revogando a
legislação anterior que disciplinava a situação dos migrantes no Brasil,
conhecida como Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815, de 19 de agosto de
1980). Uma vez que o Estatuto do Estrangeiro não correspondia mais às
demandas da sociedade atual, o novo marco normativo surgiu para
renovar o tratamento das relações de migração (REATO; CALGARO;
SOBRINHO, 2020, p. 47).
Até o ano de 2013, as regras gerais sobre migração, incluindo aquelas
relativas à extradição, eram reguladas majoritariamente pelo Estatuto do
Estrangeiro. Nesse ano, editou-se a Lei nº 12.878/2013, que estabelecia
novas disposições referentes à prisão cautelar para fins de extradição.
Dessa forma, “o tratamento das questões relacionadas às migrações
internacionais vinha navegando num mar de avanços, paralisia e
1 Mestranda do PPGD – Mestrado e Doutorado em Proteção dos Direitos Fundamentais da Universidade de ItaúnaUIT.
2 Pós-Doutor pela Università Degli Studi di Messina-IT. Doutor e Mestre em Ciências Penais pela UFMG. Professor
de graduação e mestrado da Escola Superior Dom Helder Câmara. Promotor de Justiça em Belo Horizonte-MG.
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retrocessos”, o que fazia parecer que, no Brasil, existia uma “não política
migratória” (SANTOS; LEMOS JÚNIOR, 2020).
Tal entendimento, todavia, é equivocado. Conforme aponta Ventura
(2014, apud SANTOS; LEMOS JÚNIOR, 2020), é falsa a ideia de que o
Brasil não possuía uma política migratória. Embora não se revelasse tão
restritiva quanto àquelas dos Estados Unidos da América ou de
determinados países europeus, até o surgimento da nova lei de migração
brasileira, contávamos com uma política “fragmentada, opaca e
casuística”, que refletia e garantia a discricionariedade total do Estado
remanescente da época da ditadura militar (VENTURA, 2014, apud
SANTOS; LEMOS JÚNIOR, 2002, p. 209).
Nesse sentido, é possível afirmar que a Lei de Migração adveio para
renovar o tratamento das relações de migração. Mesmo sem se desligar
completamente das convicções sobre o eixo da segurança nacional,
fundamento da política de migração instituída pelo Estatuto do
Estrangeiro, a nova lei possui a “capacidade de abarcar como âmago os
direitos humanos”, inteirando-se acerca das realidades multiculturais e
interculturais do cenário contemporâneo e que impulsionaram a alteração
legislativa (REATO; CALGARO; SOBRINHO, 2020, p. 47). Isso significou,
ao menos em tese, a superação da “não política migratória” brasileira, e,
consequentemente, das práticas remanescentes do regime de exceção que
vigeu no Brasil até o final da década de 1980 (SANTOS; LEMOS JÚNIOR,
2002).
Assim, em 18 de abril de 2017, o Senado Federal aprovou, por
unanimidade, o projeto Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 7/2016,
que revogava o Estatuto do Estrangeiro, criado durante o governo militar,
e instituía a nova Lei de Migração brasileira. A nova lei alçou o Brasil a
uma posição de vanguarda no tratamento do tema, uma vez que deferiu
aos imigrantes diversas prerrogativas que, até então, eram conferidas
apenas aos brasileiros natos (LEITE; TEIXEIRA, 2020, p. 123). A lei
introduziu importantes mudanças, ganhando destaque a não
criminalização por razões migratórias, a desburocratização do processo de
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regularização migratória, a institucionalização da política de vistos
humanitários, além da garantia de uma série de direitos aos migrantes até
então inexistentes ou não positivados (SANTOS; LEMOS JÚNIOR, 2002, p.
215).
Percebe-se, portanto, uma mudança no enfoque do marco legal. A
ênfase da nova lei de migração está na garantia dos direitos das pessoas
migrantes, sejam estes estrangeiros que chegam ao Brasil, sejam os
brasileiros que residem no exterior (SANTOS; LEMOS JÚNIOR, 2002, p.
215). Nessa perspectiva, a Lei não modificou apenas o padrão interno da
política migratória brasileira, passando de uma perspectiva migratória
conduzida pela segurança nacional para uma perspectiva conduzida pelos
direitos humanos, como também foi além de suas coações internacionais
(NUNES; COSTA, 2020, p. 167), o que se verifica em diferentes aspectos.
Dentre eles, ganha destaque o novel entendimento do legislador acerca do
instituto da extradição, que passa a ser classificado enquanto uma medida
de cooperação internacional, e não mais como uma medida de retirada
compulsória, tal qual ocorria anteriormente.
Diante disso, este trabalho questiona a razão (ou razões) que levou o
legislador a proceder à alteração da natureza jurídica da extradição.
Objetiva-se, de maneira geral, compreender o porquê e a importância da
mudança legislativa. De maneira mais específica, procura-se: discutir as
motivações por trás das medidas de retirada compulsória de estrangeiros
no ordenamento jurídico brasileiro; analisar como essas medidas eram
operadas na vigência do Estatuto do Estrangeiro e como se operam na
nova lei de migração (Lei nº 13.445/2017); avaliar se, ou em que medida,
a classificação da extradição como medida de cooperação internacional
corrobora as disposições sobre direitos humanos e as disposições
constitucionais acerca dos direitos fundamentais no que tange à migração.
Para tanto, a presente pesquisa será dividida em duas partes
principais. Na primeira delas, analisaremos como a figura do homo sacer
advenus (BEÇAK; CASTRO, 2020) é recepcionada pela legislação vigente
há até pouco tempo – o Estatuto do Estrangeiro – e como é tratada na
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legislação atual – Lei nº 13.445/2017. Em seguida, apresentamos a
conceituação de medidas de retirada compulsória e medidas de
cooperação, discutindo a inserção do instituto da extradição dentro destas.
O método utilizado para a realização do trabalho foi o hipotéticoindutivo com a abordagem de categorias consideradas fundamentais para
o desenvolvimento do tema. Os procedimentos técnicos utilizados na
pesquisa para coleta de dados foram essencialmente a pesquisa
bibliográfica. O levantamento bibliográfico forneceu as bases teóricas e
doutrinárias a partir de livros e textos de autores de referência, tanto
nacionais como estrangeiros. Enquanto o enquadramento bibliográfico
utiliza-se da fundamentação dos autores sobre um assunto, o documental
articula materiais que não receberam ainda um devido tratamento
analítico. A fonte primeira da pesquisa é a bibliográfica que instruiu a
análise da legislação constitucional e a infraconstitucional, bem como a
doutrina que informa os conceitos de ordem dogmática.
2 O homo sacer advenus no estatuto do estrangeiro e na nova Lei de
Migração
A lei de migração brasileira foi positivamente recebida por grande
parte da doutrina, que a enxergou como uma forma de “superação do
modelo autoritário do Estatuto do Estrangeiro da ditadura militar, lei que
disciplinava a atividade dos estrangeiros em território brasileiro com base
na ideologia da segurança nacional e combate à subversão, típica da guerra
fria” (BEÇAK; CASTRO, 2020, p. 73). Não obstante, no que concerne à
regulação da migração no Brasil, o advento norma em questão evidencia
um conflito existente entre as suas disposições e a maneira com que foi
regulada, através do Decreto nº 9.099, de 20 de novembro de 2017.
Embora a Lei de migração vise a atender expectativas emancipatórias
de movimentos sociais, migrantes e grupos de defesa dos direitos
humanos, proibindo, no artigo 1231, a privação de liberdade por razões
1

Artigo 123. Ninguém será privado de sua liberdade por razões migratórias, exceto nos casos previstos nesta Lei.
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migratórias, o decreto presidencial citado estipula a figura do migrante
clandestino em seu artigo 1722, permitindo a prisão cautelar para fins de
expulsão, repatriação e deportação no artigo 2113 do mesmo regulamento
(BEÇAK; CASTRO, 2020, p. 74). Evidenciam-se, assim, reminiscências de
autoritarismo, ínsitas ao período ditatorial em que fora elaborado o
Estatuto do Estrangeiro, e que ainda seguem presentes no ordenamento
jurídico brasileiro. Isso se dá pelo fato de o migrante ainda hoje ser
enxergado como aquilo que Agamben (2010) denomina homo sacer – e
que hoje, segundo Beçak e Castro (2020), pode ser compreendido como
homo sacer advenus.
Explica-se: para Agamben (2007, p. 96), “o fundamento primeiro do
poder político é uma vida absolutamente matável, que se politiza através
de sua própria matabilidade”. O autor faz referência ao homem sagrado
(homo sacer) que ofendeu os deuses do direito romano arcaico e, por isso
poderia ser matado por qualquer concidadão sem que isso configurasse a
prática de homicídio (AGAMBEN, 2002). A essa “vida que não vale nada”,
portanto, dá-se o nome de homo sacer (BEÇAK; CASTRO, 2020, p. 74).
Nesse sentido, para dar ênfase à condição do migrante como um ser
humano desprovido de dignidade, “matável”, Beçak e Castro (2020)
adicionaram à expressão o adjetivo latino advenus, que significa
“estrangeiro”, “migrante”. Na atualidade, “o migrante, o homo sacer
advenus, é a vida nua que não vale nada, serve apenas um propósito:
manter a aparência de controle da situação, de modo a neutralizar
qualquer tentativa de mitigação da lei do valor” (BEÇAK; CASTRO, 2020,
p. 75).

2

Artigo 172. A entrada condicional no território nacional de pessoa que não preencha os requisitos de admissão
poderá, na impossibilidade de retorno imediato do imigrante impedido ou clandestino, ser autorizada pela Polícia
Federal, por meio da assinatura de termo de compromisso, pelo transportador ou por seu agente, que assegure o
custeio das despesas com a permanência e com as providências necessárias para a repatriação do imigrante.
Parágrafo único. Na hipótese de entrada condicional prevista no caput , a Polícia Federal fixará o prazo de estada, as
condições a serem observadas e o local em que o imigrante impedido ou clandestino permanecerá.
3

Artigo 211. O delegado da Polícia Federal poderá representar perante o juízo federal pela prisão ou por outra medida
cautelar, observado o disposto no Título IX do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal .
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Isso é consequência direta do sistema capitalista, o qual,
fundamentado na livre circulação de capital, tenta, ainda que sem sucesso,
reprimir a livre circulação de pessoas pelo planeta (BEÇAK; CASTRO,
2020, p. 79). É o que se observa, principalmente, desde meados do século
passado até a conjuntura migratória atual:
Ao redor do mundo se promove uma estrutura autoritária de controle de
fronteiras, tais como acolhida de estrangeiros em campos de imigrantes em
condições degradantes (v. g. Calais), criação de tribunais ad hoc para deportar
imigrantes (v.g. proposta da administração Trump), acordos para
remanejamento de migrantes para países satélites, evitando-se a
“contaminação” dos países europeus por hordas de migrantes do Oriente
Médio e Norte da África (v. g. acordo UE e Turquia sobre refugiados) (BEÇAK;
CASTRO, 2020, p. 80).

Mesmo em sociedades ditas democráticas, diversos mecanismos são
arrolados para a contenção e/ou afugentamento da figura do migrante, do
homo sacer advenus, o que implica a suspensão de preceitos básicos de
direitos humanos sob o pretexto de defesa dos interesses do Estado e da
sociedade (BEÇAK; CASTRO, 2020). Era essa a regra no Brasil, com a
vigência do Estatuto do Estrangeiro, o que supostamente foi mitigado pela
nova lei de migração. Supostamente, pois, embora a Lei estabeleça que a
política migratória brasileira é regida em observância aos princípios da
universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos
(art. 3º, I), ao princípio da não criminalização da migração (art. 3º, III),
dentre outros, o decreto que regulamentou a Lei estabelece medidas que
vão de encontro à fundamentação principiológica da legislação.
“Sorrateiramente” (nas palavras de Beçak e Castro, 2020, p. 84), o
decreto que 9.099/2017 permitiu, em seu artigo 211, a prisão cautelar de
migrantes sujeito a medidas de retirada compulsória, o que “é espantoso,
ainda mais quando se coteja a regra regulamentar com o texto da Lei de
Migração e com o disposto no título IX do Código de Processo Penal, na
redação dada pela Lei nº 12.403/2011” (BEÇAK; CASTRO, 2020, p. 84).
Ademais, a Lei de Migração expressamente afirma no artigo 123 que
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“ninguém será privado de sua liberdade por razões migratórias, exceto nos
casos previstos nesta Lei”. Dessa forma, a Lei de Migração só trata de
prisão cautelar para fins de extradição no artigo 844, de modo que o
decreto não regulamentar a ampliação dessa hipótese, englobando as
medidas de retirada compulsória do migrante (BEÇAK; CASTRO, 2020, p.
84). Isso pode gerar uma série de violações a direitos humanos e
fundamentais, pois:
O migrante sujeito a expulsão, deportação ou repatriação não reclama do
salário abaixo do mínimo, não cobra adicional de horas extras, férias, décimo
terceiro. Muitas vezes a barreira da língua o impede de buscar os seus direitos
trabalhistas. Submetido a uma condição de clandestinidade, o homo sacer
advenus terá acesso dificultado a serviços públicos essenciais de saúde,
trabalho, educação e justiça. (...) Precarizado a condição de subclasse, a
criminalização do migrante é uma necessidade do capitalismo histórico e
funcionalmente maximiza a acumulação. A prisão cautelar para fins de
garantia de efetividade das medidas de retirada compulsória do migrante não
serve para garantir o primado da lei. Trata-se de necessidade estrutural do
sistema, pois o homo sacer advenus precisa estar sujeito a uma danação
iminente do sistema (BEÇAK; CASTRO, 2020, p. 85).

Consubstancia-se, portanto, a manutenção dos resquícios
autoritários oriundos do regime de exceção existente no Brasil do século
XX. Ainda que a nova legislação, tendo como escopo a consonância com as
disposições constitucionais vigentes, estabeleça que a política migratória
brasileira será regida com a observância dos direitos humanos, na prática
mantém-se a existência do homo sacer advenus.
2.2 A migração no Estatuto do Estrangeiro
Com vistas a definir a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, foi
publicada, em 19 de agosto de 1980, a Lei nº 6.815, conhecida como
4

Artigo 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a
formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder
Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame
da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à
autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.
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“Estatuto do Estrangeiro”. Tratando-se de uma legislação produzida e
deixada como herança de um período de ditadura militar, de defesa do
Estado e da nação a partir de uma Doutrina de Segurança Social, a pessoa
estrangeira era tratada como um inimigo, não pertencente, tendo a sua
presença em território brasileiro condicionada à ordem pública e aos
interesses nacionais (DEL’OLMO; ROTTA, 2018). Eram essas, aliás, as
disposições do artigo 2º e 3º da referida lei:
Artigo 2º Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à segurança
nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, sócioeconômicos e culturais do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional.
Artigo 3º A concessão do visto, a sua prorrogação ou transformação ficarão
sempre condicionadas aos interesses nacionais.

Não havia, a contrário do que ocorre na lei atual, qualquer menção
aos direitos humanos, de modo que o imigrante era visto
majoritariamente como uma ameaça à “estabilidade e à coesão social” do
país, predominando o enfoque da segurança nacional (SANTOS; LEMOS
JÚNIOR, 2002, p. 208). Como consequência, “no período de vigência do
referido diploma legal, a preocupação com os procedimentos
administrativos que envolviam a manutenção e a condução coercitiva do
“estrangeiro” para além das fronteiras brasileiras era maior que a
preocupação com a humanização do processo” (DEL’OLMO; ROTTA,
2018). O estrangeiro ou imigrante era visto, na maior parte do tempo,
enquanto homo sacer.
Todavia, a partir de meados dos anos 1980, as discussões em torno
da política migratória brasileira passaram a adquirir espaço e importância
na agenda social do país. Isso se deu por uma série de aspectos, dentre os
quais destacam-se:
a emergência, naquela década, da emigração internacional, pois brasileiros
passaram a viver no exterior em situação de vulnerabilidade e não
vislumbravam as mínimas condições que favorecessem uma possível
reinserção no país, como, por exemplo, aspectos relacionados à obtenção de
trabalho e à cobertura da previdên cia social; a entrada irregular de
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trabalhadores e suas famílias que vieram, sobretudo, da Bolívia e Paraguai; e
a chegada massiva de haitianos e africanos, no início dos anos 2010. (SANTOS;
LEMOS JÚNIOR, 2002, p. 208)

Destarte, não apenas o Estatuto do Estrangeiro era ultrapassado na
dimensão política, mas também engessava a tomada de decisões voltadas
ao acolhimento e à integração dos imigrantes (SANTOS; LEMOS JÚNIOR,
2020). Com isso, vivia-se no Brasil um paradoxo, causado pela convivência
de um marco regulatório baseado na primazia da segurança nacional em
plena ordem democrática. Especialmente nas últimas décadas do século
XX e no início do século XXI, “a saída de brasileiros para residirem no
exterior e a chegada de fluxos migratórios de diversas origens tornavam
imperiosa a revisão do arcabouço legal” (SANTOS; LEMOS JÚNIOR, 2002,
p. 207)
Tal qual exposto, principalmente após a promulgação da Constituição
de 1988, a obsolescência do Estatuto do Estrangeiro tornou-se ainda mais
evidente e insustentável, uma vez que a prerrogativa da segurança
nacional se revelava cada vez mais insustentável e incoerente com a
realidade vivenciada no Brasil (REATO; CALGARO; SOBRINHO, 2020, p.
43). Como consequência, ocorreu a guinada legislativa no ano de 2017,
tema que será tratado no próximo tópico.
2.3 A migração na Lei nº 13.445/2017
O Estatuto do Estrangeiro, que regulava a migração no Brasil, é
originário da época do regime militar, e, dessa forma, conflitante com a
atual Constituição Federal. Diante disso, ainda que muito tenha tardado,
em maio de 2017, o Brasil sancionou a Lei nº 13.445/2017,
regulamentando a matéria da migração em âmbito nacional. Tendo
revogado, dessa forma, o antigo Estatuto, a lei possui um caráter
progressista, simbolizando, para determinados doutrinadores, as
disposições autoritárias da ditadura (NUNES; COSTA, 2020, p. 155-156).
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Ocorreu, a partir da promulgação da Constituição em 1988, um
movimento de redemocratização do Brasil. No que tange às políticas
migratórias, o país:
se inseriu como ator nesse processo, abandonando a herança ditatorial
presente no Estatuto do Estrangeiro e galgando novos horizontes para o
tratamento da questão migratória a partir da Lei de Migração, não deixando
de trazer inovações, também, no campo de positivação das medidas de
cooperação internacional (DEL’OLMO; ROTTA, 2018).

Dessa forma, o Brasil, indo de encontro às tendências internacionais,
tem enfrentado a questão da migração com a inclusão de lei que regulariza
o ingresso de estrangeiros em território nacional (NUNES; COSTA, 2020,
p. 167), em vez de impor restrições e/ou coibir esse movimento, como tem
sido observado em diversos outros países. Pode-se afirmar que a nova lei
de migração brasileira não apenas modificou seus padrões internos,
substituindo uma perspectiva de política migratória conduzida pela
segurança nacional para uma perspectiva conduzida pelos direitos
humanos, como foi além de suas coações internacionais (NUNES; COSTA,
2020, p. 167).
A Lei de Migração de 2017, além de revogar o Estatuto do Estrangeiro
e a Lei nº 818, de 1949, que regularizava a aquisição, perda e reaquisição
de nacionalidade:
determina novos princípios e direcionamentos acerca de políticas públicas,
obrigações e direitos, circunstância documental do migrante e do visitante, seu
registro, identificação, qualidade jurídica, entrada e saída do país, retirada
compulsória, escolha de nacionalidade e naturalização, cláusulas de abrigo aos
brasileiros no exterior (emigrantes), ações de cooperação, contravenção e
punições aos que a inadimplirem, bem como tipificar o delito de “Promoção
de migração ilegal”, isto é, tráfico de pessoas, adicionando o artigo 232-A ao
Código Penal Brasileiro (Decreto-lei nº 2.848/1940), constituindo pena de
reclusão de dois a cinco anos e multa (NUNES; COSTA, 2020, p. 160).

A despeito dos diversos aspectos positivos da lei, não se pode afirmar
que o país adotou uma política totalmente liberal, no sentido original da
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palavra, no que diz respeito ao ingresso de estrangeiros em território
nacional. Mesmo na nova lei de migração, mantiveram-se preocupações
referentes à segurança nacional e fiscalização das fronteiras (NUNES;
COSTA, 2020). Ademais, numa perspectiva internacional, o direito de
ingresso não foi, em momento algum, declarado internacionalmente ou
aceito como costume, sendo passível, portanto, de restrições impostas
pelos países (NUNES; COSTA, 2020, p. 156-157). A entrada e permanência
de um estrangeiro no Brasil estão diretamente submetidas à
discricionariedade do Estado, que pode acatar ou não o pedido de
determinada pessoa para permanecer em seu território (NUNES; COSTA,
2020, p. 164). No caso de negativa, existem medidas administrativas e
judiciais cabíveis, que serão discutidas a seguir.
3 Medidas de retirada compulsória e medidas de cooperação: os
avanços legislativos em termos de direitos humanos
De acordo com Nunes e Costa (2020), é atribuição específica de cada
Estado legislar sobre a admissão e expulsão de estrangeiros em sua base
física, de modo que são diversas as exceções que os Estados podem seguir
no que diz respeito à admissão de estrangeiros em seus territórios. Os
Estados podem instituir também medidas de retirada compulsória de
migrantes ou visitantes. Na vigência do Estatuto do Estrangeiro, as
medidas de retirada compulsória do migrante eram a deportação (art. 57
e seguintes), a expulsão (art. 65 e seguintes) e a extradição (art. 76 e
seguintes). Já na Lei de Migração, são três as medidas administrativas de
retirada compulsória do migrante – repatriação, deportação e expulsão –
e uma medida judicial – extradição (BEÇAK; CASTRO, 2020, p. 80).
Importante destacar que, na nova lei, a extradição deixou de ser
compreendida como uma medida de retirada compulsória, sendo agora
classificada enquanto uma medida de cooperação internacional. Antes de
procedermos à discussão acerca das razões dessa mudança de paradigma,
é imperioso que se realize um esclarecimento conceitual acerca das
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medidas elencadas acima. Embora todos esses institutos jurídicos
possuam um ponto comum, que é a disciplina da exclusão de pessoas de
um determinado território (BEÇAK; CASTRO, 2020), diversas são as
diferenças existentes entre eles, de modo que dedicaremos atenção, ainda
que brevemente, à sua conceituação.
3.1 Medidas de retirada compulsória na Lei nº 13.445/2017
As medidas de retirada compulsória estão disciplinadas no Capítulo
V, de título homônimo, da Lei nº 13.445/2017. Nos termos de seu art. 47,
são elas: a repatriação, a deportação e a expulsão, que “serão feitas para o
país de nacionalidade ou de procedência do migrante ou do visitante, ou
para outro que o aceite, em observância aos tratados dos quais o Brasil
seja parte”.
A repatriação consiste “em medida administrativa de devolução de
pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de
nacionalidade” (art. 49). Importante destacar que, conforme disposto no
§4º do art. 49, a repatriação não será aplicada nas seguintes hipóteses:
para indivíduo em situação de esconderijo ou apátrida, de fato ou de
direito; ao menor de dezoito anos desacompanhado ou separados de suas
famílias, salvo nos casos em que se demonstrar favorável para a garantia
de seus direitos ou para a reintegração a sua família de origem, ou a quem
precise de acolhimento humanitário; nem, em qualquer hipótese, de
devolução para país ou região que possa apresentar risco à sua vida,
integridade pessoal ou liberdade da pessoa.
A deportação, por sua vez, é “medida decorrente de procedimento
administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se
encontre em situação migratória irregular em território nacional” (art.
50). Merecedor de destaque é o fato de que os processos ligados à
deportação precisam acatar o contraditório e a ampla defesa e a garantia
de recurso com decorrência suspensiva (art. 51), garantias inexistentes no
Estatuto do Imigrante. Ademais, somente poderá se proceder à deportação
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nas hipóteses admitidas pela legislação brasileira, conforme se extrai da
leitura do art. 53 da nova lei de migração.
Já a expulsão é uma medida igualmente administrativa de retirada
compulsória de um estrangeiro prevista no art. 54, migrante ou visitante,
do território nacional, conjugada com impedimento de reingresso por
prazo determinado. O procedimento de expulsão é iniciado por meio de
um Inquérito Policial de Expulsão, a cargo da Polícia Federal, nos termos
do artigo 195 do decreto 9.099/2017. A decisão final, todavia, compete ao
Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública nos termos do artigo
203 do mesmo decreto. Cumpre destacar que, assim como ocorre no
processo de deportação, no processo de expulsão serão garantidos o
contraditório e a ampla defesa (art. 58), o que também se revela uma
novidade em relação às disposições do Estatuto do Estrangeiro.
3.2 Medidas de cooperação na Lei nº 13.445/2017
Outra novidade trazida pela Lei de Migração de 2017 em relação ao
Estatuto do Estrangeiro diz respeito à instituição de Medidas de
Cooperação Internacional, dispostas no capítulo VIII da referida legislação.
Podemos compreender a cooperação jurídica internacional como
um modo formal de solicitar a outro país alguma medida judicial, investigativa
ou administrativa necessária para um caso concreto em andamento. A
cooperação jurídica internacional é fundamental tanto em uma investigação
criminal envolvendo dois ou mais países, quanto para um reconhecimento de
paternidade em um país estrangeiro, por exemplo (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
2020).

Segundo Del’Olmo e Rotta (2018), os sistemas de cooperação
internacional, tradicionalmente têm como objeto medidas administrativas
e judiciais, no âmbito do direito internacional, a fim de que, “mediante
atividade em conjunto, os Estados consigam efetivar o cumprimento de
diligências, exercer o poder de persecução e punição penal fora do
território e ou de sua jurisdição não deixando de respeitar os limites de
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soberania dos envolvidos” (DEL’OLMO; ROTTA, 2018). Isso porque
vivemos em uma conjuntura de intensificação das relações entre nações e
pessoas, nos mais diversos âmbitos, o que leva à demanda por Estados
cada vez mais proativos e colaborativos (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2020).
No que tange à natureza das medidas de cooperação jurídica
internacional no âmbito do processo internacional, é possível classificá-las
como medidas de cooperação jurídica/jurisdicional ou como medidas de
cooperação administrativas. Nas palavras de Del’Olmo e Jaeger Júnior
(2017, apud DEL’OLMO; ROTTA, 2018):
Enquanto as medidas de cooperação na modalidade jurisdicional/jurídica são
aquelas originadas de “medida judicial estrangeira, implicando provimento
que dependa da manifestação do Poder Judiciário”, a partir de seu órgão
originariamente competente, as medidas administrativas de cooperação
internacional, por sua vez, são relativas “a atos provenientes de autoridades
administrativas que não envolvam a atuação jurisdicional do Estado”, tendo
um processamento simplificado e tramitando “mediante a atuação da
autoridade central e dos órgãos nacionais” ( DEL’OLMO; ROTTA, 2018)

Com o advento da nova lei de migração, a extradição passou a
configurar como medida de cooperação internacional, junto da
transferência de pessoa condenada (art. 100 e seguintes) e da transferência
de pessoa condenada (art. 103 e seguintes). Sendo este o tema do presente
trabalho, discorreremos de maneira mais detalhada sobre a extradição.
3.2.1 A extradição
A extradição é um ato de cooperação internacional que consiste na
entrega de uma pessoa, investigada, processada ou condenada por um ou
mais crimes, ao país que a reclama. A medida poderá ser requerida tanto
para fins de instrução de investigação ou processo penal a que responde a
pessoa reclamada – extradição instrutória – quanto para fins de
cumprimento de pena já imposta – extradição executória (MINISTÉRIO
DA JUSTIÇA, 2020). A medida é classificada pela doutrina brasileira nos
seguintes termos:
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José Francisco Rezek (2011, p. 230) conceitua a extradição como “a entrega por
um Estado a outro, e a pedido deste, de indivíduo que em seu território deva
responder a processo penal ou cumprir pena”. E segundo definição de Accioly
(1994, p. 105), extradição “é o ato pelo qual um Estado entrega um indivíduo,
acusado de um delito ou já condenado como criminoso, à justiça do outro, que
o reclama, e que é competente para julgá-lo e puni-lo” (LEITE; TEIXEIRA,
2020, p. 116).

Extradição é, portanto, o processo pelo qual determinado Estado
entrega, mediante solicitação do Estado estrangeiro, a pessoa condenada
ou indiciada nesse país requerente, cuja legislação é competente para
julgá-la pelo crime que lhes é imputado (LEITE; TEIXEIRA, 2020).
Ressalta-se que o instituto da extradição exige decretação de prisão
preventiva ou condenação definitiva de pena privativa de liberdade,
devendo ser solicitado pelo Poder Judiciário (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
2020).
De maneira sucinta, a extradição tem como escopo impedir a
impunidade de criminosos fugitivos, sendo considerado o mais eficaz dos
institutos de cooperação internacional na luta contra o crime. Sem a
extradição, tanto o jus puniendi como o jus persequendi do Estado
competente para julgar o acusado seriam mitigados ou até mesmo
anulados (LEITE; TEIXEIRA, 2020, p. 116).
Quanto ao fundamento jurídico do instituto, tem-se que a extradição
deve ocorrer quando houver promessa de reciprocidade. Embora
idealmente deva ser fundada em tratado bilateral (LEITE; TEIXEIRA,
2020), o próprio Ministério da Justiça reconhece que este não é um
requisito:
O pedido de extradição não se limita aos países com os quais o Brasil possui
tratado. Ele poderá ser requerido por qualquer país e para qualquer país.
Quando não houver tratado, o pedido será instruído com os documentos
previstos na Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017 e deverá ser solicitado com
base na promessa de reciprocidade de tratamento para casos análogos
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA).
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Além, obviamente, da previsão na Lei de Migração, a extradição está
prevista na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos LI e LII:
Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de
crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da
lei;
LII – não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de
opinião.

Ademais, a Constituição dispõe, no art. 102, I, alínea “g”, que compete
ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe processar e julgar, originariamente a extradição solicitada por
Estado estrangeiro. Dessa forma, no Brasil, cabe ao STF analisar os
pedidos de extradição formulado pelo governo. O órgão que recebe o
pedido de extradição é o Ministério das Relações Exteriores, que enviará o
mesmo ao Ministério da Justiça para que se elabore o aviso ministerial de
solicitação de medida de extradição ao STF. No revogado Estatuto do
Estrangeiro, bem como na nova Lei de Migração, dispõe-se que nenhuma
extradição será concedida sem prévio pronunciamento do STF sobre sua
legalidade e procedência, não sendo cabível, todavia, recurso da decisão
(art. 90 da Lei de migração).
Consonante às disposições constitucionais, a Lei de migração, em seu
art. 82, elenca as hipóteses em que não será cabível a extradição:
Artigo 82. Não se concederá a extradição quando:
I - o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato;
II - o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no
Estado requerente;
III - o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado
ao extraditando;
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IV - a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 (dois) anos;
V - o extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido
condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido;
VI - a punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a
do Estado requerente;
VII - o fato constituir crime político ou de opinião;
VIII - o extraditando tiver de responder, no Estado requerente, perante
tribunal ou juízo de exceção; ou
IX - o extraditando for beneficiário de refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de
22 de julho de 1997 , ou de asilo territorial.

As condições necessárias para que ocorra a extradição, por sua vez,
encontram-se elencadas no artigo 83 da Lei:
Artigo 83. São condições para concessão da extradição:
I - ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem
aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado; e
II - estar o extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo
penal ou ter sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado
requerente a pena privativa de liberdade.

Segundo Beçak e Castro (2020), a nova Lei de Migração redefine as
justificativas para a retirada compulsória de estrangeiro, sendo a retórica
da segurança nacional substituída pela retórica da legalidade e dos direitos
humanos. Nesse contexto, como exposto alhures, procuraremos analisar a
seguir como o enquadramento da extradição enquanto medida de
cooperação demonstra a preocupação do legislador em relação à
observância desses princípios.
3.3 As razões do enquadramento da extradição enquanto medida de
cooperação
Del’Olmo e Rotta (2020), definem a extradição, nos modelos
contemporâneos, como uma medida de cooperação em que “a partir de
solicitação do Estado interessado, terceiro Estado efetua a entrega de
pessoa condenada ou acusada (réu em ação penal) no país requerente e
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devidamente competente para o julgamento do crime imputado,
objetivando julgar os autores de ilícitos penal tipificados”. Em tese,
portanto, não é admitida para processos de natureza civil, fiscal ou
administrativa (DEL’OLMO; ROTTA, 2020).
Ainda segundo os autores, como não há um órgão apto à realização
de atividades jurisdicionais coercitivas capazes de superar a soberania dos
Estados, “as medidas de cooperação internacional constituem mecanismo
de relação política capaz de resguardar o direito de punir e perseguir
penalmente sujeito criminoso que, eventualmente, tenha se evadido do
território ou da jurisdição competentes para a sua punição e persecução”
(DEL’OLMO; ROTTA, 2020). A importância da extradição, nesse sentido,
se dá principalmente em razão da ausência de um organismo supraestatal
que possua uma posição de superioridade hierárquica entre os Estadosnação que negociam a medida.
Isso não significa, contudo, que os Estados são livres para estipular
os termos em que se dará a extradição – haja ou não tratado bilateral que
a regule. Uma vez que a extradição corresponde a uma medida de
cooperação internacional que lida diretamente com a restrição do direito
de ir e vir de uma pessoa, “logicamente há que pautar-se nos tratados e
convenções de direitos humanos” (DEL’OLLO; ROTTA, 2020). Destarte,
mesmo que a extradição tenha como escopo primário o garante do jus
persequendi e do jus puniendi do Estado que a requereu, “a normatização
do procedimento extradicional também objetiva a proteção, a garantia de
que os direitos do fugitivo, do criminoso, não sejam ignorados”
(STEFANOVSKA, 2016, p. 40, apud DEL’OLMO; ROTTA, 2020).
Especificamente no que tange à extradição no ordenamento pátrio,
de acordo com as disposições do Estatuto do Estrangeiro, a medida era um
dos meios de promoção compulsória da saída do migrante ou do visitante,
não uma medida de cooperação internacional. Era, segundo expõem
Del’Olmo e Kämpf (2011), a medida de retirada compulsória mais
relevante, em razão principalmente de proporcionar a colaboração
internacional no “atendimento do interesse persecutório do Estado cuja lei
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foi violada pela pessoa requerida” (DEL’OLMO; KÄMPF, 2011, apud
DEL’OLMO; ROTTA, 2020).
Conforme argumentamos anteriormente, o Estatuto do Estrangeiro
reflete o pensamento político e social existente no período da ditadura
militar, durante o qual prevaleceu a Doutrina de Segurança Nacional
enquanto fundamento da política migratória. O estrangeiro era tratado,
assim, como um inimigo, como homo sacer advenus. Como consequência,
“no período de vigência do referido diploma legal, a preocupação com os
procedimentos administrativos que envolviam a manutenção e a condução
coercitiva do ‘estrangeiro’ para além das fronteiras brasileiras era maior
que a preocupação com a humanização do processo (DEL’OLMO; ROTTA,
2017).
Embora resquícios da visão do estrangeiro enquanto homo sacer se
façam presentes na política migratória atual, é possível afirmar que a nova
Lei de Migração é dotada de um relevante aspecto contra-hegemônico de
direitos humanos, almejando o resgate “às pulsões de emancipação das
pessoas” (DEL’OLMO; ROTTA, 2017). Garante-se, na Lei, a primazia ao
tratamento humanitário, com vistas à contemplação da a liberdade do
migrante, “a partir de um olhar que não torna crime o próprio ato da
migração” (DEL’OLMO; ROTTA, 2018).
Como etapa – repise-se, tardia – do movimento de redemocratização
do Brasil, era mais que necessária a reestruturação das políticas
migratórias brasileiras. Nesse sentido, a Lei n.º 13.445/2017, ao impor
uma série de princípios e diretrizes e ao conceder direitos e garantias aos
migrantes, trouxe mudanças paradigmáticas no que se refere à migração
no país, configurando-se como uma legislação que se encontra na
vanguarda mundial no tema. Dentre as diversas inovações legislativas que
contemplam essa perspectiva, a compreensão da extradição como uma
medida de cooperação internacional advém do fato de o instituto haver
sido revestido de um caráter humanitário (DEL’OLMO; ROTTA, 2018),
estando, agora, harmonizada com os princípios constitucionais e com as
disposições de promoção e proteção dos direitos humanos.
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Considerações finais
A extradição, enquanto medida jurídica de cooperação internacional,
é um instrumento de relevante valia na salvaguarda do jus puniendi e jus
persequendi dos Estados-nação no combate à criminalidade entre
fronteiras. O instituto é especialmente importante em se tratando de uma
conjuntura mundial de ampla globalização, que, todavia, é desprovida de
um organismo supraestatal de regulação.
Nesse sentido, a nova Lei de Migração redefiniu as justificativas para
as hipóteses de retirada compulsória de estrangeiros do país, de modo que
a retórica da segurança nacional foi substituída pela retórica da legalidade
e dos direitos humanos. A Lei trouxe, portanto, alterações paradigmáticas
há muito necessárias em nosso ordenamento. Dentre elas, a compreensão
da extradição enquanto uma medida de cooperação internacional, e não
mais uma medida compulsória de retirada de migrantes e visitantes do
país, o que se dava, durante a vigência do diploma normativo anterior, a
bel-prazer do Estado.
Embora, conforme buscamos demonstrar, reminiscências de
autoritarismo se façam presentes atualmente, especialmente em virtude
do decreto que regulamenta a Lei de Migração, é inegável o avanço que a
nova lei impôs, encontrando-se, finalmente, em harmonia com as
disposições constitucionais devidas em um Estado democrático de direito
e com o regime de direitos humanos.
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Reunião familiar:
uma análise da Lei de Migração brasileira
Cleiton Luiz Ferreira de Jesus 1
Deilton Ribeiro Brasil 2

Introdução
A reunião familiar é um instituto de direitos humanos garantido
legalmente em legislações de diversos país, inclusive em convenções e
pactos internacionais, que visa reunir membros da família de um
refugiado reconhecido que se encontrem fora do território nacional
possam se encontrar com ele no país de refúgio. Na legislação brasileira
atualmente tal instituto está previsto na Lei de Migração - Lei nº 13.445 de
24 de maio de 2017 e regulamento pelo Decreto nº 9.199, de 20 de
novembro de 2017.
No regulamento da Lei de Migração traz a definição de como é
considerado as pessoas as quais deslocam de um país para outro, e de
outros países para o território nacional, como o conceito de migrante,
emigrante, residente fronteiriço e visitante. E o conceito de refugiado
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aquele definido na Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, “todo indivíduo
que devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça,
religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora
de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à
proteção de tal país”. Sem contar, também traz a definição de apátrida.
Dentre os pactos internacionais referente a migração, destaca-se o
Pacto Global de Migração Segura, sendo o primeiro acordo negociado
intergovernamentalmente, preparado sobre o palio das Nações Unidas,
para cobrir todas as dimensões da migração internacional de maneira
holística e abrangente. (ONU, 2018, on-line). Não tendo caráter
vinculativo. O tema deste trabalho é fazer uma análise comparativa do
instituto Humanitário da Reunião Familiar, garantido aos migrantes,
entre o previsto na lei do Brasil e na Itália, países que não manifestaram
adesão a este pacto global, a fim de traçar pontos em comuns ou
divergentes a legislação destes países.
O trabalho se divide em três partes, a primeira trará a previsão deste
instituto em documentos Internacionais, na segunda parte fará o
levantamento normativo aplicado no Brasil e apresentará dados
estatísticos fornecidos pelo Departamento de Polícia Federal – DPF,
referente ao ano de 2017 a 2019 de pedidos de reunião familiar que foram
deferidos/indeferidos e a nacionalidade dos pedintes, na terceira parte
será apresentado o disposto na legislação italiana e seus principais
aspectos, ao final se apresentará a conclusão do apurado nestes estudo.
O método utilizado para a realização do trabalho foi o hipotéticoindutivo com a abordagem de categorias consideradas fundamentais para
o desenvolvimento do tema. Os procedimentos técnicos utilizados na
pesquisa para coleta de dados foram essencialmente a pesquisa
bibliográfica. O levantamento bibliográfico forneceu as bases teóricas e
doutrinárias a partir de livros e textos de autores de referência, tanto
nacionais como estrangeiros. Enquanto o enquadramento bibliográfico
utiliza-se da fundamentação dos autores sobre um assunto, o documental
articula materiais que não receberam ainda um devido tratamento
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analítico. A fonte primeira da pesquisa é a bibliográfica que instruiu a
análise da legislação constitucional e a infraconstitucional, bem como a
doutrina que informa os conceitos de ordem dogmática.
2 Reunião familiar em legislações mundiais e regionais
Em 1948, aos dez dias do mês de dezembro, foi adotada pela
Organização das Nações Unidas – ONU a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, documento que seria o farol que iluminaria, dentre outros, os
rumos nas nações, em se tratando de direitos humanos, após o Holocausto
da Segunda Grande Guerra Mundial, dentre as diversas disposições
previstas, estava também os princípios basilares da reunião familiar ao
versar em seu artigo 12 que “ninguém sofrerá intervenções arbitrárias em
sua vida privada, em sua família (...)” e em seu artigo 16, item 3 “ A família
é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à protecção
desta e do Estado”, os quais trazem a importância da proteção à família
por parte do Estado, por óbvio a de refugiados, apátridas e imigrantes não
poderia ter diferente proteção.
Cabe destacar que a proteção a família tem semelhante proteção
prevista no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966),
promulgado pelo Brasil pelo Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992, ao
versar que “A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e
terá o direito de ser protegida pela sociedade e pelo Estado” (artigo 23,) e
além de trazer no artigo 17 que “Ninguém poderá ser objetivo de
ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família (...)”,
e no item 2 deste ”Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas
ingerências ou ofensas.”, o que também não poderia de deixar de ser
observado para os migrantes.
Em âmbito latino americano não poderia deixar de mencionar a
Convenção Interamericana de Direitos Humanos de 1969, promulgada
pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, com idêntica redação para
proteção contra interferências arbitrarias na família (artigo 11) e no artigo
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17 prevê a Proteção da Família, “A família é o elemento natural e
fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo
Estado.”, importante ressaltar também que prevê o direito das crianças
que todas “tem direito às medidas de proteção que a sua condição de
menor requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado.” (artigo
19), o que não se pode olvidar das inúmeras crianças são submetidas aos
fenômenos migratórios.
A Convenção das Organização das Nações Unidas – ONU relativa ao
Estatuto do Refugiado formalmente adotada em 28 de julho de 1951 para
resolver a situação dos refugiados na Europa após a Segunda Guerra
Mundial, a qual foi a base de trabalho da Agência da ONU para Refugiados
– ACNUR, criada dezembro de 1950 por resolução da Assembleia Geral das
Nações Unidas que iniciou suas atividades em janeiro de 1951, “o Protocolo
de 1967 reformou a Convenção de 1951 e expandiu o mandato do ACNUR
para além das fronteiras europeias e das pessoas afetadas pela Segunda
Guerra Mundial.
Em 1995, a Assembleia Geral designou o ACNUR como responsável
pela proteção e assistência dos apátridas em todo o mundo. Em 2003, foi
abolida a cláusula que obrigava a renovação do mandato do ACNUR a cada
três anos”, (ACNUR, on-line), esse tratado global define quem vem a ser
um refugiado e esclarece os direitos e deveres entre os refugiados e os
países que os acolhem. (ACNUR, on-line) embora especificamente não se
trata de reunião familiar, a Ata Final da Conferência que adotou a
Convenção recomenda a
While the 1951 Convention does not confer a right to family reunification on
refugees, the issue has nevertheless been considered important in view of
these relevant international instruments. The Final Conference of
Plenipotentiaries on the 1951 Convention reflected on this principle of family
unity, and called it an “essential right of the refugee.”4 The Conference
recognized, inter alia, that the family is threatened in refugee situations, and
urged Governments to extend protection to members of the refugee’s family
once the head of the family as been granted admission to a particular country.
It also emphasized the special protection needs of children, particularly
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unaccompanied minors who have been separated from their parents.
(UNHCR, 2001).3

Em âmbito regional, é mister destacar sobre a interpretação do
conceito de refugiado proporcionada pela Declaração de Cartagena de
1984, que tem como foco central a proteção aos refugiados, que também
prevê em seu texto o princípio do reagrupamento familiar, assemelhando
a denominação reunião familiar utilizada pela atual lei de migrações no
Brasil, no seguinte termo;
Décima terceira - Reconhecer que o reagrupamento das famílias constitui um
princípio fundamental em matéria de refugiados que deve inspirar o regime
de tratamento humanitário no país de asilo e, da mesma maneira, as
facilidades que se concedam nos casos de repatriação voluntária. Grifa-se
(Declaração de Cartagena, 1984)

Princípio reconhecido na Declaração e no Plano de Ação do México
para Fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados na América Latina
(2004), celebrado por governos dos países da América Latina, “Reunidos
na Cidade do México para celebrar o vigésimo aniversário da Declaração
de Cartagena sobre os Refugiados de 1984, que revitalizou a generosa
tradição de asilo da América Latina,” ao expressamente “que a unidade da
família é um direito humano fundamental dos refugiados e recomendando,
portanto, a adoção de mecanismos que garantam seu respeito,” e em
dezembro de 2014, os governos da América Latina e do Caribe se reuniram
em Brasília para marcar o 30º aniversário da Declaração de Cartagena
sobre os Refugiados de 1984 e elaboraram a Declaração e Plano de Ação
do Brasil (2014) que tinha como proposta de ações para os países latinoamericanos que “h) Reforçar o enfoque diferenciado em idade, gênero e
3 Enquanto a Convenção de 1951 não confere o direito ao reagrupamento familiar a refugiados, a questão foi
considerada importante em vista desses relevantes instrumentos internacionais. A Conferência Final dos
Plenipotenciários em 1951 Convenção refletiu sobre esse princípio de unidade familiar e o chamou de “direito
essencial de refugiados. 4ª A Conferência reconheceu, inte ralia, que a família está ameaçada em situações de
refugiados e instou os governos a estender a proteção aos membros da família do refugiado uma vez que o chefe da
família tenha sido admitido em um determinado país. Também enfatizou as necessidades especiais de proteção das
crianças, particularmente menores não acompanhados que foram separados de seus pais.
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diversidade, tanto nos procedimentos para determinar a condição de
refugiado, como nas decisões sobre os pedidos de reunião familiar,
conforme o caso”.
A União Europeia – UE também tem legislação referente ao
agrupamento familiar de refugiados, ATO - Diretiva 2003/86/CE do
Conselho, de 22 de setembro de 2003, considera que
As medidas relativas ao agrupamento familiar devem ser adoptadas em
conformidade com a obrigação de protecção da família e do respeito da vida
familiar consagrada em numerosos instrumentos de direito internacional. A
presente directiva respeita os direitos fundamentais e observa os princípios
reconhecidos, designadamente, no artigo 8º da Convenção Europeia para a
Protecção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais e na Carta
dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Grifa-se (UE, 2003, on-line)

A qual tem o objetivo de estabelecer as condições em que o direito ao
reagrupamento familiar possa ser exercido por nacionais de países
terceiros que residam legalmente no território dos Estados-Membros
(artigo 1º) o qual apresenta em seu artigo 2º, alínea b) o que consideram
como refugiado,
b) «Refugiado»: qualquer nacional de um país terceiro ou apátrida que
beneficie do estatuto de refugiado, na acepção da Convenção de Genebra
relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 28 de Julho de 1951, com a redacção
que lhe foi dada pelo Protocolo de Nova Iorque, de 31 de Janeiro de 1967; (UE,
2003, on-line)

Contudo para que o refugiado se beneficie do agrupamento familiar
é necessário que ele tenha solicitado o reconhecimento do seu estado de
refugiado e o seu pedido tenha sido objeto de decisão definitiva; (artigo 3º,
2, a)), dentre suas regras a diretiva traz expresso que os países membros
podem aplicar outras regras que sejam mais favoráveis, dentre de certas
condições, que as estabelecidas nesta, além de prever a possibilidade de
apreciação judicial quando do indeferimento do pedido.
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Destaca-se a importância deste princípio tanto em âmbito regional
como mundial a fim de garantir uma vida boa para aqueles que tenham
que migrar de seu país de origem e deixar seus familiares, a princípio, na
esperança e conseguir abrigo num país e assim conseguir proporcionar
uma vida boa para todos ao se possibilitar o reagrupamento, a reunião das
famílias, princípio e direito que também se encontram presentes na
legislação nacional, como a seguir se demostrará.
Mas antes de se apresentar as disposições legislativas brasileiras, não
se pode deixar de mencionar da reunião de cúpula da ONU ocorrida em
setembro de 2016 em Nova York, na ocasião foi elaborado um documento
com compromisso fundantes de caráter político, o qual foi chamado de
Declaração de Nova York, dentre eles de promover a discussões formais
com os Estados-Membros, parceiros da sociedade civil e outras partes
interessadas para a elaboração do chamado Pacto Global que teria que se
desenvolver em 2018 e, em seguida, apresenta-lo à Assembleia Geral da
ONU, o que assim foi feito.
Em 19 de dezembro de 2018 a Assembleia Geral das Nações Unidas
endossou Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular,
enfatizando que este não tem caráter vinculativo e que não prejudica, e
sim fortalece, a soberania dos Estados, saltando a vitória do
multilateralismo nas medidas aplicadas para com o fenômeno das
migrações, o qual afeta milhões de pessoas no mundo, o qual foi assinado
por 164 países e tendo alguns que não o fizeram, dentre eles, Estados
Unidos, defendo ser um decisão soberana lidar com as pessoas que possam
entrar ou não em território. (ONU, 2020, on-line).
No Objetivo 05, aprimorar a disponibilidade e a flexibilidade de
caminhos para a migração regular, deste Pacto Global há previsão para
que os Estados-membros busquem formas de facilitar a reunião familiar
nos seguintes termos:
Facilitate access to procedures for family reunification for migrants at all skills
levels through appropriate measures that promote the realization of the right
to family life and the best interests of the child, including by reviewing and
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revising applicable requirements, such as on income, language proficiency,
length of stay, work authorization, and access to social security and services4
(ONU, 2018)

O que ressalta ainda mais a importância da família em para todos as
pessoas independente do estado migratória que ela se encontrar, pois
diversos dispositivos legais mundo a fora, uns de forma mais abrangentes,
outros nem tanto, trazem a garantia do direito de reunião, agrupamento,
reagrupamento familiar.
Embora não seja objeto deste trabalho, faz-se necessário expor a
manifestação do atual governo brasileiro em sair do Pacto Global para uma
Migração Segura, Ordenada e Regular, apesar de ter sido inicialmente
signatário durante o fim do mandato do governo anterior, o que divide
opiniões, umas dizendo que o Brasil está na contramão do
multilateralismo e um retrocesso no tratamento para com o migrante, e
outros dizendo que a legislação brasileira traz disposições mais
abrangentes que as apresentadas no pacto e que o país tem autonomia
para decidir sobre aqueles que entram nas suas fronteiras, apesar de não
se tratar de um pacto vinculativo, todavia não deixa de ser um
compromisso político.
O presidente Jair Bolsonaro, em sua conta da rede social Twitter, aos
nove dias do mês de janeiro de 2019, confirmou a revogação da adesão do
Brasil ao mencionado pacto. “O Brasil é soberano para decidir se aceita ou
não migrantes”, disse o presidente. “Não ao pacto migratório.” Em
seguida, justificou-se que
Quem porventura vier para cá deverá estar sujeito às nossas leis, regras e
costumes, bem como deverá cantar nosso hino e respeitar nossa cultura. Não
é qualquer um que entra em nossa casa, nem será qualquer um que entrará
no Brasil via pacto adotado por terceiros. (Agência Brasil, 2019, on-line)

4 Facilitar o acesso a procedimentos de reagrupamento familiar para migrantes em todos os níveis de habilidades
por meio de medidas apropriadas que promovam a realização do direito à vida familiar e os melhores interesses da
criança, inclusive revisando e revisando os requisitos aplicáveis, como renda, proficiência na língua, duração da
estadia, autorização de trabalho e acesso a serviços e seguridade social.
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Tal saída foi criticada pela ONU, através do gabinete do porta-voz do
secretário-geral da ONU, dizendo que “é sempre lamentável que um
Estado-membro se retire de um processo multilateral, particularmente de
um que respeita as especificidades nacionais.” (ONU, 2018, on-line)
Ressaltando o caráter não vinculativo do pacto que fora alvo de debates
por 18 meses.
3 O instituto da reunião familiar na lei brasileira
Antes de se falar propriamente da legislação referente a reunião
familiar, importante citar que a Constituição da República de 1988 garante
em seu artigo 226 o princípio da unidade familiar e que as dispondo que a
família é base da sociedade e tem especial proteção do Estado, destacandose que “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito
de suas relações.” (artigo 226, §8º) e que se permite concluir que a reunião
familiar é princípio alinhado aos ditames constitucionais pátrios.
Na Lei nº 13.445/2017 a qual instituiu o a Lei de Migrações no Brasil
traz em seus princípios e garantias que sua política migratória será regida,
dentre outros, pelo princípio e diretrizes da reunião familiar (artigo 3º,
VII), e garantido ao migrante no território nacional, em condição de
igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são assegurados,
direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro e
seus filhos, familiares e dependentes, (artigo 4º, III).
O direito de reunião familiar está consubstanciado como uma das
hipóteses previstas para a concessão de visto temporário, o qual poderá
ser concedido ao imigrante que venha ao Brasil com o intuito de
estabelecer residência por tempo determinado (art. 14, I, i). Além de
determinar que regulamento, para colocar em prática as disposições desta
lei, preveja o reconhecido o direito de reunião familiar a partir do
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reconhecimento da condição de apátrida5 (artigo 26, §11). Sem contar que
a autorização de residência poderá ser autorizada, mediante registro, ao
imigrante, ao residente fronteiriço ou ao visitante, na qual a residência
tenha como finalidade reunião familiar; (artigo 30, I, i).
É inegável que o instituto da reunião familiar está presente de forma
sólida no ordenamento jurídico brasileiro, e o Decreto nº 9.199, de 20 de
novembro de 2017 e Resoluções Normativas foram lavrados com o intuito
de dar efetividade aos direitos elencados na mencionada lei. Nela no artigo
37 versa que o visto ou a autorização de residência será concedido para
fins de reunião familiar ao imigrante que apresenta qualidades específicas,
cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma; filho de imigrante
beneficiário de autorização de residência, ou que tenha filho brasileiro ou
imigrante beneficiário de autorização de residência; ascendente,
descendente até o segundo grau ou irmão de brasileiro ou de imigrante
beneficiário de autorização de residência; ou que tenha brasileiro sob sua
tutela ou guarda.
Para os imigrantes, o Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017
que regula a Lei nº 13.445 de 2017, permite, em seu artigo 45, o direito de
visto temporário para fins de reunião familiar será concedido ao
imigrante, com idêntica transcrição da mencionada lei e a autorização de
residência para este mesmo fim está garantida no artigo 153 com
peculiaridades específicas. O direito de reunião familiar também é
garantido para os apátridas e asilados políticos, considerando que
autorização provisória de residência concedida ao solicitante de
reconhecimento da condição de apátrida e ao solicitante de asilo político
será estendida aos familiares a que se refere o artigo 153, desde que se
encontrem no território nacional. In verbis
Artigo 153. A autorização de residência para fins de reunião familiar será
concedida ao imigrante:

5 Apátrida é pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado, conforme a sua legislação, nos
termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de
2002, ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro; (artigo1º,VI, Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017)
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I - cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma, nos termos do
ordenamento jurídico brasileiro;
II - filho de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de
residência;
III - que tenha filho brasileiro;
IV - que tenha filho imigrante beneficiário de autorização de residência;
V - ascendente até o segundo grau de brasileiro ou de imigrante beneficiário
de autorização de residência;
VI - descendente até o segundo grau de brasileiro ou de imigrante beneficiário
de autorização de residência;
VII - irmão de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de
residência; ou
VIII - que tenha brasileiro sob a sua tutela, curatela ou guarda.
§ 1º O requerimento de autorização de residência para fins de reunião familiar
deverá respeitar os requisitos previstos em ato conjunto dos Ministros de
Estado da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores.
§ 2º A autorização de residência por reunião familiar não será concedida na
hipótese de o chamante ser beneficiário de autorização de residência por
reunião familiar ou de autorização provisória de residência.
§ 3º Na hipótese prevista no inciso VII do caput, a autorização de residência
ao irmão maior de dezoito anos ficará condicionada à comprovação de sua
dependência econômica em relação ao familiar chamante.
§ 4º Quando a autorização de residência do familiar chamante tiver sido
concedida por prazo indeterminado, a autorização de residência do familiar
chamado será também concedida por prazo indeterminado.
§ 5º Quando o requerimento for fundamentado em reunião com imigrante
beneficiado com residência por prazo determinado, a data de vencimento da
autorização de residência do familiar chamado coincidirá com a data de
vencimento da autorização de residência do familiar chamante.
§ 6º Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública poderá dispor
sobre a necessidade de entrevista presencial e de apresentação de
documentação adicional para comprovação, quando necessário, do vínculo
familiar.
§ 7º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e das
Relações Exteriores poderá estabelecer outras hipóteses de parentesco para
fins de concessão da autorização de residência de que trata o caput.
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§ 8º A solicitação de autorização de residência para fins de reunião familiar
poderá ocorrer concomitantemente à solicitação de autorização de residência
do familiar chamante.
§ 9º A concessão da autorização de residência para fins de reunião familiar
ficará condicionada à concessão prévia de autorização de residência ao familiar
chamante.
§ 10. O beneficiário da autorização de residência para fins de reunião familiar
poderá exercer qualquer atividade no País, inclusive remunerada, em
igualdade de condições com o nacional brasileiro, nos termos da legislação
vigente. (BRASIL, 2017)

Para os refugiados o direito de reunião familiar está regulamento pela
Resolução Normativa do Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE6
nº 27 de 30 de outubro de 2018, a qual disciplina o artigo 2º da Lei nº
9474 de 22 de julho de 1997, o qual garante que os efeitos da condição dos
refugiados7 serão extensivos ao cônjuge, aos ascendentes e descendentes,
assim como aos demais membros do grupo familiar que do refugiado
dependerem economicamente, desde que se encontrem em território
nacional.
Artigo 2º Os efeitos da condição de refugiado serão estendidos aos seguintes
familiares, desde que se encontrem em território nacional:
I - cônjuge ou companheiro(a);
II - ascendentes e descendentes, de acordo com o Artigo 1.591 do Código Civil;
III - demais integrantes do grupo familiar na linha colateral até o quarto grau,
de acordo com o Artigo 1.592 do Código Civil, que dependam economicamente
do refugiado; e
IV - parentes por afinidade, conforme o Artigo. 1.595 do Código Civil, que
dependam economicamente do refugiado. (CONARE, 2018)

6 O CONARE – Comitê Nacional para os Refugiados – é um órgão colegiado, vinculado ao Ministério da Justiça e
Segurança Pública, que delibera sobre as solicitações de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. Suas
competências e composição estão definidos no artigo 12 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997.
7 Artigo 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: I - devido a fundados temores de perseguição por
motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de
nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; II - não tendo nacionalidade e estando fora
do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias
descritas no inciso anterior; III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu
país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. (BRASIL, 1997)
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SUBTÍTULO II
Das Relações de Parentesco
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Artigo 1.591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com
as outras na relação de ascendentes e descendentes.
Artigo 1.592. São parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto grau,
as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra.
(...)
Artigo 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo
vínculo da afinidade.
§ 1º O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e
aos irmãos do cônjuge ou companheiro.
§ 2º Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento
ou da união estável. (BRASIL, 2002)

Em termos práticos, o refugiado, que tenha assim sido reconhecido
pelo governo brasileiro, pode solicitar junto a Polícia Federal – PF8 , tanto
o visto de reunião familiar para familiares que estão fora do Brasil, quanto
autorização de residência para membros que estão no país junto com ele,
além, também, da possibilidade de pleitear a extensão dos efeitos da
condição de refugiado.
3.1 Dados estatísticos: reunião familiar no Brasil
Diante do estudo da legislação pátria sobre instituto da reunião
familiar, foi solicitado, junto ao Serviço de Informação ao Cidadão do
governo federal para o Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP,
nos termos da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informação,
informações dos números de pedidos deferidos/indeferidos feitos junto a
Departamento de Polícia Federal – DPF entre os de 2017 a 2020, e com
8 Disponível em: Reunião Familiar e Extensão dos Efeitos da Condição de Refugiado(a)
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/reuniao-familiar-e-extensao-dos-efeitos-da-condicao-derefugiado. Acesso em: 07 jul. 2020
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subdivisão do número referente a nacionalidade dos pedintes e qual região
do Brasil tem maior incidência de pedidos.
O qual foi respondido apresentando os seguintes dados estatísticos,
houve o total de 43.782 Processos Iniciados e 263 Processos Indeferidos,
sendo estes números levantados entre as unidades do Departamento de
Polícia Federal – DPF distribuídas em todo território nacional, os quais
também foram disponibilizados, para fins de não tornar o artigo
demasiadamente volumoso, apresenta-se os números dos estados onde
tiveram o maior número de processos de reunião familiar iniciados,
destaca-se que não foram especificados se estes provém de refugiados,
asilados, apátridas ou imigrantes.
Tabela 01: Processos de pedidos de Reunião Familiar por estado brasileiro
Estado

Processos iniciados

Processos indeferidos

Acre

180

0

Alagoas

220

13

Amazonas

990

45

Amapá

112

0

Bahia

1391

3

Ceará

1140

15

Distrito federal

1163

2

Espírito Santos

462

2

Goiás

838

8

Maranhão

258

1

Minas Gerais

1569

10

Mato Grosso do Sul

566

4

Mato Grosso

426

0

Pará

578

0

Paraíba

252

4

Pernambuco

850

0

Piauí

147

0

Paraná

4085

17

Rio de Janeiro

3811

44
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Rio Grande do Norte

428

0

Rondônia

591

3

Roraima

304

3

Rio Grande do Sul

1954

14

Santa Catarina

2466

8

118

1

São Paulo

18482

64

Tocantins

111

2

Sergipe

Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados estatísticos apresentados pelo Departamento de Polícia Federal DPF

Depreende-se que o estado com maior número de pedidos deferidos,
18.482 pedidos, e indeferidos, 64 pedidos, equivalente à aproximadamente
2,88% em relação aos pedidos deferidos, é o de São Paulo, o que se justifica
pela tradição deste em receber imigrantes de todos os cantos do mundo,
sem contar com o intenso número de pessoas oriundas de outros estados
que migram para lá na esperança de realizar o sonho de mudar de vida,
sonho esse também que se pode dizer dos imigrantes. Acompanhado pelo
estado do Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina sendo estes com mais
volume de pedidos, mais do que isso, é importante destacar que em todos
os estados brasileiros houve pedidos com esta temática o que se pode
constatar que o imigrante está distribuído em todo território.
Solicitou-se também a nacionalidade e número de processor
iniciados9 dos pedintes dos processos iniciados e assim foi produzido a
9 Nigéria 993 , Colômbia 958, Alemanha 898, Líbano 880 ,Venezuela 806 ,Espanha 735 ,Coréia Do Sul 670 ,Síria
646 ,Bangladesh 643, Japão 591 ,Chile 556, Guiné Bissau 498, Reino Unido 475 ,Uruguai 454 ,México 411 ,Senegal
402 ,Suíca 372 ,Marrocos 328 ,Rússia 299, Países Baixos 289 ,Egito 279 ,Paquistão 264 ,Líbia 238 ,India 217 ,Rep.
Dominicana 204 ,Bélgica 191 ,Equador 191 ,Cabo Verde 161 ,Canadá 161, Turquia 151, Filipinas 139 ,Irã 139 ,Gana 132
,Moçambique 124 ,Polônia 119 ,Taiwan Provincia Da China 115, Tunísia 110 ,Congo 106 ,Iêmen 104 ,Suécia 104 ,Arábia
Saudita 103 ,Noruega 103 ,Benin 99, Camarões 98, Togo 96, Austrália 89, Ucrânia 88, Austria 87, República
Democrática Do Congo 85, Dinamarca 82, Palestina 82, Israel 79, Africa Do Sul 75, Argélia 74, Romênia 74, Jordânia
65, Guiné 63, Costa Rica 61, Emirados Árabes 59, Iraque 54, Honduras 47, El Salvador 44, Irlanda 44, Sérvia 44,
Guatemala 43, Nova Zelândia 42, República Tcheca 42, Grécia 40, Costa Do Marfim 37, Finlândia 36, Bulgária 35,
Hungria 35, Nicarágua 34, Guiana 33, Brasil 31, Panamá 31, Guiana Francesa 27, Indonésia 27, Tailândia 27, Serra
Leoa 25, Sudão 23, Croácia 22, Kuaite 20, Lituânia 20, Sao Tomé E Príncipe 20, Hong-Kong (R.A.E.) 18, Tanzânia 18,
Belarus 17, Quênia 17, Vietina 16, Cazaquistão 15, Malásia 15, Suriname 15, Eslovênia 14, Albânia 13, Burkina Faso 13,
Eslováquia 13, Gâmbia 13, Letônia 13, Mali 13, Moldova 13, Nepal 13, Afeganistão 12, Cingapura 12, Catar 10, Armênia
9, Libéria 9, Maurício 9, Bósnia-Herzegovina 8, Uganda 8, Camboja 7 , Madagascar 6, Namíbia 6, Porto Rico 6,
Zâmbia 6, Zimbábue 6 ,Chipre 5, Estônia 5, Islândia 5, Uzbequistão 5, Geórgia 4, Mauritânia 4, Mongólia 4, Etiópia
3, Guiné Equatorial 3 , Jamaica 3, Kosovo 3, Luxemburgo 3, Macedônia 3, Malta 3, Mônaco 3, Quirguistão 3 ,Andorra
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tabela que segue com as doze nacionalidades com o maior número de
processos iniciados
Tabela 2: Nacionalidade dos pedintes
Processo Nascimento País

Processos Iniciados

China

5577

Bolívia

3106

Haiti

2871

Cuba

2731

Portugal

1680

Itália

1604

Paraguai

1590

Angola

1504

Peru

1473

Estados Unidos

1292

França

1236

Argentina

1034

Fonte: Produzido pelo autor com base nos dados estatísticos apresentados pelo Departamento de Polícia Federal DPF

As pessoas de nacionalidade chinesa foram as que mais iniciaram
processos de reunião familiar, acompanhados de bolivianos e haitianos,
não alvo deste trabalho os motivos pelos quais esta migração se deu, mas
é notório o caráter humanitário e cosmopolita do instituo, ao abranger
numerosas pessoas de diversas nacionalidades diferentes, pois este é
usado para unir famílias, e assim já se tem por base que um familiar já
vive no Brasil e quer reunir com os seus de forma legal.

2, Butão 2, Djibuti 2, Dominica 2, Gabão 2, Martinica 2, Myanmar 2, Níger 2, Papua Nova Guiné 2 ,Rep. Centro
Africana 2, Samoa Ocidental 2, Tadjiquistão 2 , Turcomenistão 2, Antilhas Holândesas 1, Azerbaijão 1, Bahama Is 1,
Barbados 1, Bareine 1 ,Burundi 1 ,Chade 1 ,Comores 1 ,Curacao 1, Eritréia 1, Feroes Is 1, Fiji Ilhas 1 ,Granada 1,
Iuguslavia 1, Macau (R.A.E.) 1 ,Malavi 1 ,Rep. Montenegro 1 ,Ruanda 1 ,São Vicente E Granadinas 1 ,Somália 1, Sri
Lanka 1 ,Timor Leste 1, Trinidad E Tobago 1.
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Considerações finais
A Reunião Familiar é um princípio previstos em diversas legislações
ao redor do mundo, em convenções internacionais globais e regionais,
sendo um direito legislado de formas diversas em muitos países, uns mais
abrangentes, outros nem tanto. E que também tem previsão no mais
recente documento internacional, o Pacto Global para Migração de 2018,
com caráter não vinculativo assinado por muitos países, com enfoque no
multilateralismo na resolução deste fenômeno mundial da migração.
Apesar da grande adesão de Estados-Membros a este tratado, alguns
países manifestaram a não adesão a ele, como Estados Unidos e Itália, e na
transição de governo o Brasil também o fez, estes com alegando
basicamente que ao assinarem estariam comprometendo sua soberania,
mesmo não tendo caráter vinculativo, tem o político que exerce muita
pressão nos governos que não o cumprem, por considerarem que o
fenômeno da migração tem que ser resolvido da forma que o país julgar
melhor, com a participação do povo, na figura de seu parlamento eleito,
ou seja, cada um lida com melhor lhe convier, indo na contramão da
resolução deste de forma coletiva.
Diversas críticas foram dedicadas ao governo brasileiro tanto defendo
que o Brasil é um país que tradicionalmente recebeu imigrantes durante
sua história e que a não adesão a este pacto global mudaria a visão do
mundo para consigo, basicamente, e por outro lado, argumenta-se que,
apesar de não adesão, aqui já tem normas mais favoráveis que as previstas
nele e em muitos países que fizeram adesão ao tratado e que somente
estaria mostrando para o mundo que a postura da atual governança está
inclinada a resolver seus problemas internos de forma isolada, mas que os
direitos já conquistados pelos aqui buscam abrigo, nas suas diversas
formas, ainda seriam mantidos.
O artigo buscou analisar como a reunião familiar é tratada na
legislação brasileira referente ao tema da migração e especificamente o
reagrupamento familiar, a qual sofreu uma alteração em 2018,
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considerada severa, e que desde logo anunciou que não iria fazer parte das
reuniões para implementação do citado pacto global, tendo a proteção ao
Estado e o combate ao crime organizado, tráfico de drogas, como plano de
fundo para provocar essas mudanças, as quais foram aprovadas, sob
muitas críticas, pelo legislativo daquele país.
A Lei nº 13.445/17 que instituiu a Lei de Migração e regulamentada
pelo Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, a Lei nº 9474 de 22 de
julho de 1997 e suas resoluções normativas permitem a reunião familiar
para o refugiado, apátrida, asilado político e o imigrante, com o inegável
moldura humanitária ao se permitir o benefício destes a membros da
família que em outras legislação não se permite. Com os dados levantados,
conclui-se que o país concede este para diversas nacionalidades de todo
mundo, engrandecendo a tradição da imigração, reconhecida
internacionalmente.
Observa-se que mesmo o Brasil tendo esse recuo de sua política
internacional para com o Pacto Global de Migração Segura, comparando
brevemente com a legislação italiana referente ao instituto da
reunião/reagrupamento familiar, conclui-se que a forma como este é
garantido aos migrantes no território nacional é abrangente em relação
aquele e que, apesar da não adesão ao pacto, o atual governo não se valha
de argumentos meramente insustentáveis para recrudescer a política
migratória nacional, isso que se espera.
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A principiologia da Lei n° 13.445/2017 e do ‘código dos
estrangeiros da França:
uma análise comparada
Rubens Beçak 1
Luís Felipe Cirino 2

Introdução
Há muito, o direito brasileiro bebe de fontes francesas para
orientação de seu ordenamento jurídico. Os exemplos, ao longo da história
recente, são vários, notadamente no que se refere ao direito público. O
sistema de responsabilização da Administração Pública em França (que
evoluiu da faute simple/faute lourde à responsabilisation sans faute) está
diretamente refletido no art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988. No
direito privado, os diplomas civilistas em vigência no Brasil buscaram
institutos no código de Napoleão, exemplo máximo do direito posto e da
ampla codificação que permeou todo o século XIX.
Recentemente, tanto o Brasil quanto a França passaram por
renovações legislativas importantes no que diz respeito a um tema sensível
a ambos: a migração. Em 2017, foi promulgada a Lei n. 13.445, que visa

1 Mestre e Doutor em Direito Constitucional e Livre-docente em Teoria Geral do Estado pela Universidade de São
Paulo – USP. Professor Associado da Universidade de São Paulo – USP - Secretário Geral da Universidade de São
Paulo (2010-14). Professor Visitante da Universidad de Salamanca – USAL junto ao Instituto de Iberoamérica.
2 Professor Doutor do Departamento de Direito Público da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade
Estadual de São Paulo (UNESP). Doutor e Mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo (FD/USP).
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disciplinar toda a temática em âmbito interno. No ano seguinte, a Lei n.
2018-778 trouxe diversas modificações ao diploma legislativo francês que
trata da temática – Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile (em tradução livre: código de entrada e permanência dos
estrangeiros e do direito de asilo), conhecido como ‘Código dos
Estrangeiros’.
É relevante destacar, neste sentido, as diferenças históricas que
decorrem dos sistemas francês e brasileiro de migração. Há séculos, a
França é um país que, tradicionalmente, acolhe muitos imigrantes, em
geral vindos de suas antigas colônias, na África e na Europa. Apenas mais
recentemente esse viés foi retomado no Brasil – após um longo hiato que
separa o tempo da colonização, com grande fluxo migratório vindo da
Metrópole, até os dias atuais -, com a consolidação do país como uma das
grandes economias da América Latina e natural busca por melhores
condições de vida de nossos vizinhos.
Eis o objetivo do presente estudo. Analisar, de forma sistemática, a
principiologia de ambos os diplomas normativos, a fim de buscar as
semelhanças e diferenças entre os sistemas migratórios francês e
brasileiro e encontrar o prognóstico para o encaminhamento deste
relevante assunto, seja no aspecto interno, por meio da implementação de
políticas públicas, seja, ainda, pela adoção de diretrizes trazidas em âmbito
externo, até mesmo por organizações internacionais com atuação neste
sentido.
2 O Fenômeno Migratório e a Globalização
A Lei de Migração brasileira insere-se no contexto da mais grave crise
humanitária após a II Guerra Mundial. Em derrogação ao antigo Estatuto
do Estrangeiro – Lei n. 6.815/1980, editado sob a égide da ditadura militar
-, o novo diploma legal adveio com o intuito de buscar regulamentar, de
forma mais alinhada com os preceitos da Constituição Federal e com
disposições contidas em tratados internacionais, os direitos dos migrantes
em território brasileiro.
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O fenômeno da migração é conceituado pela doutrina como um
instituto “(...) que compreende a emigração, ou seja, a saída de pessoas de
seu país de origem para residirem em outro país, e a imigração, vale dizer,
a entrada de estrangeiros nos países, constitui fenômeno constante no
decorrer da história humana, mas intensificou-se com o desenvolvimento
da civilização” (MONTAL, 2012).
Como destacado, a Lei n. 13.445/2017 insere-se em um contexto de
aumento da mobilidade de pessoas no mundo, fenômeno amplificado com
a globalização. Neste sentido, segundo dados da Organização das Nações
Unidas (ONU) de 2015, 244 milhões de pessoas estabeleceram domicílio
fora de seu país de origem (o que equivale a 3,4% da população mundial)1,
um aumento de 41% nos quinze anos anteriores à pesquisa, de tal modo
que os novos ares mostram a necessidade de serem definidos os papeis
dos Estados receptores no acolhimento e garantia de direitos das pessoas
migrantes.
É importante destacar que muitos dos migrantes que contribuíram
para o aumento desses números são refugiados, isto é, pessoas que se
viram forçados à saída de seu país de origem em razão de guerras,
perseguições políticas, religiosas, ideológicas ou étnicas. Nota-se uma
crescente preocupação da Organização das Nações Unidas com as pessoas
em referidas condições: a Agenda 2030 estabeleceu o compromisso de
proteção aos direitos dos migrantes, notadamente dos refugiados,
requerentes de asilo e deslocados internos, que chegaram a 65,3 milhões
de pessoas de acordo com os dados levantados em 20152.
No Brasil, a despeito do fluxo migratório ser considerado
historicamente baixo, houve um relevante aumento da vinda de
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United Nations (2015): International Migrants Stock Dataset in 2015. [online]
Disponível em:
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications. Acesso em 08 out. 2020.
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Trata-se, nas palavras do Relatório da ONU, da “(...) maior crise humanitária desde a 2ª Guerra Mundial. Segundo
a agência da ONU para refugiados (Acnur), uma em cada 113 pessoas no mundo é refugiada, requerente de asilo ou
deslocada interna. (...) Dos 65,3 milhões, a maioria de 40,8 milhões é de pessoas forçadas a sair de suas casas e que
se deslocaram dentro de seus países, os chamados deslocados internos. Outros 21,3 milhões de pessoas fugiram para
outros países, e são chamados de refugiados. Além disso, 3,2 milhões são requerentes de asilo em países
industrializados, ou seja, aguardam uma resposta sobre seu pedido de refúgio”.
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imigrantes ao país mais recentemente. Dados da Polícia Federal apontam
cerca de 1,2 milhão de estrangeiros residentes no Brasil, menos de 1% de
toda a população do país, mas o número de refugiados aumentou
exponencialmente, atingindo um aumento de 2.868% nos seis anos que
antecederam a pesquisa realizada em 20163.
A maior parte das solicitações está no Sul (35%), Sudeste (31%) e
Norte (21%) do Brasil e os refugiados no país são, em sua maioria, sírios,
angolanos, colombianos, congoleses e palestinos. Vale destacar, ainda, o
considerável aumento de haitianos que se utilizaram deste instrumento
jurídico a fim de garantir a permanência no Brasil, desde o terremoto que
atingiu aquele país latino-americano em 2010.
O Estatuto do Estrangeiro, anteriormente vigente, não se tratava de
diploma alinhado com os princípios da Constituição Federal4 nem mesmo
se coadunava com muitas das disposições contidas em tratados
internacionais dos quais o Brasil é signatário. Como exemplo de tais
contrariedades, destacam-se a criminalização do migrante – nesta Lei
considerado ameaça à segurança nacional -, além de trazer critérios
seletivos para permissão do estrangeiro no país. Baseada na Doutrina de
Segurança Nacional, a Lei n. 6.815/1980 teve como principal preocupação
a facilitação da expulsão dos estrangeiros considerados “subversivos”,
sendo mesmo incompatível com a Constituição Federal, com os
compromissos internacionais assumidos pelo país e com os próprios
interesses deste5.
Neste sentido, de fato exsurgia a necessidade de um novo diploma,
em harmonia com os ditames constitucionais e os mais recentes
entendimentos de organismos internacionais. Havia, na visão de Asano e
3

Ministério das Relações Exteriores – MRE (2016): Estimativas populacionais das comunidades brasileiras no Mundo
– 2015. Disponível em: http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/a-comunidade/estimativaspopulacionais-das-comunidades. Acesso em 08 de outubro de 2020.
4

O art. 4º, da Constituição Federal, elenca os seguintes princípios, a regerem a República Federativa do Brasil nas
relações internacionais: (...) II – prevalência dos direitos humanos; (...) IX – cooperação entre os povos para progresso
da humanidade; X – concessão de asilo político.
5

RAMOS, André de Carvalho; VENTURA, Deisy; DALLARI, Pedro; REIS, Rosana. Uma lei de migrações para o Brasil.
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/185553-uma-lei-de-migracoes-para-o-brasil.shtml.
Acesso em 08 out. 2020.
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Timo, uma dívida histórica para o estabelecimento de um novo marco
jurídico sobre as migrações no século XXI, que alçasse, enfim, o Brasil à
posição que deve ocupar em âmbito externo, como importante ator global
nas relações internacionais6.
3 Os direitos humanos e a Lei n° 13.445/2017
Os direitos consagrados nos mais diversos documentos jurídicos,
inclusive internacionais, nunca foram tantos. Desde a eclosão de uma
consciência história das mais simples prerrogativas – amparada, inicial e
essencialmente, na limitação do poder político – até os dias atuais,
verificou-se uma vultosa evolução da quantidade e, em especial, do
conceito dos chamados direitos humanos.
Neste sentido, o principal fundamento histórico para o
reconhecimento e aplicabilidade dos direitos, seja no campo da religião, da
filosofia ou da ciência, é a dignidade da pessoa humana. Por sua
superposição, há o universal – e consolidado – entendimento de que, em
razão dessa pretendida igualdade, ninguém pode afirmar-se superior aos
demais.
Mas, afinal, a quem é dirigido esse sem-número de prerrogativas
asseguradas? Em outras palavras; quem podem ser considerados os
chamados sujeitos de direito?
Talvez um dos pioneiros na concepção de pessoa seja Kant que, em
seus estudos, diferenciou-nos das coisas. Para o filósofo, os seres humanos
são verdadeiros sujeitos de direito, detentores de um valor absoluto. As
coisas, por seu turno, são meros objetos e seu valor é meramente relativo.
Supiot (2003), em um de seus mais importantes estudos, diferencia
as pessoas dos indivíduos: para ele, pode ser entendida como pessoa a

6

ASANO, Camila Lima; TIMO, Pétalla Brandão. A nova Lei de Migração no Brasil e os direitos humanos. Disponível
em: http://br.boell.org/pt-br/2017/04/17/nova-lei-de-migracao-no-brasil-e-os-direitos-humanos#_edn4. Acesso
em 06 out. 2020.
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substância indivisível e racional – sujeito de direitos e deveres, portanto -,
enquanto indivíduo é, meramente, aquele que não pode ser dividido.
Um dos principais expoentes da Escola de Frankfurt, Axel Honneth
(2003) defende que, para serem, de fato, sujeitos de direito, os seres
humanos têm de encontrar reconhecimento para sua autonomia e
individualização – sendo que a principal esfera de reconhecimento é,
justamente, o próprio Direito (além do amor e da solidariedade). Assim, o
conceito de ser humano está intimamente relacionado com o de dignidade,
uma vez que, apenas por meio desta, cada pessoa pode atingir as
pretendidas autonomia e individualização, tratadas supra.
Atualmente, como asseverado, existe um significativo rol de direitos
humanos reconhecidos no plano internacional e interno dos Estados,
tendo sido amplamente consagrada pela doutrina a apresentação dos
direitos humanos em ondas geracionais ou por dimensões.7
Sem dúvida, a expressão “direitos humanos” chega ao século XXI
dotada de vigor e robustez, sendo amplamente empregada nos mais
diversos setores da sociedade civil. De acordo com parte da doutrina
(NOGUEIRA, 1997)8, tamanha é a utilização do termo, de maneira tão
indiscriminada, que este acaba por incorrer em certa vagueza e
imprecisão, seja pelos diferentes significados que a expressão comporta,
seja por existirem diferentes palavras para expressar seu verdadeiro
conceito.
Para Sérgio Resende de Barros, enfim, direitos humanos são poderesdeveres, uma vez que, para além de constituírem direitos propriamente
ditos, são deveres dos indivíduos – nas palavras do autor, “de todos para
com cada um e de cada um para com todos” (BARROS, 2003), sem a
pretendida ruptura defendida por doutrinadores que adotam

7

Karel Vasak, em palestra realizada em Estrasburgo, em 1979, propôs uma classificação baseada nas fases de
reconhecimento dos direitos humanos, dividida em três gerações, sistemática esta amplamente utilizada pela
doutrina e jurisprudência.
8

Para Alberto Nogueira, por exemplo, o emprego das expressões Direitos do Homem, Direitos Fundamentais e
Liberdades Públicas têm sido, equivocadamente, usados como sinônimos, tendo como única semelhança seu núcleo
comum, qual seja, a liberdade.
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incondicionalmente a teoria dimensional dos direitos humanos9. Neste
sentido (BARROS, 2003):
Direito humano é a consubstancia de poder com dever. Essa integração foi
gerada pela necessidade de – sucessiva e cumulativamente – suster, conter e
obter a ação dos poderes pela exação dos deveres na constituição e governo da
sociedade política de todos os indivíduos humanos. Sob impulsão dessa
necessidade, a relação entre poder e dever evoluiu por imposição, composição,
oposição e hoje clama por recomposição. Nesse trajeto, a era dos direitos
sobreveio não como ruptura, mas como contínuo, até o atual processo de
consubstanciação dos direitos humanos com os deveres de todos em que se
arrimam, pois é destes que, se devidamente cumpridos, ganham eficácia.

No plano internacional, o primeiro documento emblemático que
consagra a dignidade inerente a todos é a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, de 1948. A partir do processo de universalização de
referidas prerrogativas, consolidou-se um sistema integrado por tratados
e convenções internacionais que tratam da proteção ao migrante e aos
refugiados, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967, relativo ao Estatuto dos
Refugiados.
Neste viés, inclusive abarcando mecanismos de cooperação jurídica
internacional, sobreveio a Lei n. 13.445/2017, a nova Lei de Migração.
Além de revogar o já ultrapassado Estatuto do Estrangeiro, o novo diploma
estabeleceu uma série de novos princípios e diretrizes sobre políticas
públicas, direitos e deveres, situação documental do migrante e do
visitante, seu registro, identificação, condição jurídica, entrada e saída do
território nacional, dentre outros temas relevantes10.
9

Aqui não se busca criticar a evolução dos direitos em dimensões; o que se atinge é que comumente o estudo das
gerações de direitos humanos ignora – ou atribui pouca atenção – ao que é anterior às revoluções liberais do século
XVIII. É justamente a esse período que Barros atribui maior ênfase em sua obra.
10

Dentre os vários temas incorporados na Lei de Migração, destacam-se, na visão de Asano e Timo, os seguintes
pontos positivos: (i) os princípios da igualdade perante a lei e não-discriminação (garantindo pleno usufruto dos
direitos econômicos, sociais e culturais, bem como das liberdades civis, inclusive de associação sindical), (ii)
procedimentos de regularização migratória desburocratizados e mais acessíveis, (iii) a não-criminalização da
migração e com previsão, por exemplo, das garantias de contraditório, ampla defesa e recurso suspensivo em
procedimento de deportação, (iv) a acolhida humanitária por meio da consolidação da política de vistos humanitários
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É importante destacar a ampla participação da sociedade civil na
construção da nova Lei. As organizações da sociedade civil Conectas,
Missão Paz, Cáritas Arquidiocesana de São Paulo, Centro de Referência de
Acolhida para Imigrantes de São Paulo – CRAI/Sefras, Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC)
entregaram ao governo brasileiro, ano de 2014, cinco propostas concretas
que concretizam a principiologia do que viria a ser, alguns anos mais tarde,
a Lei de Migração11.
São as seguintes as propostas apresentadas pela sociedade civil, que
nortearam os trabalhos do Legislativo na edição da Lei n. 13.445/2017: i)
garantia dos direitos humanos das pessoas migrantes, sem discriminação
de nenhum tipo e independente da situação migratória; ii) o
estabelecimento de procedimentos de regularização migratória rápidos,
efetivos e acessíveis, como uma obrigação do Estado e um direito do
migrante; iii) a não criminalização das migrações, incluindo o princípio de
não detenção do migrante por razões vinculadas à sua situação migratória;
iv) o controle judicial e o acesso dos migrantes a recursos efetivos sobre
todas as decisões do poder público que possam gerar vulneração dos seus
direitos e v) criação de uma instituição nacional autônoma, com um corpo
profissional permanente e especializado e mecanismos de supervisão e
controle social, responsável pela aplicação da lei.
Adveio, enfim, a Lei n. 13.445/2017, com vários novos institutos que
buscam melhor tratamento da situação do migrante no Brasil. Atendo-se,
por ora, à principiologia da norma, objeto do presente estudo, verifica-se,
de fato, uma considerável ampliação, em número e profundidade, das
diretrizes gerais que devem nortear a questão migratória no país.
– atualmente regulada por frágeis resoluções normativas editadas pelo Conselho Nacional de Imigração (CNIg)–;
além da concessão de (vi) Anistia para que migrantes que se encontrem em situação irregular no Brasil possam se
regularizar. ASANO, Camila Lima; TIMO, Pétalla Brandão. A nova Lei de Migração no Brasil e os direitos humanos.
Disponível
em:
http://br.boell.org/pt-br/2017/04/17/nova-lei-de-migracao-no-brasil-e-os-direitoshumanos#_edn4. Acesso em 06 out. 2020.
11

Conectas Direitos Humanos, Missão Paz, Cáritas Arquidiocesana de São Paulo, Centro de Referência de Acolhida
para Imigrantes de São Paulo - CRAI/Sefras, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Instituto Terra, Trabalho
e Cidadania (ITTC). CARTA ABERTA DE APOIO A MUDANÇA DA LEI ATUAL SOBRE MIGRAÇÕES. Disponível em:
http://www.conectas.org/arquivos/editor/files/Atualizada_CARTA%20ABERTA… Acesso em 08 out.2020.
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Neste sentido, o artigo 3º, da Lei de Migração estabelece vinte e dois
princípios e diretrizes da política migratória no Brasil, cujos principais são
abaixo destacados: i) universalidade, indivisibilidade e interdependência
dos direitos humanos; ii) repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a
quaisquer formas de discriminação; iii) não criminalização da migração;
iv) não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos
quais a pessoa foi admitida em território nacional; (...) vi) acolhida
humanitária; (...) ix) igualdade de tratamento e de oportunidade ao
migrante e a seus familiares; x) inclusão social, laboral e produtiva do
migrante por meio de políticas públicas; xi) acesso igualitário e livre do
migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos,
educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço
bancário e seguridade social; xii) promoção e difusão de direitos,
liberdades, garantias e obrigações do migrante; (...) xviii) observância ao
disposto em tratado; (...) xxii) repúdio a práticas de expulsão ou de
deportação coletivas.
Nota-se, desse modo, que a principiologia da Lei de Migração foi
substancialmente alterada, em comparação com a ideologia que norteava
Estatuto Estrangeiro, derrogado por aquela norma. Para além da
instituição de uma série de instrumentos que visam à garantia de direitos
dos imigrantes no Brasil, é possível perceber um maior alinhamento entre
os ditames do novo diploma com a Constituição Federal, com os princípios
nela insculpidos e com a postura esperada do país perante as organizações
internacionais das quais é parte integrante.
Houve várias outras questões, de ordem mais prática, que foram
objeto de modificações relevantes na Lei n. 13.445/2017. Não é objetivo
deste trabalho exauri-los, mas exalta-se, a título exemplificativo, a criação
do visto humanitário – que irá atender a demandas específicas, como dos
apátridas, por exemplo -, e o próprio reconhecimento desta condição, que
ocupava um vazio normativo no ordenamento jurídico brasileiro. No
âmbito do Direito Penal, a Lei disciplinou o instituto da transferência da
execução da pena, que permite que o estado brasileiro solicite a outro país
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que uma sentença penal condenatória no Brasil seja reconhecida e
executada no exterior, evitando, desse modo, a impunidade em casos em
que a extradição é vedada.
A Lei n. 13.445/2017, ademais, estabelece a proibição de extradição
de refugiados e asilados e, ainda, de qualquer pessoa pelo eventual
cometimento de crime político e de opinião. Diferentemente do Estatuto
do Estrangeiro, ainda, a Lei de Migração garante o direito à mobilização,
autorizando a participação do migrante em protestos e organização
sindical. Ambas as questões são exemplos da harmonização da legislação
com a Constituição Federal, já exaltada quando da análise da principiologia
da norma.
Vale destacar que a Lei de Migração foi objeto de regulamentação pelo
Decreto n. 9.199/2017, que foi publicado no mesmo dia daquele diploma,
com 318 artigos, quase o triplo que a Lei n. 13.445/2017. Ignorando, em
grande parte, a principiologia já mencionada, o texto de regulamentação
usa o termo “imigrante clandestino” e, dada a quase ausência de consultas
públicas, foi objeto de críticas por diversas organizações da sociedade civil.
A Conectas, especificamente, apontou os seguintes problemas do
Decreto n. 9.199/2017: i) manutenção da confusão entre justiça criminal e
migração, quando condiciona o acesso ao direito de migrar à ausência de
antecedentes penais e condenação penal, concretizando dupla penalização;
ii) previsão da prisão de migrantes devido à sua condição migratória,
diferentemente do quanto preconizado pela Lei, que garante a não
criminalização dos migrantes; iii) inclui previsão de prisão administrativa,
o que é vedado pela Constituição Federal; iv) ausência de estabelecimento
de parâmetros sobre as condições, prazos e requisitos para emissão do
visto humanitário e v) criação de um complexo sistema de tipologias de
vistos e residências, atrelando o acesso a documentos às motivações,
ocupações e condições limitadas e provisórias12.

12

Disponível em: http://www.conectas.org/noticias/cinco-avancos-da-nova-lei-de-migracao. Acesso em 08 out.
2020.
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Naturalmente, a Lei de Migração não exauriu todas as questões de
migração que exigiam regulamentação. Alguns assuntos escaparam da
apreciação do Legislativo, até mesmo por limitações formais do
ordenamento constitucional. Um importante ponto da reforma da política
migratória é a criação de uma autoridade nacional civil e que não seja um
órgão de segurança – posição essa atualmente ocupada pela Polícia Federal
-, vale dizer que a questão migratória é humanitária e não de segurança
pública, a princípio. Ocorre que por ser de iniciativa do Senado, a Lei n.
13.445/2017 não pôde criar um órgão dessa natureza, cuja proposta deve
partir exclusivamente do Executivo13.
Desafio maior, contudo, é a efetivação dessa nova sistemática
principiológica trazida pela Lei de Migração. Alinhamento e harmonização
com o tratamento que melhor garante a dignidade dos imigrantes,
requisitos teóricos para a pretendida concretização, já foram incorporados
ao ordenamento jurídico pátrio.
4 O Code de l’Entrée e a Principiologia da Questão Migratória em
França
A questão migratória, na Europa, sempre teve papel importante nos
aspectos de direito comunitário. Historicamente, a parte ocidental do
continente sempre recebeu muito imigrantes de diferentes partes do
mundo, sendo que mais recentemente a questão de refúgio e asilo político
foi acentuada, especialmente por conta de instabilidades políticas no Leste
Europeu, no Oriente Médio e em países da África.
A França, especificamente, sempre foi dos países da Europa Ocidental
com uma política migratória marcante. Destino de grandes fluxos de
imigrantes, vindos notadamente de antigas colônias na África,
especialmente, em referido país a relação entre nacionais e imigrantes é

13

ASANO, Camila Lima; TIMO, Pétalla Brandão. A nova Lei de Migração no Brasil e os direitos humanos. Disponível
em: http://br.boell.org/pt-br/2017/04/17/nova-lei-de-migracao-no-brasil-e-os-direitos-humanos#_edn4. Acesso
em 06 out. 2020.
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de longa data, marcada por muitos conflitos e uma política
discriminatória.
Mais recentemente, contudo, à luz do direito comunitário,
importantes mudanças foram inseridas no ordenamento jurídico francês.
A Lei n. 778 de 10 de setembro de 2018 trouxe modificações substanciais
ao Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – conhecido
pela sigla CESEDA ou, simplesmente, como ‘Código dos Estrangeiros’, a
fim de buscar um direito de asilo efetivo e uma integração bem-sucedida.
O ‘Código dos Estrangeiros’ entrou em vigor em 1 de março de 2005,
em substituição aos antigos regramentos de 2 de novembro de 1945 e de
25 de julho de 1952, que já vinham sido objeto de amplas reformas nos
últimos anos de vigência14. A regulamentação do ‘Código dos Estrangeiros’
foi concluída em 15 de novembro de 2006.
Pois bem. O ‘Código dos Estrangeiros’ compreende as principais
disposições legislativas relativas aos imigrantes na França, e contempla os
seguintes livros, em ordem: i) disposições gerais aplicáveis aos
estrangeiros; ii) a entrada na França; iii) a permanência na França; iv)
regroupment familial15; v) medidas de remoção; vi) controles e sanções;
vii) o direito de asilo; viii) disposições comuns e diversas; ix) projetos de
desenvolvimento em conjunto.
Trata-se, portanto, de um diploma legislativo complexo, com uma
série de disposições relevantes, não se pretendendo exaurir o seu conteúdo
neste artigo, que busca comparar a sua principiologia com a Lei de
Migração brasileira, tão somente.
Como destacado, ainda mais recentemente, adveio a Lei n. 2018-778,
um ano após o recorde do número de pedidos de asilos feitos ao Estado
Francês (que ultrapassaram a significativa marca de 100.000 solicitações)
que contempla os seguintes títulos, que bem demonstram o viés mais
humanista dedicado ao migrante na França, a despeito da tradição
14
15

De 1993 a 2003, houve modificações legislativas relevantes em todos os anos, sem exceção.

O instituto do regroupment familial é a possibilidade conferida a um estrangeiro de juntar-se a seus familiares no
território do país em que está localizado. A questão é tratada pelo direito comunitário na diretriz nº 2003/86/CE de
22 de setembro de 2003.
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histórica discriminatória: i) acelerar o tratamento dos pedidos de asilo e
melhor as condições de acolhimento do migrante; ii) adaptar a aplicação
do jus solis para acesso à nacionalidade francesa; iii) reforçar a eficácia da
luta contra a imigração irregular; iv) acompanhar, de modo eficaz, a
integração e o acolhimento dos migrantes em situação regular; v)
disposições diversas e finais.
Da mera divisão dos temas trazidos na Lei n. 2018-778, verifica-se
uma preocupação do Estado Francês em atribuir tratamento mais
humanitário aos migrantes – à semelhança da Lei n. 13.445/2017, no Brasil
-, bem como a intenção de referido país se tornar referência no
acolhimento de tais pessoas.
Neste mesmo sentido, em comunicado divulgado à imprensa em 21
de fevereiro de 2018, meses antes da aprovação de referida Lei, afirmouse que o Ministro de Estado do Interior francês apresentara um projeto
que visava alcançar três objetivos distintos: a redução de atrasos na
apreciação de pedidos de asilo, a luta contra a imigração irregular e a
melhora no acolhimento de imigrantes. Em suma, “o projeto de lei visa
reforçar a capacidade da França a acolher aqueles que fazem jus à proteção
internacional”16 (em tradução livre).
Em se tratando da principiologia do ‘Código dos Estrangeiros’,
algumas disposições chamam a atenção. Vale dizer, neste ponto, que a
França adota técnica legislativa diversa da comumente utilizada no Brasil,
com a subdivisão das disposições em formato diferente do praticado neste
país.
O primeiro dispositivo da Lei já traz o expresso reconhecimento dos
apátridas, ao destacar que “são considerados como estrangeiros nos
termos deste Código as pessoas que não têm nacionalidade francesa, seja
por serem titulares de uma nacionalidade estrangeira, seja por não serem
titulares de qualquer nacionalidade”.

16

Disponível em: http://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000036629528/. Acesso em 10 out.
2020.
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Já no dispositivo seguinte, artigo L111-2, recentemente alterado pela
já mencionada Lei n. 2018-778, consolida-se a ideia de que o exercício do
direito de asilo se aplica à integralidade do território do Estado Francês,
compreendidas regiões fora da França métropolitaine, como Guadalupe,
Guiana Francesa, Martinica, dentre outros locais vinculados à soberania
do Palácio do Eliseu.
Há expressa menção, ademais, à possibilidade de se adquirir a
nacionalidade francesa desde que observadas as condições previstas na
seção correspondente no Código Civil (artigo L111-5) e, ainda, interessante
dispositivo que obriga o Estado Francês a se utilizar de idioma que o
estrangeiro compreenda, durante todo o período em que, eventualmente,
estiver com limitação de circulação, no curso de procedimentos tais como
manutenção em zona de espera, verificação do direito de permanência em
território francês ou exame do pedido de asilo (artigo L111-7). Nesta
situação, em que o idioma nativo do estrangeiro não é o francês, é
necessário que todos os comunicados sejam feitos por escrito ou pela
intermediação de um intérprete (artigo L111-8).
Enfim, o artigo L111-10 estabelece a obrigatoriedade de, anualmente,
ser necessária a entrega de relatório ao Parlamento, elaborado pelo
Governo, com a orientações plurianuais da política de asilo, imigração e
integração, que deverá contemplar, dentre outros dados quantitativos,
informações como o número de estrangeiros que obtiveram o status de
refugiado, os meios e procedimentos adotados no combate à entrada
irregular no território francês, as ações empreendidas em coparticipação
com outros Estados a fim colocar em prática uma política migratória
fundada em relações bilaterais e o número de aquisições de nacionalidade
francesa no período analisado.
Especificamente sobre o direito de asilo, a principiologia do ‘Código
dos Estrangeiros’ está alinhada com os mais recentes entendimentos
proferidos por organizações internacionais.
Neste sentido, o artigo L711-1 estabelece que a qualidade de refugiado
é reconhecida a toda e qualquer pessoa perseguida em razão de sua
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atuação em favor da liberdade, bem como sobre aqueles que se enquadram
nas definições do artigo 1º da Convenção de Genebra de 29 de julho de
1951. Neste ponto, a Lei n. 2018-778 modificou a redação do dispositivo
seguinte, especificando que são motivos de perseguição a justificar a
qualidade de refugiado aspectos ligados ao sexo, à identidade de gênero e
orientação sexual para fins de reconhecimento de pertencimento a um
determinado grupo social, inclusive.
Enfim, o artigo L711-6, igualmente modificado pela Lei n. 2018-778,
especifica hipóteses taxativas em que a qualidade de refugiado deve ser
recusada ou cassada pelo governo francês, o que se dá, apenas e tão
somente, quando i) se verificam razões relevantes que levam a crer que a
presença de determinada pessoa em França constitui ameaça grave à
segurança do Estado ou quando ii) a pessoa em questão tiver sido
definitivamente condenada em um Estado membro da União Europeia ou
em um Estado em que a França reconheça a legislação e jurisdição penal à
luz da aplicação do direito em um quadro democrático e de circunstâncias
políticas ordinárias, seja por um crime, seja por ato de terrorismo punível
com pelo menos 10 (dez) anos de prisão e, cumulativamente, a presença
desta pessoa constitua ameaça grave à segurança do Estado francês.
Diante do cenário apresentado, é possível notar que a legislação
francesa busca conciliar uma política migratória que seja alinhada com a
prevalência dos direitos humanos e a sua inerente dignidade, bem como
com valores caros à proteção da République, de tal modo que as recentes
modificações implementadas pela Lei n. 2018-778 bem demonstram a
evolução do Estado francês na proteção dos imigrantes.
Considerações finais
Diante de todas as considerações feitas, pode-se concluir que a
questão migratória tanto no Brasil quanto na França tem sido objeto de
profundas modificações legislativas, reflexo da importância atribuída a
esse tema atualmente.
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A despeito de historicamente ambos os países analisados terem
atribuído tratamento diverso à questão migratória – vale dizer que apenas
recentemente o Brasil voltou a ser o destino de muitos imigrantes, vindo
sobretudo de outros países da América Latina, ao passo que a França é, há
séculos, Estado com grande fluxo de estrangeiros -, é possível notar um
certo alinhamento entre os principais dispositivos que tratam do tema em
cada um dos países: a Lei n. 13.445/2017 e o ‘Código dos Estrangeiros’,
substancialmente modificado pela recente Lei n. 2018-778.
Neste sentido, destacam-se dispositivos semelhantes em ambos os
diplomas, o que bem demonstra a prevalência dos direitos humanos e o
atendimento às necessidades dos refugiados e de outros estrangeiros em
condições desfavoráveis nos respectivos territórios.
A título exemplificativo, rememora-se o art. 3º da Lei de Migração
brasileira, que elenca, dentre seus princípios, a não criminalização da
migração (inciso III), a acolhida humanitária (inciso VI), a promoção e
difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante (inciso
XII) e a cooperação internacional com Estados de origem, e trânsito e de
destino de movimentos migratórios (inciso XV).
No mesmo sentido, notam-se disposições semelhantes no ‘Código dos
Estrangeiros’ francês, que disciplina relevantes questões aos refugiados
(L711-1), vedando a recusa injustificada dessa qualidade aos estrangeiros
que reúnem as condições para tanto (L711-6), alçando, portanto, direitos
dos migrantes, à semelhança da Lei de Migração brasileira. O instituto do
regroupment familial, já mencionado, guarda íntima relação com a
garantia do direito à reunião familiar, este disciplinado no art. 3º, VII, da
Lei nº 13.445/2017, no Brasil.
Assim, a despeito das históricas diferenças entre Brasil e França no
que se refere à questão migratória, fato é que se verifica uma intenção
comum em ambos os ordenamentos. A universalidade dos direitos
humanos, arduamente construída no plano teórico, enfim dá mostras de
aplicação no campo prático, direcionando a legislação de países com
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tradições totalmente distintas, mas com interesses, no plano migratório,
convergentes.
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A inserção dos refugiados na
Política Nacional das Relações de Consumo:
um diálogo das fontes entre o CDC (Lei n° 8.078/1990) e
a Lei de Migração (Lei n° 13.445/2017)
Dennis Verbicaro 1
Hugo José de Oliveira Agrassar 2

Introdução
O fenômeno migratório humano é anterior ao sistema capitalista.
Entretanto, tal sistema agravou a migração no mundo tendo em vista a
desigualdade acirrada pelas contradições do próprio capitalismo.
Surgiram assim diversas categorias de migrantes, dentre eles, considerada
a forma mais grave, os refugiados ou migrantes forçados.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR)
tem monitorado o fenômeno migratório e percebido que diversas são as
suas causas: guerras, fome, desastres ambientais, perseguições políticas e
étnicas, dentre outras. O resultado disso é o aumento considerável de
pessoas migrando forçadamente para outros países, cuja língua, cultura,
tradições e relações jurídicas são bastantes diferentes das suas.

1 Doutor em Direito do Consumidor pela Universidade de Salamanca (Espanha). Mestre em Direito do Consumidor
pela Universidade Federal do Pará. Professor da Graduação e dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da
Universidade Federal do Pará - UFPA e do Centro Universitário do Pará - CESUPA. Procurador do Estado do Pará.
2 Mestrando em Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional pelo Centro Universitário do Pará - CESUPA.
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Como todo ser humano inserido no sistema capitalista é um
consumidor em potencial, mesmo que dele discorde, os refugiados assim
também o são, contudo com a vulnerabilidade agravada pela sua própria
situação de migrantes forçados dentro da sociedade de consumo em massa
caracterizada por um número crescente de produtos e serviços, pelo
domínio do crédito e do marketing, assim como pelas dificuldades de
acesso à justiça (GRINOVER, 2007, p. 6).
Nesse diapasão, o presente artigo visa analisar, através do diálogo
das fontes entre a Lei 8.078/90 (CDC) e a Lei 13.445/17 ( Lei Migração), a
inserção desses refugiados na Política Nacional das Relações de Consumo
no Brasil (PNRC) para que possam ser reconhecidos como
hipervulneráveis e, a partir daí, terem seus direitos efetivamente
respeitados nas relações de consumo, tomando por base possíveis
iniciativas do Estado brasileiro, da sociedade civil e dos fornecedores de
bens e serviços, nos termos dos artigos 4° e 5° do CDC e artigo 4° da Lei
de Migração.
Na segunda seção desse artigo, será feita uma análise da Política
Nacional das Relações de Consumo inserida no CDC e sua relação com o
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Na terceira seção, será
feita uma análise da situação de refúgio no Brasil com base na Lei de
Migração. Na quarta e última seção, será feito o diálogo das fontes entre o
CDC e a Lei de Migração para analisar a possibilidade de redução da
hipervulnerabilidade do consumidor refugiado. Por fim, será feita a
conclusão seguida da apresentação das referências bibliográficas.
2 A Política Nacional das Relações de Consumo (PNRC) e o
reconhecimento da hipervulnerabilidade do consumidor refugiado
No Brasil, a ideia de uma política nacional para as relações de
consumo surgiu como decorrência de uma obrigação internacional
assumida, qual seja, a Resolução nº. 39/248, de 1985 (Organização das
Nações Unidas, 1985), baseada num comprometimento internacional dos
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Estados para implementar políticas públicas de defesa do consumidor a
partir do reconhecimento da sua vulnerabilidade na relação de consumo,
estando tal compromisso internacional disposto no artigo 4º. do CDC.
Até o início dos anos 1990, não havia no Brasil legislação específica
para tratar dos problemas que acompanharam o desenvolvimento
econômico, industrial e comercial do país, através da difusão das
chamadas relações de consumo, o que somente veio a ocorrer após a
edição do Código de Defesa do Consumidor, em resposta à determinação
constante dos artigos 5º, XXXII e 170, V, ambos da Constituição Federal de
1988, bem como do artigo 48 das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Federal.
Partindo dessa base constitucional, a Política Nacional das Relações
de Consumo (PNRC) passou a ser regida por uma série de princípios,
previstos no artigo 4º do CDC, visando atender às necessidades dos
consumidores, em respeito à sua dignidade, saúde e segurança, à proteção
de seus interesses econômicos, à melhoria da sua qualidade de vida, bem
como à transparência e harmonia das relações de consumo, tendo o CDC
logo se revestido de um valor principiológico que o tornou autossuficiente
na defesa dos interesses do consumidor, objetivando a garantia de sua
existência digna e qualidade de vida em conformidade com os preceitos
constitucionais e internacionais.
Assim, os princípios e objetivos gerais do CDC foram dispostos na
Política Nacional de Relações de Consumo (PNRC), ao longo do artigo 4º,
sendo considerado o dispositivo maior da lei consumerista por vincular
tanto os consumidores quanto os fornecedores e também o Estado como
destinatários e responsáveis ao mesmo tempo de tal política, partindo da
noção de direito do consumidor enquanto direito humano fundamental
que o coloca “em posição de destaque na ordem jurídica pátria,

consubstanciando-o, por um lado, num verdadeiro parâmetro
hermenêutico e, por outro, numa norma que demanda incondicional
observância” (SIMÕES, 2016, p. 66).
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Dois princípios basilares da PNRC, inseridos no CDC, são de extrema
importância para o desenvolvimento do presente artigo: o princípio da
vulnerabilidade do consumidor e o princípio do dever governamental.
O princípio da vulnerabilidade do consumidor no contexto das
relações de consumo independe do grau cultural ou econômico deste
consumidor, não admitindo prova em contrário, por não se tratar de mera
presunção legal, visto que tal vulnerabilidade é uma qualidade intrínseca,
ingênita, peculiar, imanente e indissociável de todos aqueles que se
colocam na posição de consumidor, não devendo ser levada em
consideração a condição social, cultural ou econômica do cidadão que
consome, conforme as palavras de Séllos (2011, p. 217):
(...) a vulnerabilidade é um traço universal de todos os consumidores, ricos ou
pobres, educadores ou ignorantes, crédulos ou espertos. O que vai acarretar a
necessidade de correção jurídica para minimizar a disparidade entre os
sujeitos (consumidor e fornecedor) nas relações de consumo, dentro do
princípio constitucional da isonomia, tratando os desiguais desigualmente na
medida de suas desigualdades.

Por sua vez, o princípio do dever governamental é o que se baseia no
atual modelo intervencionista do Estado, demonstrando a insuficiência
dos particulares na solução de conflitos oriundos das relações de consumo,
seja para corrigir as distorções do mercado de consumo, nos moldes do
artigo 4º, II, VI e VII, do CDC, seja como prestador de serviços, para fins
de otimizar os serviços públicos através de sua racionalização e melhoria,
conforme o artigo 4º, VIII também do CDC.
Nesse sentido, a atuação do Estado deve ser a de reduzir a
desigualdade fática entre consumidores e fornecedores, dentro de um
modelo em que a produção e a prestação de serviços decorrem de um
planejamento unilateral do fornecedor, sem que haja qualquer
interferência do consumidor, conforme Grinover (2007, p. 6):
A sociedade de consumo, ao contrário do que se imagina, não trouxe apenas
benefícios para os seus atores. Muito ao revés, em certos casos, a posição de
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consumidor, dentro desse modelo, piorou em vez de melhorar. Se antes
fornecedor e consumidor encontravam-se em uma situação de relativo
equilíbrio de poder de barganha (até porque se conheciam), agora é o
fornecedor (fabricante, produtor, construtor, importador ou comerciante)
que, inegavelmente, assume a posição de força na relação de consumo e que,
por isso mesmo, dita as regras.

Assim, pode-se afirmar que o aparecimento dessa sociedade de
consumo em massa fez surgir um novo conceito de relações jurídicas,
tornando necessária a “modulação do paradigma da ordem econômica,
estabelecendo-se, no ordenamento jurídico, disciplina acerca do
intervencionismo do Estado na esfera dessas relações” (SIMÕES, 2016, p.
64) para fins de garantir de forma efetiva a defesa do direito do
consumidor nos moldes exigidos pela PNRC.
Nesse aspecto, verifica-se que é dever do Estado, portanto, a
promoção do referido direito do consumidor na forma da Lei, de acordo
com o que disciplina expressamente a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, impondo-se ao legislador ordinário a
conexão a esse direito fundamental, para fins de que a proteção
constitucional seja efetivada através de normas jurídicas apropriadas à
defesa do consumidor, enquanto direito humano fundamental, conforme
leciona Miragem (2002, p. 121):
Assim, o direito do consumidor, enquanto direito subjetivo, tem sede
constitucional e caracteriza-se ontologicamente como direito humano
fundamental, tomado o sujeito titular do direito na sua compreensão finalista,
vinculada a uma dimensão própria da pessoa humana e de sua necessidade de
consumo. Essa compreensão do fenômeno, todavia, só é possível se tomarmos
a figura do consumidor, em sua perspectiva existencial, como um sujeito
próprio com necessidades fundamentais. Daí por que é necessário tomaremse as determinações legais de uma política nacional das relações de consumo
(arts. 4º e 5º, do CDC) como uma política de defesa dos direitos da própria
pessoa, uma vez tutelando no âmbito próprio das relações de consumo bens
jurídicos universais, como a dignidade, a vida, a saúde e segurança. (...) Nesse
sentido, o ser humano consumidor será, antes de tudo, tomado como pessoa
humana, tendo esta uma dimensão juridicamente protegida no que diz na sua
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condição de vulnerabilidade em dada relação de consumo. (...) E o Código de
Defesa do Consumidor, como iniciativa legislativa de realização daquele direito
humano fundamental, uma prestação legislativa do Estado por expressa
determinação constitucional, deve ser observado, inclusive no seu caráter
expresso de lei de ordem pública, nessa mesma perspectiva, que determina
necessariamente a ótima efetivação dos seus preceitos protetivos e
promocionais.

Nesse contexto, a PNRC primeiramente reconhece que o consumidor
é a parte mais vulnerável nas relações de consumo em virtude de não
dispor de influência nos meios de produção, não podendo dispor do modo
como o produto ou o serviço lhe são oferecidos, como também pela
ausência de conhecimento sobre questões técnicas para a fabricação dos
produtos ou prestação dos serviços.
Em seguida ao reconhecimento dessa vulnerabilidade do
consumidor, o inciso II do artigo 4˚ do CDC, determina a ação
governamental com a finalidade de proteger efetivamente o consumidor,
sendo necessária sua tutela por parte do Estado como corolário do
princípio da vulnerabilidade do consumidor.
Para tanto, a PNRC incorpora ao texto do CDC medidas que devem
ser implementadas no sentido de dar efetividade a essa proteção,
conforme se vê do seu artigo 5˚, sendo de fundamental importância na
implementação das ações governamentais, por indicar os instrumentos
através dos quais o Estado deve utilizar-se para esta consecução, visando
a harmonia no mercado de consumo, de acordo com Almeida (2009, p.
35):
O objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo deve ser a
harmonização dos interesses envolvidos e não o confronto ou o acirramento
de ânimos. Portanto, interessa às partes, ou seja, aos consumidores e
fornecedores, o implemento das relações de consumo, com o atendimento das
necessidades dos primeiros e o cumprimento do objeto principal que justifica
a existência do fornecedor: fornecer bens e serviços. Colima-se, assim, o
equilíbrio entre as partes. (...) por outro lado, a proteção do consumidor de ser
compatibilizada com a necessidade de desenvolvimento econômico e
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tecnológico, em face da dinâmica própria das relações de consumo, que não
podem ficar obsoletas e entravadas, em nome da defesa do consumidor. Novos
produtos e novas tecnologias são bem vindos, desde que seguros e eficientes.

A necessidade da proteção do consumidor surgiu, portanto, a
partir da noção de que a sociedade de consumo em massa modificou
consideravelmente as relações de consumo, passando a demandar pelo
“estabelecimento de um efetivo e fático equilíbrio entre fornecedores,
no mais das vezes, poderosos economicamente e detentores do
processo de manufatura, e consumidores, inferiorizados tanto no plano
técnico como no econômico” (SIMÕES, 2016, p. 78), tornando
necessária uma nova concepção de relações jurídicas de consumo que
passou a exigir uma nova atuação mais protetiva por parte do Estado
dentro da PNRC.
A Política Nacional das Relações de Consumo deve, desta feita, ser
construída através de um compromisso tripartido entre o Estado, a
sociedade civil e a iniciativa privada, promovendo não somente um
compartilhamento de poder do Estado, mas objetivando incentivar o
resgate de melhores instrumentos para a defesa dos interesses dos
consumidores alinhados com o chamado núcleo duro ou axiológico da
tutela da dignidade da pessoa humana em busca da efetivação da igualdade
material através do exercício da cidadania, conforme os ensinamentos de
Olivindo e Santanna (2020, p. 61558), in verbis:
A política nacional de relações de consumo é considerada como um importante
referencial dos profissionais do direito na defesa dos consumidores. A relação
justa e equilibrada representa, sobretudo, um exercício de cidadania e a
efetivação do direito à igualdade material consagrada na Constituição Federal.
Registre-se, por fim, que a política pública de proteção do consumidor atua
também na garantida de integridade dos direitos da personalidade do
consumidor, alinhada com o núcleo axiológico do ordenamento jurídico
brasileiro que é a tutela da dignidade da pessoa humana.
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Encerrando esse tópico, antes de o presente artigo partir para a
análise específica dos refugiados, faz-se necessária a doutrina de
Verbicaro (2018, p. 543 e 557) que aproxima a PNRC com o modelo de
democracia participativa, nela devendo estar incluídos os migrantes
forçados enquanto consumidores hipervulneráveis, visando uma
condição de maior empoderamento do consumidor no mercado:
Em resumo, a Política Nacional das Relações de Consumo vai espelhar muito
claramente a existência de novos espaços políticos, ou seja, há cenário propício
à deliberação popular acerca das principais controvérsias da relação de
consumo e à divulgação dos novos instrumentos de participação política junto
ao Estado (tutela administrativa) e perante o Judiciário (tutela jurisdicional).
Há clara afinidade com o modelo de democracia participativa, cuja identidade
cívica se forma pela igual capacidade de todos os consumidores influírem no
debate acerca da criação e do aperfeiçoamento das normas de consumo.
A Política Nacional das Relações de Consumo será desenhada como um
compromisso tripartido entre o Estado, a sociedade civil e o empresário,
promovendo não apenas um compartilhamento de poder do Estado, mas
também buscando incentivar o resgate da autoestima cívica do grupo, que se
vê como categoria de consumidores, possuindo melhores instrumentos para a
defesa de seus interesses.

O capítulo agora adentrará na análise da situação de
hipervulnerabilidade ou vulnerabilidade agravada dos consumidores
refugiados, tomando por base suas condições socioeconômicas, além das
especificidades culturais, linguísticas e de tradição.
3 O consumidor refugiado e sua hipervulnerabilidade
Sobre a hipervulnerabilidade ou vulnerabilidade agravada do
consumidor, tem-se a doutrina de Verbicaro (2019, p. 303) que alerta para
uma "submissão voluntária do consumidor ao modelo estéticocomportamental definido pela indústria cultural" que coloca em risco a
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vida e saúde principalmente nos casos de consumo por parte de
refugiados.
Além disso, há a perspectiva de direitos humanos sobre a ideia de
pessoa vulnerável que é o indivíduo que não é visto como sujeito de direito
pleno (invisibilidade social), em virtude da redução de sua autonomia
enquanto sujeito social exposto a uma situação de exploração e
desigualdade, conforme acentuado por Mello Neto (2019, p. 47):
A falta de acesso a bens e serviços básicos, o baixo nível de escolaridade, as
condições precárias de saúde, educação e nutrição adequada acabam por
inviabilizar o acesso a melhores instrumentos para combater as adversidades
que os sujeitos podem se deparar. Este contexto torna os indivíduos
vulneráveis aos riscos (JANCZURA, 2012). Essa compreensão evidencia que a
vulnerabilidade estaria diretamente ligada com a noção de carência e exclusão.
Vulnerabilidade seria entendida como a falta de acesso a recursos e
capacidades materiais e imateriais para enfrentar os problemas e riscos aos
quais os indivíduos podem ser submetidos.

Unido à esta ideia de vulnerabilidade está o princípio da fraternidade
previsto no ordenamento jurídico nacional, partindo de uma noção
dinâmica que comporta um “entrelaçamento dos direitos entre si e das
exigências sociais para a tutela das pessoas concretas mais débeis em
qualquer relação jurídica, seja de cunho privado ou público” (MUCELIN,
2018, p. 23).
A crise da pós-modernidade e o processo de despersonalização e
massificação mecânica das relações fizeram surgir os chamados “contratos
sem sujeito” em contraposição a um pluralismo de sujeitos individuais,
homogêneos, coletivos e difusos, estabelecendo um novo paradigma no
direito privado baseado na ideia de valorização do “ser igual na diferença”
a partir do fator fundamental da dignidade da pessoa humana que orienta
as áreas jurídicas pública e privada a analisar do o elemento da igualdade
material em precedência ao da liberdade.
Nessa perspectiva, o próprio CDC inicialmente reconhece a
vulnerabilidade do consumidor, garantindo a partir desse reconhecimento
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a proteção jurídica dos grupos vulneráveis enquanto novos sujeitos que
convivem com situações estruturais de desigualdade e discriminação e que
necessitam de uma salvaguarda maior, acarretando no surgimento de
alguns sistemas normativos e principiológicos para efetivação de seus
direitos.
Conforme entendimento de Marques e Miragem (2014, p. 127), a
proteção de tais vulneráveis tem origem exatamente na identificação de
novos sujeitos merecedores de proteção, senão vejamos:
A proteção dos vulneráveis pelo direito tem sua origem na identificação de
diversos novos sujeitos merecedores de proteção por se encontrarem em
situação de desigualdade, construindo-se a partir daí, um sistema de normas
e subprincípios orgânicos para reconhecimento e efetivação de seus direitos.
A identificação destes novos sujeitos de direito, grupos de não iguais, de
vulneráveis pode ter conotações pós-modernas fortes.

Dentre esses hipervulneráveis merecedores de proteção podem ser
citados as crianças e adolescentes, idosos, analfabetos, afrodescendentes,
mulheres, pessoas com deficiência, as futuras gerações, deixando claro que
o problema da proteção dessas categorias de consumidor não é uma
questão individual, mas sim uma exigência universal.
Uma categoria que desponta atualmente como hipervunerável é a dos
refugiados que podem ser conceituados como sendo toda a pessoa que, em
caso de perseguição, tem o direito de buscar asilo ou refúgio e de desfrutálo em outro país, exatamente por terem sido forçados a abandonar os seus
países de origem e não estarem sob a proteção legal concedida aos
cidadãos de sua terra natal, tendo, ainda, o direito ao non-reofoulement
que é o direito básico de não ser obrigado a retornar ao país no qual
sofreram perseguições (alicerce da proteção internacional aos refugiados),
o que demonstra o caráter declaratório do refúgio, ou seja, o estado a que
se pede refúgio não pode negá-lo, devendo garantir-lhes os mesmos
direitos que os concedidos aos nacionais.
Segundo dados do ACNUR, no mundo os refugiados são 68.5 milhões
de pessoas, sendo 40 milhões de deslocados internos, 25.4 milhões de
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refugiados e 3.1 milhões de solicitantes de refúgio, conforme registros
publicados em junho de 2018, sendo que 57% vêm do Sudão do Sul,
Afeganistão e Síria, observando-se que os países que mais acolheram
refugiados nesse período foram Turquia, Paquistão e Uganda (ACNUR,
2018).
No Brasil os refugiados em sua maioria são do gênero masculino, com
idade entre 18 e 49 anos, oriundos da Síria e do Congo, que chegaram ao
país através de transporte aéreo, com altos índices de escolaridade que
esbarra na revalidação de seus diplomas junto ao MEC, com renda mensal
inferior a R$3.000,00 (três mil reais), o que demonstra não haver uma
elite econômica entre eles, e que desejam participar politicamente,
conforme dados da ACNUR BRASIL colhidos em 2019, o que aponta para
a hipervulnerabilidade dessa população de refugiados no Brasil conforme
conclusão da própria Agência da ONU para refugiados (2019, p. 27 e 67):
Trata-se assim de população vulnerável, que se encontra nos extratos médios
da pirâmide educacional brasileira e nos extratos baixos da pirâmide
econômica brasileira, apenas com acesso ao credito rápido, sem capacidade de
investir em atividades de promoção socioeconômica, como educação e
negócios, constituindo-se assim o paradoxo de grupo com elevado capital
educacional e linguístico, mas sem perspectivas de ascensão.
Diversos fatores explicam a vulnerabilidade da população refugiada no Brasil.
O mercado de trabalho, o baixo valor dos salários ou a renda insuficiente, a
dificuldade em reconhecer diplomas e acessar serviços públicos ou bancários,
todos esses fatores, comuns a grande parte da população brasileira, impactam
de maneira mais contundente a qualidade de vida da população refugiada.

A legislação brasileira sobre refúgio, por sua vez, apesar de avançada,
não se mostra suficiente para superar as barreiras encontradas pelos
refugiados dentre as quais, a língua portuguesa, a falta de moradia, a
discriminação e a dificuldades de acesso a serviços públicos básicos (saúde
e educação), sendo, ainda, afetados pelas políticas públicas em geral, que
envolvem medidas econômicas, sociais e políticas elaboradas para a
população local, o que demonstra ser um processo complexo de integração
desses estrangeiros ao país, conforme alerta Moreira (2012, p. 214):
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A integração local constitui um processo complexo que abrange fatores
socioeconômicos, culturais e políticos. Para que esse processo tenha resultados
positivos, é preciso que o refugiado seja plenamente inserido na sociedade, o
que requer a obtenção de emprego e moradia, aprendizado da língua,
utilização de serviços públicos, especialmente saúde e educação. Outro ponto
fundamental se refere à construção de relações sociais com membros da
comunidade local (AGER; STRANG, 2008). Além disso, uma questão essencial
diz respeito aos direitos de que passam a gozar no país e à sua concretização.

Assim, em virtude de tal hipervulnerabilidade dos refugiados
reconhecida na teoria e na prática com os dados informados acima, surge
para a Política Nacional das Relações de Consumo a chamada obrigação de
solidariedade, que é o “dever de assistir quem dele necessita, o dever de
solidariedade de todos nós para com a dor do ser humano forçado a deixar
sua terra natal, sua pátria” (GARCIA, 2001, p. 148).
Como verificado através dos dados acima, os refugiados são pessoas
suscetíveis de exploração econômica e social em virtude de sua situação de
pobreza, preconceito e de segregação a que estão submetidos, o que
demanda uma atuação mais efetiva do Estado através de políticas sociais
que os protejam e reduzam sua condição de vulneráveis, vulnerabilidade
essa que deve ser compreendida como um “conjunto de fatores que
quando sobrepostos das mais diversas maneiras e dimensões, tornam os
indivíduos mais suscetíveis aos riscos e contingências de determinada
sociedade” (MELLO NETO, 2019, p. 45).
Ressalte-se que o sistema capitalista neoliberal acirra tal
hipervulnerabilidade e impede o estabelecimento de um ambiente social e
político baseado na solidariedade e universalidade de direitos, por
diminuir o espaço de atuação do Poder Público na concretização de
políticas públicas seja para nacionais seja para estrangeiros em condição
de refúgio, fazendo com que esse grupo vulnerável, diante do abandono e
da destituição de recursos materiais, necessite lutar pela proteção social e
efetividade de seus direitos para que haja o reconhecimento estatal de sua
identidade, plano de vida digno, emancipação e inclusão na nova sociedade
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de consumo sem serem marginalizados. O neoliberalismo agrava,
portanto, a situação dos refugiados por subjugar seus direitos à lógica do
mercado.
Assim, nota-se que a exclusão social acrescida da possibilidade de
exploração econômica exigem uma atuação estatal, coordenada com
instituições da sociedade civil e da iniciativa privada, principalmente na
efetividade de direitos fundamentais que garantam a emancipação do
refugiado e a possibilidade dele se desenvolver e se integrar à sociedade
local, bem como para a concretização da solidariedade social com vistas à
correção dos problemas sociais, eliminando a vulnerabilidade e integrando
o sujeito à lógica social de um estado acolhedor.
Essa relação tripartite para o devido acolhimento dos refugiados pela
legislação consumerista fica muito clara na análise de Verbicaro sobre a
Política Nacional das Relações de Consumo (2017, p. 5):
A Política Nacional das Relações de Consumo pode ser concebida, nessa
perspectiva, como um compromisso tripartido entre o Estado, a sociedade civil
e o empresário, promovendo não apenas um compartilhamento de poder do
Estado, mas também busca incentivar o resgate da autoestima cívica do grupo,
que se vê como categoria de consumidores, possuindo melhores instrumentos
para a defesa de seus interesses.

Finalizando este tópico, urge citar Arendt (2013, p. 7) para ter-se a
efetiva noção do termo refugiado enquanto pessoa hipervunerável:
Um refugiado costuma ser uma pessoa obrigada a procurar refúgio devido a
algum acto cometido ou por tomar alguma opinião política. Bom, é verdade
que tivemos que procurar refúgio; mas não cometemos nenhum acto e a
maioria de nós nunca sonhou em ter qualquer opinião política radical. O
sentido do termo “refugiado” mudou connosco. Agora “refugiados” são
aqueles de nós que chegaram à infelicidade de chegar a um novo país sem
meios e tiveram que ser ajudados por comités de refugiados.

Delineada a situação de hipervulnerabilidade socioeconômica dos
refugiados no Brasil, agravada pelo sistema neoliberal e com reflexos nas
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relações de consumo, passaremos ao próximo tópico em que será
analisada, através do diálogo das fontes entre o Código de Defesa do
Consumidor e a Lei de Migração, como tal hipervulnerabilidade pode ser
reconhecida pela PNRC e que ferramentas podem ser utilizadas pelo
Estado brasileiro na proteção desses novos consumidores caracterizados
como hipervulneráveis.
4 O diálogo de fontes entre o CDC e a Lei de Migração no
reconhecimento da hipervulnerabilidade do consumidor refugiado e
na proteção de seus direitos de consumo
A tese de diálogo das fontes é de origem alemã e foi desenvolvida pelo
professor Erick Jayme da Universidade de Heidelberg, tendo sido trazida
ao Brasil pela professora Cláudia Lima Marques. Essa tese se baseia na
ideia de que as normas jurídicas não se excluem por pertencerem
supostamente a ramos jurídicos distintos, mas se complementam,
observando-se que tal diálogo surge a partir do pluralismo de tais normas
que se manifesta na multiplicidade de fontes legislativas a regular o
mesmo fato com a descodificação ou a implosão de sistemas normativos
genéricos.
O diálogo das fontes no Brasil já foi aplicado entre o CDC e o Código
Civil, sobretudo nas relações obrigacionais decorrentes de contratos com
base na boa-fé objetiva e na função social desses mesmos contratos,
havendo três diálogos possíveis a partir dessa tese alemã, segundo Tartuce
(2017, p. 68):
a) Em havendo aplicação simultânea das duas leis, se uma lei servir de base
conceitual para a outra, estará presente o diálogo sistemático de coerência.
Exemplo: os conceitos dos contratos de espécie podem ser retirados do Código
Civil mesmo sendo o contrato de consumo, caso de uma compra e venda (art.
481 do CC)
b) Se o caso for de aplicação coordenada de duas leis, uma norma pode
completar a outra, de forma direta (diálogo de complementaridade) ou
indireta (diálogo de subsidiariedade). O exemplo típico ocorre os contratos de
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consumo que também são de adesão. Em relação às cláusulas abusivas, pode
ser invocada a proteção dos consumidores constante do art. 51 do CDC e ainda
a proteção dos aderentes constante do art. 424 do CC.
c) Os diálogos de influências recíprocas sistemáticas estão presentes quando
os conceitos estruturais de uma determinada lei sofrem influências da outra.
Assim, o conceito de consumidor pode sofrer influências do próprio Código
Civil.

Dentre esses três diálogos possíveis entre o CDC e a Lei de Migração,
verifica-se que pode ser utilizado o diálogo de aplicação coordenada das
duas leis ora em estudo podendo uma norma completar a outra, de forma
direta (diálogo de complementaridade), observando-se que essa tese do
diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor e as leis especiais, como
a lei de migração, é defendida por Marques (2013, p. 96):
Em resumo, também entre leis especiais há diálogo das fontes: diálogo
sistemático de coerência, diálogo sistemático de complementaridade ou
subsidiariedade e diálogo de adaptação ou coordenação. Note-se que
raramente é o legislador quem determina esta aplicação simultânea e coerente
das leis especiais (um exemplo de diálogo das fontes ordenado pelo legislador
é o art. 117 do CDC, que mandou aplicar o Título III do CDC aos casos da
anterior Lei da Ação Civil Pública, Lei 7.347/85, isto “no que for cabível”, “à
defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais”), e sim
geralmente, tal diálogo é deixado ao intérprete e aplicador da lei, que aplica o
CDC.

No presente caso em estudo, o artigo 4º, I, da Lei de Migração (Lei
nº. 13.445/2017) disciplina que ao migrante é garantida no território
nacional, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, sendolhe assegurados direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos.
Em diálogo com esse dispositivo de caráter geral, para fins de
efetivarem-se as garantias expostas na Lei de Migração, relacionadas com
o direito do consumidor dos refugiados (migrantes forçados), deve ser
levado em consideração o art. 4º, I, do CDC que disciplina que a Política
Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das
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necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de
consumo através do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor
no mercado de consumo.
Nesse contexto, como visto nos tópicos anteriores, os refugiados são
pessoas que, ao chegarem ao Brasil, exercem por primeiro as relações
jurídicas de consumo, antes mesmo de exercerem outros direitos que lhes
são garantidos, pois necessitam adquirir bens e serviços para sua
sobrevivência, o que muitas das vezes se revela urgente.
Outro ponto relevante, visto alhures, diz respeito a condição
socioeconômica deles que os força a consumir sem que seus direitos
consumeristas sejam respeitados, exigindo-se por parte do estado
brasileiro, além de reconhecer a vulnerabilidade desses novos
consumidores (art. 4º, I, do CDC), uma atuação por iniciativa direta,
prevista no art. 4º, II, a, do CDC
Para tal atuação direta governamental brasileira, deve-se observar as
lições de Marques (2004, p. 29) em relação à necessidade do diálogo das
fontes como superação de paradigmas impostos pela pós-modernidade:
Aceite-se ou não as razões a pós-modernidade, a verdade é que, na sociedade
complexa atual, com a descodificação, a tópica e a microrrecodificação (como
a do CDC) trazendo uma forte pluralidade de leis ou fontes, a doutrina
atualizada está à procura de uma harmonia ou coordenação entre estas
diversas normas do ordenamento jurídico (concebido como sistema). É a
denominada “coerência derivada ou restaurada” (“cohérencedérivée ou
restaurée”), que procura uma eficiência não só hierárquica, mas funcional do
sistema plural e complexo de nosso direito contemporâneo. Erik Jayme alertanos que, nos atuais tempos pós-modernos, a pluralidade, a complexidade, a
distinção impositiva dos direitos humanos e do “droit à la differènc” (direito a
ser diferente e ser tratado diferentemente, sem necessidade de ser “igual” aos
outros) não mais permitem este tipo de clareza ou de “monossolução”. A
solução atual ou pós-moderna é sistemática e tópica ao mesmo tempo, pois
deve ser mais fluida, mais flexível, a permitir maior mobilidade e fineza de
distinções. Hoje, a superação de paradigmas foi substituída pela convivência

Dennis Verbicaro; Hugo José de Oliveira Agrassar | 287

ou coexistência dos paradigmas, como indica nosso título. Efetivamente,
raramente encontramos hoje a revogação expressa, substituída pela incerteza
da revogação tácita indireta, através da ideia de “incorporação”, como bem
expressa o art. 2.043 do novo Código Civil. Há mais convivência de leis com
campos de aplicação diferentes, do que exclusão e clareza. Seus campos de
aplicação, por vezes, são convergentes e, em geral diferentes, mas convivem e
coexistem em um mesmo sistema jurídico que deve ser ressistematizado. O
desafio é este, aplicar as fontes em diálogo de forma justa, em um sistema de
direito privado plural, fluido, mutável e complexo.

Desta feita, para uma efetiva inserção na PNRC dos chamados
migrantes forçados faz-se necessário que o artigo 4º, I, do CDC dialogue
de forma coordenada por complementaridade com o artigo 4º, I, da Lei de
Migração, reconhecendo-se que os refugiados enquadram-se na categoria
de consumidores em situação de vulnerabilidade agravada
(hipervulnerabilidade), em virtude de sua condição socioeconômica e das
barreiras que enfrentam no novo país, o que exige uma atuação direta
governamental mais protetiva.
Através desse diálogo das fontes entre o CDC e a Lei de Migração,
urge a imediata aplicação dos instrumentos previstos na PNRC (artigo 5°
do CDC) como meios de atuação direta governamental, dentre os quais a
manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor
refugiado em especial através das defensorias públicas da União e dos
estados, a especialização das Promotorias de Justiça de Defesa do
Consumidor, no âmbito do Ministério Público, das delegacias de polícia
especializadas no atendimento dessa categoria de consumidores e dos
PROCONS para atendimento a esses consumidores refugiados.
A base para tal atuação direta pode e deve dar-se com o apoio dos
dados da ACNUR BRASIL para individualizar o atendimento aos
refugiados nas demandas oriundas da relação de consumo, sem
desvencilhar-se da atuação tripartite ressaltada no presente trabalho:
Estado (com políticas públicas voltadas aos refugiados), sociedade civil
(acolhendo fraternalmente, solidariamente e com respeito à diversidade
dos refugiados) e a iniciativa privada ou fornecedores de bens e serviços
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(com respeito às normas de consumo de acordo com as condições
socioeconômicas dos refugiados).
Considerações finais
O presente capítulo analisou a Política Nacional das Relações de
Consumo (PNRC), desde sua base internacional, passando por sua
previsão na CF/1988 e culminando com os artigos 4º e 5º do Código de
Defesa do Consumidor (CDC), e o modo como tal política pode inserir os
refugiados enquanto categoria de consumidores hipervulneráveis.
Verificou-se, com dados teóricos e empíricos, a realidade desigual e
de exploração econômica a que estão submetidos os refugiados no Brasil,
em virtude das barreiras linguísticas, da falta de moradia, da
discriminação e da dificuldade de acesso a serviços públicos básicos (saúde
e educação), barreiras essas agravadas pelo sistema capitalista neoliberal
em virtude do acirramento da hipervulnerabilidade devido a diminuição
do espaço de atuação do Poder Público na concretização de políticas
públicas seja para nacionais seja para estrangeiros em condição de refúgio,
dentre elas incluída a PNRC.
Ressaltou-se que o diálogo das fontes entre o CDC e a Lei de Migração
é o caminho para reduzir essa hipervulnerabilidade, partindo do
reconhecimento de tal condição de vulnerabilidade agravada dos
refugiados, para, assim, utilizar-se dos instrumentos previstos na PNRC
(artigo 5º do CDC).
Por fim, concluiu-se que a atuação tripartite entre Estado (com
políticas públicas voltadas aos refugiados), sociedade civil (acolhendo
solidariamente e com respeito à diversidade dos refugiados) e a iniciativa
privada ou fornecedores de bens e serviços (com respeito às normas de
consumo de acordo com as condições socioeconômicas dos refugiados),
através dos meios postos à disposição pelo CDC através da PNRC
(manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor
refugiado através das defensorias públicas da União e dos estados, a
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especialização das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no
âmbito do Ministério Público, das delegacias de polícia especializadas no
atendimento dessa categoria de consumidores e dos PROCONS para
atendimento a esses consumidores refugiados), é o caminho para o melhor
tratamento da vulnerabilidade agravada do consumidor refugiado com a
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo
de modo a viabilizar o equilíbrio nas relações entre essa categoria de
consumidores e os fornecedores de bens e serviços.
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Das medidas de retirada compulsória - uma análise à luz
da Lei nº 13.445/2017 e do decreto nº 9.199/2017
Raíssa Silva Reis 1
Fabrício Veiga Costa 2

Introdução
O migrante possui direito e deveres de acordo com a jurisdição do
Estado em que se encontra. No Brasil, as questões que dizem respeito ao
migrante estão dispostas na Lei de Migração (lei nº 13.445/2017) e em seu
decreto regulamentador nº 9.199/17 que revogou o Estatuto do
Estrangeiro (Lei nº 6.815/1980).
Convém ressaltar que a nova lei de migração avançou no que
concerne a garantia dos direitos fundamentais ao migrante ,
diferentemente da Lei do Estatuto do Estrangeiro.Segundo Pinhon; Brasil
(2020) o Estatuto do Estrangeiro não estava em conformidade com as
ideologias do Estado Democrático e visava, em primeiro lugar, os
interesses nacionais e não a prevalência do ser humano.”
A lei de migração buscou concretizar o postulado de igualdade,
previsto no artigo 5º, caput, da Constituição da República, que dispõe que
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
1 Mestranda do PPGD – Mestrado e Doutorado em Proteção dos Direitos Fundamentais da Universidade de Itaúna
(UIT), Graduada em Direito pela Faculdade Milton Campos, Pós Graduada em Direito Notarial e Registral e Pós
Graduada em Direito de Família. Email: raissareis_22@hotmail.com
2 Professor da Graduação e do PPGD - Mestrado e Doutorado em Proteção dos Direitos Fundamentais da
Universidade de Itaúna-UIT.
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garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade (BRASIL, 1988). Desse modo a Constituição assegura aos não
nacionais3 direitos assegurados aos brasileiros. Nesse sentido dispõe o
artigo 4º da lei de Migração:
Artigo 4º Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de
igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade (BRASIL, 1997).

Entretanto, assim como possui direitos, os migrantes possuem
deveres e caso sejam descumpridos, ou seja, se o migrante não respeitar o
ordenamento da jurisdição do Estado onde se encontra será penalizado.
Desse modo, não se trata de uma concessão absoluta de um direito, tendo
em vista que caso o contrarie será punido inclusive com a perda desses
direitos.
Isto posto, algumas perguntas estão por ser enfrentadas, as quais
constituem o problema da pesquisa alicerce desse estudo: qual foi a
alteração provacada pela nova Lei de Migração em relação as medidas de
retirada compulsória do migrante do territorio nacional em comparação
com ordenamento revogado do Estatuto do Estrangeiro? A extradição
continua a ser uma hipótese de medida a ser adotada para a retirada
compulsória do migrante? Em relação a essas medidas, há resquisicios da
norma revogada, ou seja, do Estatuto do Estrangeiro no que diz respeito a
arbitrariadade das decisões das autoridades para expulsar o migrante do
território nacional? Essas medidas de fato asseguram a proteção dos
direitos fundamentais do migrante ou continuam a ser medidas com
resquicios de arbitrariedade, com resquisicios de xenofobia? E porque o

3

O direito ao voto por exemplo foi um dos direitos não assegurado pela Lei de Migração. No que diz respeito aos
direitos políticos dos não brasileiros no país, a Constituição impõe-lhes restrições aos direitos de votar e serem
votados (artigo 14, §2º e § 3º, I),29 exceto os portugueses, desde que satisfeitas as condições do inciso II, § 1º, do
art.12: “Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão
atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição” (UCHÔA, 2019, p. 9).
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decreto regulamentador nº 9.199/17 é visto como um obstaculo para as
garantias dos direitos fundamentais do migrante?
As respostas a essas perguntas são relevantes para que se avalie se
apesar das inovações trazidas pela nova lei de migração, na busca de um
Estado de Igualade entre nacionais e não nacionais foi de fato
cumprida.Fica assim demonstrada a importância no aprofundamento
desse estudo.
O método utilizado para a realização do trabalho foi o hipotéticoindutivo com a abordagem de categorias consideradas fundamentais para
o desenvolvimento do tema. Os procedimentos técnicos utilizados na
pesquisa para coleta de dados foram essencialmente a pesquisa
bibliográfica. O levantamento bibliográfico forneceu as bases teóricas e
doutrinárias a partir de livros e textos de autores de referência, tanto
nacionais como estrangeiros. Enquanto o enquadramento bibliográfico
utiliza-se da fundamentação dos autores sobre um assunto, o documental
articula materiais que não receberam ainda um devido tratamento
analítico. A fonte primeira da pesquisa é a bibliográfica que instruiu a
análise da legislação constitucional e a infraconstitucional, bem como a
doutrina que informa os conceitos de ordem dogmática.
2 Lei do Estatuto do Estrangeiro vs. Lei de Migração
Antes de adentrar nos conceitos das modalidades de retirada
compulsória, é importante esclarecer que a nova Lei de Migração que
revogou a Lei do Estatuto do Estrangeiro foram criadas em épocas
distintas. Conforme Sidney Guerra (2017), a do lei do estatuto do
estrangeiro foi concebida em uma época em que o país era conduzido por
militares e eles levavam em conta para fundamentar seus atos e suas
decisões, bem como a criação de leis, critérios voltados principalmente
para a soberania4 e a segurança nacional. Critérios esses geralmente
4

Por soberania como uma qualidade que os Estados detêm sobre o território e sobre o povo que nele vive que se
consubstancia na exclusividade e plenitude das competências. Dessa forma, a política migratória está diretamente
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discriminatórios e contrários aos fundamentos e princípios que norteiam
a Constituição Federal de 1988.
Desse modo, baseado nesse discurso de soberania e segurança
nacional, os critérios utilizados pela Lei do Estatuto do Estrangeiro para a
permanecia ou não do mesmo no território nacional, eram critérios
subjetivos. O que pode ser comprovado pelos textos dos artigos 7º e 26 da
referida lei que assim dispõem:
Título II- Da Admissão, Entrada e Impedimento/ Capítulo I- Da Admissão (...)
Art. 7º Não se concederá visto ao estrangeiro: II- Considerado nocivo à ordem
pública ou aos interesses nacionais;
Capítulo III-Do Impedimento Art.26: O visto concedido pela autoridade
consular configura mera expectativa de direito, podendo a entrada, a estada
ou o registro do estrangeiro ser obstado ocorrendo qualquer dos casos do
artigo 7º, ou a inconveniência de sua presença no território nacional, a critério
do Ministro da Justiça.

Assim sendo, é possível perceber que a admissão e retirada de
estrangeiro era baseada apenas em critérios discriminatórios sem
qualquer tipo de fundamentação, ou seja, bastava que o Ministério da
Justiça simplesmente justificasse que o estrangeiro era nocivo à ordem
pública ou aos interesses nacionais , ou inconveniente a sua presença no
território para o que mesmo não fosse admitido, sem qualquer
fundamentação plausível.
Nesse mesmo sentido dispõe Caio Rivas (2016, p. 3) sobre o Estatuto
do Estrangeiro:
De acordo com o atual Estatuto, qualquer estrangeiro pode ser impedido de
entrar no Brasil, entre outras hipóteses, se for “considerado nocivo à ordem
pública ou aos interesses nacionais” ou pela “inconveniência de sua presença
no território nacional, a critério do Ministério da Justiça”. A lei de 1980 prevê
ainda a possibilidade de qualquer estrangeiro ser expulso do país se atentar
contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a moralidade pública

relacionada à soberania dos países para decidir sobre quem entra e sai de seu território, bem como a respeito das
condições para tanto ” (HUSEK, 2017, p. 210).
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ou a economia popular. Todas essas decisões, baseadas em preceitos
genéricos, são discricionárias do Ministério da Justiça.

Além disso, a lei acima não previa institutos como ampla defesa e
contraditório em caso da não autorização para permanência no território
nacional. Com o advento da Lei de Migração que baseada nos direitos
fundamentais e da dignidade da pessoa humana, a mesma adotou passou
a adotar critérios objetivos para embasar a admissão ou não do não
nacional no território brasileiro. Por exemplo quando a lei de migração
dispõe no artigo 455, inciso IX, no qual, poderá ser impedido de ingressar
no território nacional aquele que tenha praticado ato contrário aos
princípios e objetivos constitucionais, a mesma dispõe que essa medida
será adotada após entrevista individual e mediante ato fundamentado.
Quando a mesma trata das medidas compulsória de retirada do
migrante do território nacional, adota medidas que garantem o principio
do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, nos procedimentos previstos
na nova legislçao buscou assegurar a pessoa do migrante um processo
justo e democrático para a sua permanencia ou não no território, não se
baseando em critérios imotivados e subjetivos.
Desta forma é possível perceber que enquanto a Lei do Estatuto do
Estrangeiro baseava si e somente nos critérios da soberania e da segurança
nacional, de forma vaga, sem qualquer fundamentação para não permitir
a permanecia do estrangeiro no território, a nova Lei de Migração não

5

BRASIL, Lei nº 13.445/2015, artigo 45:Poderá ser impedida de ingressar no País, após entrevista individual e
mediante ato fundamentado, a pessoa: I - anteriormente expulsa do País, enquanto os efeitos da expulsão vigorarem;
II - condenada ou respondendo a processo por ato de terrorismo ou por crime de genocídio, crime contra a
humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal
Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto no 4.388, de 25 de setembro de 2002; III - condenada ou
respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de extradição segundo a lei brasileira; IV - que tenha
o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou por compromisso assumido pelo Brasil perante
organismo internacional; V - que apresente documento de viagem que: a) não seja válido para o Brasil; b) esteja com
o prazo de validade vencido; ou c) esteja com rasura ou indício de falsificação; VI - que não apresente documento de
viagem ou documento de identidade, quando admitido; VII - cuja razão da viagem não seja condizente com o visto
ou com o motivo alegado para a isenção de visto; VIII - que tenha, comprovadamente, fraudado documentação ou
prestado informação falsa por ocasião da solicitação de visto; ou IX - que tenha praticado ato contrário aos princípios
e objetivos dispostos na Constituição Federal.
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manteve o seu foco nesses princípios6 e sim em um processo humano,
digno e justo.
Entretanto, apesar dessa enorme conquista no que diz respeito a um
processo democrático, com garantia da ampla defesa e do contrário
previsto na lei nº 13.445/17, a nova lei ainda não superou a feição
discriminatória ao qual estava contida no até então revogado Estatuto do
Estrangeiro, pelo fato de ainda considerar o imigrante como uma “ameça”,
bem como no que diz respeito ao seu decreto regulamentador (9.199/17),
tendo em vista que o mesmo é considereado um obstáculo para a
efetivação dos direitos humanos fundamentais ao imigrante, pelas lacunas
apresentadas em sua redação, bem como por contradizer a lei de migração
em vários pontos, tema que será abordado no decorrer do presente estudo
(NOGUEIRA, 2019, p. 3-4).
2.1 Das Medidas de Retirada Compulsória
Ressalta-se que é competência privativa da União legislar sobre a
admissão e expulsão de estrangeiros do seu território, nos termos do
artigo 22 da Constituição Federal7. O Estado da mesma forma que pode
admitir um indivíduo de outra nacionalidade em seu país pode também
retirá-lo.
Nesse sentido Nunes; Veiga (2020, p. 172) pontuam que o ingresso e
continuação do estrangeiro no Brasil está ligado à discricionariedade do
Estado, podendo o mesmo acatar ou não que certo indivíduo permaneça
em seu território, como por exemplo, no caso em que uma pessoa tenha
atentado contra a segurança do Estado (como no caso do terrorismo).

6

A segurança nacional foi afastada pela nova legislação, tendo em vista que a mesma apenas era usada para dificultar
a entrada e permanência do migrante do território nacional, sem qualquer fundamentação, apenas como forma de
discriminação.
7

Artigo 22 - Compete privativamente à União legislar sobre: XV - emigração e imigração, entrada, extradição e
expulsão de estrangeiros. (BRASIL, 1988)
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Em relação as medidas de retirada compulsória dos migrantes, as
mesmas estão dispostas no Capítulo V da Lei de Migração. Segundo Uchôa
(p. 13).
a regra geral do direito internacional é que o não nacional permaneça no país
de destino até que as razões de sua visita se exaurem e retorne normalmente
ao país de origem ou siga viagem. Nem sempre isso ocorre sem incidências
traumáticas, há situações em que a permanência do não nacional no país se
torna inviável, seja por decorrência de uma entrada irregular não regularizada
posteriormente, uma estada ou domicílio em desconformidade com as
prescrições legais cabíveis, devido ao não nacional haver-se tornado, de
alguma maneira, nocivo ao país, ou mesmo por razões de extradição, em
decorrência de colaboração internacional.

As medidas de retira compulsória do território nacional serão
utilizadas quando os migrantes desrespeitem os deveres impostos pela
jurisdição do Estado em que se encontrem. Em outras palavras, uma vez
admitido no território nacional o indivíduo deverá obedecer as leis que lhe
são impostas para que não seja punido. Entretanto conforme demonstrado
alhures o processo de retira compulsória obedecerá critérios objetivos,
sendo assegurado ao estrangeiro a ampla defesa e contraditório.
Na aplicação das medidas compulsórias deverá ser observado o
Estatuto dos Refugiados bem como nos tratados, instrumentos e
mecanismos que discorram sobre apátridas ou situações humanitárias, o
que significa dizer que não serão levadas a efeito caso o não nacional esteja
sob a proteção de citados postulados (artigo 46). Segundo a lei, as
hipóteses de retirada compulsória do estrangeiro, uma vez justificadas,
dar-se-ão para o país de nacionalidade ou de procedência do migrante ou
visitante, ou para outro que o aceite, em observância aos tratados dos
quais o Brasil seja parte (artigo 47).
A lei de migração estabeleceu como medida de retirada compulsória
do território os seguintes institutos a repatriação, a deportação e a
expulsão. A lei antiga previa como instituto de retirada compulsória de
estrangeiros a deportação, a expulsão e a extradição. No novo
ordenamento a extradição é visto como medida de cooperação entre o
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Estado Brasileiro e outro Estado pela qual se concede ou solicita a entrega
de pessoa sobre quem recaia condenação criminal definitiva ou para fins
de instrução de processo penal em curso, conforme capítulo VIII, Seção I,
artigos 81 a 99, da Lei de migração.A primeira medida que poderá ser
adotada pelo Estado como medida de retirada compulsória é a repatriação.
Passe-se a partir de agora a análise das medidas compulsórias de
retirada do Migrante, ou seja, dos institutos da repatriação, deportação e
expulsão, prevista no Capítulo V da Lei de Migração, nos artigos 46 a 62,
(Lei nº 13.465 de 24 de maio de 2017) .
.
2.2 Da repatriação
Disposta no artigo 49 e parágrafos da Lei de Migração, o instituo da
repatriação consiste em medida administrativa de devolução de pessoa em
situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade
(artigo 49). Em outras palavras, a repatriação consiste no processo de
devolução do estrangeiro ao seu país de origem e ocorre quando o
migrante é impedido de ingressar em território nacional pela fiscalização
fronteiriça e aeroportuária.
O ato fundamentado de repatriação será comunicado imediatamente
à empresa transportadora e à autoridade consular do país de procedência
ou de nacionalidade do migrante ou do visitante, ou quem o representa
(artigo 49,paragrafo 1º).
A mesma não será aplicada as pessoas em situação de refúgio ou de
apátrida, de fato ou de direito, ao menor de 18 (dezoito) anos
desacompanhado ou separado de sua família, exceto nos casos em que se
demonstrar favorável para a garantia de seus direitos ou para a
reintegração de sua família de origem . Não será aplicada as pessoas que
necessitem de acolhimento humanitário, nem, em qualquer caso, quanda
a medida de devolução para país ou região possa apresentar risco à vida,
à integridade ou à liberdade da pessoa (artigo 49, paragrafo 4º).
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2.3 Da deportação
Importante frisar que a lei ao consagrar princípios e diretrizes que
devem pautar o desenvolvimento da matéria no Brasil, garantiu a não
criminalização por razões migratórias, isto é independentemente do
motivo que se deu a mesma, seja por motivo de raça, religião,
nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política o indivíduo
não estará sujeito a deportação (GUERRA, 2019).
Disposta nos artigos 50 à 53 da lei de migração a deportação consiste
em medida decorrente de procedimentos administrativo que consiste na
retirada compulsória de pessoa que se encontre em situação migratória
irregular em território nacional (artigo50). Segundo Sidney Guerra
(2017), ocorre a deportação quando esta ocorre quando se promove a
retirada do imigrante que, ingressando no país ou neste se encontrando
irregularmente, não se retirar voluntariamente no prazo que lhe for
determinado.
A deportação será precedida de notificação pessoal ao deportando, da
qual constem, expressamente, as irregularidade verificadas. Será
concedido um prazo para regularização não inferior a 60 (sessenta) dias,
podendo ser prorrogado, por igual período, por despacho fundamentado
e mediante compromisso de a pessoa manter atualizadas suas informações
domiciliares (art. 50, paragrafo 1º). Entretanto essa notificação não
impede a livre circulação em território nacional, devendo o deportando
informar seu domicílio e suas atividade (artigo 50, paragrafo 2º).
Além disso, esse prazo poderá ser reduzido nos casos que se
enquadrem no inciso IX do artigo 458 da lei de migração (artigo 50,
paragrafo 6º).Vencido o prazo de 60(sessenta) dias sem que se regularize
a situação migratória, a deportação poderá ser executada (art. 50,
paragrafo 3º). Convém destacar que a saída voluntária de pessoa
notificada para deixar o País equivale ao cumprimento da notificação de
8Artigo 45. Poderá ser impedida de ingressar no País, após entrevista individual e mediante ato fundamentado, a
pessoa: IX - que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal.
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deportação para todos os fins (artigo 50, paragrafo 5º).A deportação não
exclui eventuais direitos adquiridos em relações contratuais ou
decorrentes da lei brasileira. (artigo 50, paragrafo 4º).
No que diz respeito aos procedimentos conducentes à deportação os
mesmos devem respeitar o contraditório e a ampla defesa e a garantia de
recurso com efeito suspensivo (artigo 51). A defensoria pública da União
deverá ser notificada, preferencialmente por meio eletrônico, para a
prestação de assistência ao deportando em todos os procedimentos
administrativos e de deportação (artigo 51, § 1º). A ausência de
manifestação da Defensoria Pública da União, desde que prévia e
devidamente notificada, não impedirá a efetivação da medida de
deportação (artigo 51, § 2º). No que diz respeito ao procedimento de
deportação do apátrida, o mesmo dependerá de prévia autorização da
autoridade competente (artigo52). Por outro lado, não se procederá à
deportação se a medida configurar extradição não admitida pela legislação
brasileira (artigo 53).
Desse modo as principais inovações trazidas com o advento da Lei de
Migração em relação a medida de retirada compulsória de deportação foi
a assegurar procedimento no qual se observe o contraditório e a ampla
defesa, garantido o recurso com efeito suspensivo, precedido de
notificação que consigne expressamente a irregularidade migratória, bem
como o prazo mínimo de 60 dias para facultar a regularização.
Outra inovação foi a revogação do artigo61 do Estatuto do
Estrangeiro que previa a prisão de caráter cautelar antecedente à retirada
compulsória do estrangeiro em situação irregular , de acordo com o artigo
61 o estrangeiro, enquanto tivesse sido realizado sua deportação, poderia
ser recolhido à prisão por ordem do Ministro da Justiça, pelo prazo de
sessenta dias.
Porém apesar da Lei de Migração inovar ao dizer que enquanto não
tivesse sido realizada a deportação não caberia a prisão cautelar,
observando desse modo a previsão disposta no seu art. 123 que proíbe
privação de liberdade por razões migratória, o Decreto nº 9.199/17
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regulamenta a lei de migração de forma contrária, o Decreto prevê no
artigo 2119, paragrafo 1º que o Delegado da Polícia Federal poderá
representar perante o juízo federal pela prisão ou medida cautelar, e
segundo o paragrafo 3º, o deportando ou o expulsando preso será
informado de seus direitos, observado o disposto no inciso LXIII do caput
do art. 5º da Constituição e, caso ele não informe o nome de seu defensor,
a Defensoria Pública da União será notificada.
2.4 Da expulsão
Disposta nos artigos 54 à 60 da lei de migração, a expulsão consiste
em medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou
visantante do território nacional, conjugada com o impedimento de
reingresso por prazo determinado (artigo 54).
A expulsão poderá ter como causa a condenação em sentença
transitada em julgadado relativa à prática de : Crime de Genocídio, crime
contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos
definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internciaonal, de 1988,
promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002, ou crime
comum doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a
gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional
(artigo 54, § 1º, I, II).Caberá à autoridade competente resolver sobre a
expulsão, a duração do impedimento de reingresso e a suspensão ou a
revogação dos efeitos de expulsão (artigo 54, § 2º).
Em relação ao processamento da expulsão em caso de crime comum
não prejudicará a progressão de regime, o cumprimento da pena, a
9

Artigo 211. O delegado da Polícia Federal poderá representar perante o juízo federal pela prisão ou por outra medida
cautelar, observado o disposto no Título IX do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal .§ 1º A medida cautelar aplicada vinculada à mobilidade do imigrante ou do visitante deverá ser comunicada
ao juízo federal e à repartição consular do país de nacionalidade do preso e registrada em sistema próprio da Polícia
Federal.§ 2º Na hipótese de o imigrante sobre quem recai a medida estar preso por outro motivo, o fato deverá ser
comunicado ao juízo de execuções penais competente, para determinar a apresentação do deportando ou do
expulsando à Polícia Federal.§ 3º O deportando ou o expulsando preso será informado de seus direitos, observado o
disposto no inciso LXIII do caput do artigo 5º da Constituição e, caso ele não informe o nome de seu defensor, a
Defensoria Pública da União será notificada.
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suspensão condicional do processo, a comutação da pena ou a concessão
de pena alternativa, de indulto coletivo ou individual, de anistia ou de
quaisquer benefícios concedidos em igualdade de condições ao nacional
brasileiro (artigo 54, § 3º).
O prazo de vigência da medida de impedimento vinculada aos efeitos
de expulsão será proporcional ao prazo total de pena aplicada e nunca será
superior ao dobro de seu tempo.(artigo 54, § 4º).
Uma das principais inovações da Lei de Migração em relação a
expulsão foi a previsão da ampla defesa e do contraditório bem como o fim
da prisão cautelar (artigo58). A Defensoria Pública da União será
notificada da instauração do processo de expulsão, se não houver defensor
constituído (artigo 58, § 1º).
Caberá pedido de reconsideração da decisão sobre a expulsão no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação pessoal do expulsando
(artigo 58, § 2º). Destaca-se que a existência de processo de expulsão não
impede a saída voluntária do expulsando do País (artigo 60).
Nesse sentido a jurisprudência:
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO ESTRANGEIRO. LEI 6.815/80. PRISÃO
PARA FINS DE EXPULSÃO. REVOGAÇÃO PELA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI Nº
13.445/17). CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM
CONCEDIDA. A prisão para fins de expulsão era prevista no art. 69 Lei nº
6.815/1980 (Estatuto do Estrangeiro), o qual estabelecia que '[o] Ministro da
Justiça, a qualquer tempo, poderá determinar a prisão, por 90 (noventa) dias,
do estrangeiro submetido a processo de expulsão e, para concluir o inquérito
ou assegurar a execução da medida, prorrogá-la por igual prazo' e dispunha,
em seu parágrafo único, que em 'caso de medida interposta junto ao Poder
Judiciário que suspenda, provisoriamente, a efetivação do ato expulsório, o
prazo de prisão de que trata a parte final do caput deste artigo ficará
interrompido, até a decisão definitiva do Tribunal a que estiver submetido o
feito'. Durante a vigência do Estatuto do Estrangeiro, a jurisprudência pátria
firmara a orientação de que essa modalidade de prisão havia sido recepcionada
pela Constituição Federal de 1988, ressalvando, porém, que, em virtude do
disposto no art. 5º, LXI, da Carta da República, sua decretação incumbia a juiz
federal, e não ao ministro da Justiça. A entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017
(Lei de Migração), porém, alterou significativamente essa sistemática. O art.
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124, II, desta Lei revogou expressamente, e em sua totalidade, o Estatuto do
Estrangeiro (Lei nº 6.815/1980), substituindo-o na disciplina das relações
atinentes ao Estado brasileiro e estrangeiros, inclusive o instituto da expulsão.
A Lei de Migração não previu a prisão para fins de expulsão, retirando tal
modalidade de segregação cautelar do ordenamento jurídico nacional, de sorte
que, em razão disso, não há fundamento legal hábil a embasar a prisão do
impetrante/paciente, a partir da sua entrada em vigor. A previsão dessa
modalidade prisional no Decreto presidencial nº 9.199/2017, regulamentador
da Lei de Migração, representa, nos estreitos limites do habeas corpus,
indevido excesso de poder regulamentar, imiscuindo-se em matéria restrita à
lei, que nada dispôs a respeito. Ordem concedida.
(HC 00000515920184030000, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ
LUNARDELLI, TRF3 - DÉCIMA\ PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1
DATA:27/03/2018)10

Convém ressaltar que expulsão de acordo com o artigo 55 não se
procederá:
Artigo 55. Não se procederá à expulsão quando:
I - a medida configurar extradição inadmitida pela legislação brasileira;
II - o expulsando:
a) tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica
ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela;
b) tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação
alguma, reconhecido judicial ou legalmente;
c) tiver ingressado no Brasil até os 12 (doze) anos de idade, residindo desde
então no País;
d) for pessoa com mais de 70 (setenta) anos que resida no País há mais de 10
(dez) anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão;

Diferentemente do Estatuto do Estrangeiro que assim dispunha:
Artigo 75. Não se procederá à expulsão:
I - se implicar extradição inadmitida pela lei brasileira; ou
II - quando o estrangeiro tiver:
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a) Cônjuge brasileiro do qual não esteja divorciado ou separado, de fato ou de
direito, e desde que o casamento tenha sido celebrado há mais de 5 (cinco)
anos; ou
b) filho brasileiro que, comprovadamente, esteja sob sua guarda e dele
dependa economicamente.
§ 1º. não constituem impedimento à expulsão a adoção ou o reconhecimento
de filho brasileiro supervenientes ao fato que o motivar.

Caso a decisão do processo esteja pendente de decisão, nas condições
previstas no artigo acima, será considerada regular a situação migratória
do expulsando regular.
Por fim, o regulamento definirá procedimentos para apresentação e
processamento de pedidos de suspensão e de revogação dos efeitos das
medidas de expulsão e de impedimento de ingresso e permanência em
território nacional (artigo 56). O regulamento disporá sobre condições
especiais de autorização de residência para viabilizar medidas de
ressocialização a migrante e a visitante em cumprimento de penas
aplicadas ou executadas em território nacional (artigo57).
2.5 Da Repatriação, Deportação e Expulsão Coletiva
Segundo a Lei de Migração não se procederá à repatriação, à
deportação ou à expulsão coletivas (artigo 61). Entende-se por repatriação,
deportação ou expulsão coletiva aquela que não individualiza a situação
migratória irregular de cada pessoa (artigo 61, parágrafo único). O que
reforça a ideia do artigo 3º da Lei nº 13.445/2017, constitui um direito e
uma garantia da política migratória brasileira que repudia práticas de
expulsão ou de deportação coletivas.
Também não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão
de nenhum indivíduo quando subsistirem razões para acreditar que a
medida poderá colocar em risco a vida ou a integridade pessoal (artigo 62).
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Nesse aspecto merece atenção o voto da ministra Rosa Weber11 ao
indeferir o pedido formulado pelo governo de Roraima para fechar
temporariamente a fronteira com a Venezuela e para limitar o ingresso de
refugiados venezuelanos no Brasil, dizendo que:
a utilização indiscriminada de medidas voltadas a restringir migrações
irregulares pode acabar privando indivíduos não apenas do acesso ao
território, mas do acesso ao próprio procedimento de obtenção de refúgio no
Estado de destino, o que poderia, a depender da situação, configurar, além de
descumprimento do dever de proteção assumido internacionalmente, ofensa
à cláusula constitucional asseguradora do devido processo legal, artigo 5º, LIV,
da CF. (0069076-95.2018.1.00.0000, Ação Cível Originária. Origem: RR –
Roraima, Relator: Min. Rosa Weber, Relator do último Incidente: Min. Rosa
Weber (ACO-TPI).

Nesse voto é possível perceber o grande avanço da justiça brasileira
na proteção dos não nacionais exercendo a proteção dos direitos humanos.
3 O decreto regulamentar n° 9.199/2017 da Lei de Migração: um
obstáculo para a efetivação dos direitos humanos fundamentais ao
migrante
Apesar das inovações ressaltadas durante esse trabalho, no que
concerne as medidas de retirada compulsória previstas na nova lei de
migração, o seu decreto regulamentador é considerado um retrocesso da
legislação, tendo em vista que a função deste seria regulamentar o que está
disposto na nova lei de migração, porém o mesmo tem sido visto como um
empecilho para que seja assegurado os direitos do migrante, tendo em
vista que em vários pontos contraria a lei de migração, bem como não sana
as lacunas previstas na lei, ou seja não a regulamenta, constituindo uma
afronta ao artigo 84, IV, da Constituição Federal de 1988 que prevê que

11
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um decreto regulamentar não pode criar nem modificar direitos, questões
essas que são reservadas às leis, complementares, ordinárias e delegadas.
Nesse sentido, asseveram Ramos; Rios; Clève et al. (2017):
Ao longo de mais de três centenas de artigos, o Decreto que regulamenta a
nova lei, Decreto 9.199, de 20 de novembro de 2017, é visivelmente alheio ao
debate que acompanhou o longo processo de elaboração do novo diploma,
transcorrido sobretudo ao longo dos últimos dez anos, e não é exagero dizer
que ele desvirtua o espírito da nova lei. Assim, representa uma grave ameaça
a conquistas históricas, tanto no que se refere aos direitos dos migrantes como
no que tange à capacidade do Estado brasileiro de formular políticas
adequadas em relação a esta matéria de relevância crescente.

A título exemplificativo cita-se o artigo 45, IX, da Lei de migração que
ao dispor as hipóteses em que o migrante poderá ser impedido de
ingressar no país, prevê que será impedido de ingressar no país aquele que
tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na
Constituição Federal, desse modo a lei mantém entre as possibilidades de
arbitrariedades e discricionariedades ao não disciplinar e definir termos
amplos previstos em lei, como “atos contrários aos princípios e objetivos
constitucionais e que não foi regulamentado pelo decreto regulamentador
(NOGUEIRA, 2019, p. 21).
Além disso, pode ser ressaltado outros exemplos, conforme pontuam
Asano e Timo (2017) o decreto regulamentador tem aspectos claramente
contrários à própria lei de migração, como a previsão de prisão do
migrante que será deportado (artigo 211, parágrafo 3º), quando o artigo
123 da lei expressamente proíbe privação de liberdade por razões
migratórias.
Nesse mesmo sentido é o pensamento de Rubens Beçak (2020, p. 90101), a Lei de Migração expressamente afirma no artigo 123 que “ninguém
será privado de sua liberdade por razões migratórias, exceto nos casos
previstos nesta Lei” (BRASIL, 2017a). A Lei de Migração só trata de prisão
cautelar para fins de extradição no artigo 84 (BRASIL, 2017a), não poderia
o decreto regulamentar ampliar a hipótese para as medidas de retirada
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compulsória do migrante. Nesses termos o regulamento da Lei de
Migração é contra legem e praeter legem (RAMOS; RIOS; CLÈVE ET
AL.2017), (BEÇAK, 2020, P. 90-101).
Outro ponto polêmico é o artigo 54, que afirma que a condenação
com sentença transitada em julgado poderá levar a expulsão do
estrangeiro. Desse modo, o decreto regulamentador, assegura que o
procedimento de expulsão pode ser iniciado diante de uma sentença
transitada em julgado, mas cabe ressaltar que a mesma é recorrível para
instancias superiores. Assim sendo o processo de expulsão pode ser
iniciado mesmo que depois essa decisão venha a ser reformada (BOHM,
2017).
Entre outros defeitos do Decreto regulamentar, relacionado com o
tema do estudo das medidas de retirada compulsória refere-se ao poder
concedido a Polícia Federal para disciplinar via portaria sobre deportação,
expulsão e repatriação. E os procedimentos de efetivação do impedimento
de ingresso será disciplinado em ato do dirigente da Polícia Federal, tanto
no que diz respeito a deportação, expulsão e repatriação.
Nesse sentido pontuam Nogueira e Borges (2019):
Cabe mencionar ainda que o mesmo dá poder a PF para disciplinar via portaria
sobre matérias centrais (como deportação, expulsão e repatriação). A PF, no
entanto, é um ente subordinado que aplica as normativas e não pode regulálas ou ser discricionário na matéria. É aplicador da normativa e não
formulador das regras; e por fim, não há prazos previstos para edições dos
atos complementares, tampouco a previsão de participação social em suas
elaborações (NOGUEIRA; BORGES, 2019).

Dessa forma, vale ressaltar que a nova legislação sobre direitos de
imigração não é eficiente e apenas altera o termo "estrangeiro" na
legislação do migrante, desse modo não garante realmente os direitos
básicos dos imigrantes. E isso é o que realmente importa. A manutenção
do estatuto dá um passo atrás em relação aos direitos garantidos pela lei
de imigração, porque ela usa os mesmos padrões xenofóbicos do antigo
Estatuto de Estrangeiro, sem promover direitos iguais entre nacionais e
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estrangeiros e mantendo a discriminação que se espera que seja superada
(NOGUEIRA; BORGES, 2019).
Considerações finais
A Lei de Migração, Lei nº 13.445/2017 veio completar a
transformação paradigmática da polítca migratória do País, norteando-a
pela dignidade da pessoa humana e pela prevalência dos direitos humanos.
Desse forma passou a adotar critérios objetivos para permitir a admissão
bem como a retirada dos migrante ou não nacionais do território
brasileiro, diferentemente do Estauto do Estrangeiro, apesar de existiram
algumas falhas no corpo do texta da lei, em sua grande parte teve a
intenção de assegurar os direitos fundamentais do migrante. Em relação
as medidas de retira compulsória, os institutos sofreram significativas
alterações, a começar pela extradição que não é mais vista como uma
modalidade de retirada compulsório e sim como medida de cooperação
internacional. Além disso, houve a inserção no ordenamento jurídico como
medida de retirada compulsória a repatriação. E de forma salutar previu
um processo democrático para que essas medidas sejam feitas.
Em relação a deportação que era prevista no ordenamento anterior
revogado, as alterações principais foram assegurar o procedimento do
contraditório e da ampla defesa, garantido o recurso com efeito
suspensico, precedido de notificação que consigne expressamente a
irregulairdade migratório, bem como o prazo mínimo de 60 dias para
facultar a regularização. Inclui-se também entre as alterações o fim da
prisão cautelar antecedente à retirada compulsória do estrangeiro. Em
relação ao instituto da expulsão também previsto no ordemento anterior,
sua principal inovação diz respeito também o direito do contraditório e da
ampla defesa, bem como o fim da prisão cautelar.
Porém, conforme foi demonstrado ao longo desse estudo o decreto
regulamentar da nova lei de migração que de fato deveria ter regulamentála não a regulamentou efetivamente, pelo contrário alterou a lei de
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migração de forma a contrariar o artigo 84, IV da Constituição Federal de
1988. E ao alterar a lei de migração previu condutadas que pareciam até
então terem sido abolidas do nosso ordenamento como a prisão do
migrante que será deportado (artigo 211, parágrafo 3º), quando o artigo
123 da lei expressamente proíbe privação de liberdade por razões
migratórias, entre outras tantas alterações, que permite concluir que o
Decreto regulamentador trata-se de um retrocesso, trazendo de volta para
o ordenamento juridico brasileiro medidas discriminatórias que pareciam
que iriam ser sanadas com a nova lei de migração, garantindo aos não
nacionais de fato direitos fundamentais, baseando-se nos princípios da
dignidade da pessoa humana e da igualdade.
Desse modo, conclui-se que apesar das inovações brilhantes trazidas
pela Lei nº 13.445/2017, o seu decreto regulamentar impede que as
mesmas saiam do papel, e os direitos do migrante não passa da alteração
do vocábulo estrangeiro para “migrante”, tendo em vista que apesar dos
direitos os mesmos não se efetivaram. Ou seja, trata-se de um típica norma
em que os ideias não sairão do papel.
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15
O direito internacional dos refugiados e
suas aplicações no ordenamento jurídico brasileiro
Mariana Campos Matoso 1
Deilton Ribeiro Brasil 2

Introdução
Segundo dados divulgados pelo Comitê Nacional para os Refugiados
(CONARE) apenas em 20181 o Brasil reconheceu um total de 1.086
refugiados de diversas nacionalidades, alcançando a marca de 11.231
pessoas reconhecidas como refugiadas pelo Estado brasileiro. Desse total,
os sírios representam 36% da população refugiada com registro ativo no
Brasil, seguidos dos congoleses, com 15%, e angolanos, com 9%. Porém,
tendo em vista o número de solicitações feitas no ano de 2018 – foram
mais de 80 mil solicitações no ano passado, sendo 61.681 de venezuelanos
e 7 mil solicitações Haiti, sem considerar os pedidos das outras
nacionalidades – pode-se considerar que muito ainda precisa ser feito para
o controle2.
1 Mestranda do PPGD – Mestrado e Doutorado em Proteção dos Direitos Fundamentais da Universidade de ItaúnaUIT.
2 Pós-Doutor em Direito pela UNIME, Itália. Doutor em Direito pela UGF-RJ. Professor da Graduação e do PPGD Mestrado e Doutorado em Proteção dos Direitos Fundamentais da Universidade de Itaúna-UIT, Faculdades Santo
Agostinho-FASASETE-AFYA. Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete-FDCL. Professor convidado do PPGD da
Universidade de Caxias do Sul-UCS.
1

BRASIL. Refugiados em números. 2018. Disponível em: http://www.justica.gov.br/news/de-10-1-mil-refugiadosapenas-5-1-mil-continuamno-brasil/refugio-em-numeros_1104.pdf/view. Acesso em: 18 maio 2020.
2

ACNUR. A proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. 2018. Disponível
em:http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Ref%C3%BAgio-no-Brasil_A-
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Conforme publicado no Diário Oficial da União, em 14 de fevereiro de
2020, foram concedido refúgio à 17 mil venezuelanos, atingindo um total
de 37mil refugiamos reconhecidos no país. A decisão fez parte do
procedimento facilitado de prima facie aprovado em dezembro de 2019
pelo CONARE3.
Mais recentemente, dia 28 de abril de 2020, O Brasil reconheceu 772
crianças e adolescentes, filhos ou dependentes de venezuelanos que já
haviam sido reconhecidos como refugiados pelo governo brasileiro4.
Porém, esse número ainda é baixo em vista do número de solicitação que
ainda têm pendentes para concessão, e do número de refugiados que
entram a cada dia no país.
O fato é que cada vez mais os países têm vivenciado os grandes
êxodos decorrentes, principalmente, de questões de crise política,
econômica, social, cultural-étnica e até ambientais5. E, apesar dos
progressos do ordenamento jurídico internacional e nacional de países
como o Brasil, ainda se esbarra em situações que demonstra que o país
está longe de ser modelo.
Os refugiados enfrentam situações como xenofobia, exclusão social,
falta de recursos próprios e do governo, além disso, o sistema de
acolhimento, atendimento e controle à essa comunidade é pouco eficaz,
tornando esse grupo ainda mais vulnerável em situação de negligência e
em condições precárias, inferindo, com isso, seus princípios da dignidade
da pessoa humana6. Além disso, o Brasil enfrenta ainda a falta de
prote%C3%A7%C3%A3o-brasileira-aos-refugiados-e-seu-impacto-nas-Am%C3%A9ricas-2010.pdf, Acesso em: 04
maio 2020.
3
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estrutura, não estando preparado pra receber o quantitativo de refugiados
que entram por suas fronteiras todos os dias, e o fato de que as dificuldades
do país ainda são tantas que o assunto fica em segundo plano7.
Conceder refúgio, porém, não é somente receber os refugiados de
bom grado, envolve muitos outros objetivos, e submerge disso vários
outros direitos, dentre os quais vem fazendo o ordenamento jurídico
pensar criticamente sobre a atuação do sistema internacional e nacional
de proteção aos refugiados. Tecnicamente parece simples: ao mesmo
tempo em que o país deve acolher os refugiados, dando a esses o mínimo
de recursos para viver dignamente, é obrigação deles seguirem as
atribuições que lhes são impostas pelo ordenamento jurídico nacional,
para viverem de forma plena e segura8.
Mas, quando se fala em Direito Nacional em conformidade com o
Direito Internacional, vê-se que o tema que ainda alude muitos
questionamentos como: Como fica a responsabilidade dessa pessoa
perante os Estados? ou como o Estado deve portar-se perante a pessoa?
Ou ainda, aquém cabe a responsabilidade de proteção do indivíduo, o
Estado ou a comunidade internacional? Como e quando conceder o
refúgio? Como será a manutenção desse grupo vulnerável no território de
concessão do refúgio?
Enfim, várias problemáticas tornam-se latentes quando se fala em
refugiados, tanto é que são vários os órgãos criados em todo o mundo para
tentar minorar essas questões. Mas, no que tange o sistema brasileiro as
dúvidas são ainda mais específicas: Será o sistema brasileiro de concessão
de refúgio realmente eficaz? Como fica a garantia de proteção aos
refugiados no país? Como o Brasil está atuando, atualmente, considerando

7

ROCHA, Amanda Bernardes da; GUERRA, Sidney. O direito internacional dos refugiados e a eficácia acerca do
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Disponível em: http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/rdugr/article/view/5601 Acesso em 10 maio de
2020.
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a urgência na obrigação de proteger os direitos dos refugiados, ao mesmo
tempo em que mostra dificuldades em proteger os direitos dos próprios
nacionais?
O objetivo passou a ser então, o de analisar, sob a perspectiva do
Direito Internacional, a eficácia do procedimento de concessão de refúgio
brasileiro, visto a natureza humanitária e emergencial para tanto, a
metodologia utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa é básica
estratégica, de cunho explicativo.
O método utilizado para a realização do trabalho foi o hipotéticoindutivo com a abordagem de categorias consideradas fundamentais para
o desenvolvimento do tema. Os procedimentos técnicos utilizados na
pesquisa para coleta de dados foram essencialmente a pesquisa
bibliográfica. O levantamento bibliográfico forneceu as bases teóricas e
doutrinárias a partir de livros e textos de autores de referência, tanto
nacionais como estrangeiros. Enquanto o enquadramento bibliográfico
utiliza-se da fundamentação dos autores sobre um assunto, o documental
articula materiais que não receberam ainda um devido tratamento
analítico. A fonte primeira da pesquisa é a bibliográfica que instruiu a
análise da legislação constitucional e a infraconstitucional, bem como a
doutrina que informa os conceitos de ordem dogmática.
2 O direito internacional e nacional dos refugiados: suas aplicações e
eficácia
Ante esse panorama em que se têm mais perguntas que respostas,
tornam-se necessário investigar o processo que levou o Direito dos
Refugiados a ser parte integrante do conjunto dos Direitos Humanos e do
Direito Internacional. Para isso, foi feito uma breve revisão dos
antecedentes históricos deste instituto.
É reconhecido que os Direitos Humanos, surge como resposta aos
diversos movimentos sociais que ocorreram ao longo dos séculos.
Contudo, para se chegar até o momento em que se encontra, onde todos
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compreendem a importância que se tem os direitos humanos para sua
vida, um longo caminho foi percorrido9.
Sendo que sua progressão histórica si iniciou mais precisamente no
século XVII com a Revolução Gloriosa em 1688, indicada como marco da
luta pelos direitos individuais; tomando força a partir do século XVIII com
a Declaração da Independência decorrente da Revolução Americana em
1776 e Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em razão da
Revolução Francesa em 1789, e da luta da classe trabalhadora por direitos
civis, políticos e sociais onde as questão dos direitos naturais, e as ideais
de igualdade e universalidade entre os homens passou a ser debatidas
internacionalmente10.
No entanto, diz-se que a conquista dos Direitos Humanos se
alicerçaram principalmente no final do século XX em decorrência das
Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-1945), quando a expressão "direitos
humanos" assumiu o significado exato de direitos do homem, e em 1948,
a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, que engloba os direitos e liberdade que devam ser os
objetivos de todas as nações11. Nesse momento veio à tona também, o
debate sobre os direitos dos refugiados, principalmente, em razão do
êxodo daqueles que fugiam dos horrores e da violação dos seus direitos
humanos12.
Após a Segunda Guerra Mundial, várias organizações foram
fundadas em busca da defesa de direitos humanos e, por consequência, do
direito dos refugiados. O Escritório de Auxílio e Reabilitação de
Estrangeiros (EARE) foi um deles, criados pelos Estados Unidos em 1942,
com o intuito de proteger os refugiados. Como consequência, foi fundada
em 1947 a Administração de Assistência e Reabilitação das Nações Unidas
9
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10
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(UNRRA) de quem eram signatários os países Aliados (como União
Soviética, os Estados Unidos e o Império Britânico), e que deu origem a
Organização Internacional de Refugiados (OIR)13.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR)
surge em 1950, considerado o órgão mais importante relativo a proteção
dos refugiados, o qual deu origem ao Estatuto dos Refugiados de 1951
adotado pela Convenção das Nações Unidas14.
O ACNUR tem o mandato de dirigir e coordenar a ação internacional
para proteger e ajudar as pessoas deslocadas em todo o mundo e encontrar
soluções duradouras para elas15. Juntamente com o CONARE, é de sua
responsabilidade “zelar pela aplicação das convenções internacionais e
assegurem a proteção dos refugiados no âmbito nacional e
internacional”16.
Na verdade vê-se que a necessidade de firmar os direitos humanos e,
consequentemente, os direitos dos refugiados, se fez em decorrência dos
diversos tratados internacionais conduzidos pelo “Pós-Guerra”, nascido
como resposta às atrocidades e dos horrores cometidos naquele momento,
ou seja, surge como forma de exigir mundialmente um efetivo sistema de
proteção dos Direitos Humanos17.
2.1. Os três pilares da proteção dos Direitos Humanos Internacional
Segundo Ramos18 os Direitos Humanos, “consistem em um conjunto
de direitos considerado indispensável para uma vida humana pautada na
13

RODRIGUES, Simões, Direitos dos refugiados como direitos humanos: processo histórico de construção. 2018.
Disponível em: http://www.periodicos.ufes.br/UFEUPEM/article/view/18159. Acesso em: 04 abr. 2020
14

PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos humanos. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 102 -103.
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http://www.acnur.org/t3/portugues/o-acnur/. Acesso em: 10 maio 2020.
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liberdade, igualdade e dignidade e estes, por sua vez, são os direitos
essenciais e indispensáveis à vida digna”. Como forma de proteger esses
direitos integralmente, foram criados subsídios no âmbito internacional,
cujo objetivo maior é amenizar os diversos cenários de violação de direitos
humanos em todo o mundo.
Surgiram, com isso, as três formas de proteção internacional dos
direitos humanos, a saber: Direito Humanos Internacional; Direito
internacional Humanitário e Direito Internacional dos Refugiados.
2.1.1 Direitos Humanos Internacional
Direitos humanos são, por assim dizer, “a designação genérica dos
direitos que dizem respeito diretamente ao indivíduo, em decorrência de
sua condição humana e em consonância com a lei natural”19. Já o Direito
Internacional é o conjunto de princípios e normas que fazem com que esse
direito primeiro seja mais ou menos aceitos universalmente e, em geral,
obedecidos20.
Assim, mesmo que implantados em contextos diferentes, os Direitos
Humanos se tornam elemento primordial dos Direitos Internacionais que
por sua vez, conduzem as condições de coerção-existentes na ordem
interna dos diferentes Estados seja por meio do Direito Internacional
Público (DIP) ou e Direito Internacional Privado21.
Os direitos humanos nesse caso são uma forma sintética de se referir
aos direitos fundamentais da pessoa humana, aqueles que são essenciais à
pessoa humana e que precisa ser respeitada como pessoa22.

19
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2.1.2 Direito Internacional Humanitário
De acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o Direito
Internacional Humanitário (DIH) também designado por Direito da
Guerra ou por Direito dos Conflitos Armados. é “um conjunto de normas
que, procura limitar os efeitos de conflitos armados”23. O Direito
Internacional Humanitário é considerado um campo do Direito
Internacional Público que busca auxiliar os tratados e acordos de paz, a
partir do estabelecimento de normas consuetudinárias e convencionais, a
fim de minimizando o efeito catastrófico que um conflito pode gerar24.
Historicamente, o Direito Humanitário Internacional foi idealizado
desde a Grécia Antiga, quando já se falava no respeito às vítimas da guerra
como um princípio fundamental do Estado. Rousseau em 1762 ao falar “O
Contrato Social”25 já reconhecia que “a guerra consiste numa relação de
Estado para Estado, na qual os particulares só acidentalmente se tornam
inimigos”. Essa condição desde então serviu de fundamento ao DIH26.
Apesar disso, o marco da história desse instituto se estabeleceu no
século XIX através das experiências traumáticas vividas em conflitos
armados por Francis Lieber e Henry Dunant, que lhes levaram a
perceberem a necessidade de tornar eficaz o DIH moderno27.
Em 1863 Francis Lieber criou o Código Lieber que tinha por objetivo
“evitar o sofrimento e diminuir o número de vítima dos conflitos”. Mas,
foi Henry Dunant que legitimou o DIH através da publicação do livro Un
souvenir de Solférino (Lembranças de Solferino), onde sugeria duas
23
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condutas para controle dos conflitos: “a criação de uma sociedade de
socorro privada e a aprovação de um tratado internacional, que facilitasse
a sua legítima aprovação” que mais adiante deu origem ao “Comitê
Internacional de Ajuda aos Feridos”, conhecido desde 1880 como “Comitê
Internacional da Cruz Vermelha (CICV)”28 29.
Mais tarde diversas convenções e acordos internacionais foram
deliberadas com intuito de fazer valer os Direitos Internacional
Humanitário, como a Convenções de Genebra de 1949, as Convenções de
Haia de 1907, a Convenção das Armas Bacteriológicas (Biológicas) de 1972,
a Convenção das Armas Convencionais de 1980 e a Convenção das Armas
Químicas de 1993 todas visando acordos que proíbem o uso de certas
armas e táticas militares, e proteção as pessoas. E a Convenção de Haia de
1954 que regulamentou a proteção do patrimônio cultural em tempo de
conflito armado30.
O Instituto do DIH passou a atua sobre duas vertentes: regulamentar
o Direito de Guerra (jus in bello) e regimentar o Direito à guerra (jus ad
bellum)31. O ganho dessas convenções e acordos é que muitas das normas
estabelecidas para o Direito Internacional Humanitário são aceitas a todos
os Estados, levando o nome de Direito Consuetudinário32.
2.1.3 Direito Internacional dos Refugiados
A terceira e última vertente versa sobre o Direito Internacional dos
Refugiados, tema principal do artigo, e pode ser considerado uma
ramificação do Direito Internacional Humanitário.
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Segundo a ACNUR33 refugiados são pessoas que estão fora de seu país
de origem devido a fundados temores de perseguição políticas, sociais,
étnicas-culturais, religiosas e conflitos armados e que por algum desses
motivos tiveram seus direitos humanos violados. O marco de sua
instituição foi criação do Alto Comissariado da ONU para Refugiados
(ACNUR) e se fortaleceu com a Convenção de Viena de 1951 quando se
estatuiu o Direito dos Refugiados pensado para tratar sobre a garantia da
dignidade humana e dos direitos humanos dessas pessoas34.
De acordo com Rocha e Guerra35 o Direito Internacional do Refugiado
tem como princípio a proteção e garantia dos direitos daqueles que se
encontra em situação de refúgio, levando em consideração principalmente
a situação de vulnerabilidade que essa minoria se encontra. E, segundo
Ramos36 ainda tem a finalidade de institucionalizar as garantias
internacionais em prol da defesa da dignidade humana.
2.2 O refúgio no Ordenamento Jurídico Brasileiro
Assim como em outros países, o Brasil também teve seu marco de
violação de direitos humanos, sobretudo durante os anos de ditadura
militar (1964-1985). Enquanto muitas pessoas eram exiladas, outras se
refugiavam no país pela facilidade (de documentação) que se tinha de
entrar no país naquela época. Porém, mesmo passado esse período, o país
se mostrou mais preocupados em recuperar suas condições políticas e,
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portanto, não viam os temidos refugiados como uma necessidade
urgente37.
Somente em 1960, nove anos após a Convenção de 1951, que o Brasil
veio a aderir ao Direito dos Refugiados e começou a desenvolver
mecanismos de proteção internacional do indivíduo. Antes disso, a
entidade que se encarregou de dar suporte aos refugiados nada tinha de
ligação com o governo do país, era a Igreja Católica, através da Cáritas
Arquidiocesana, quem foi capaz de ajudar milhares de refugiados, naquele
período. Essa era uma instituição que já se embasava nos princípios da
solidariedade e do respeito aos direitos humanos para compor projetos
que pudessem ajudar aos necessitados e grupos vulneráveis. Somente em
1975 chegaram a abrigar 350 pessoas refugiadas. Posteriormente foi essa
mesma instituição religiosa quem se encarregou de direcionar o governo
na ocupar-se com o assunto dos refugiados em solo brasileiro38.
Nos anos 80, por conta do crescente processo de redemocratização,
o fluxo de refugiados para o Brasil aumentou consideravelmente e em
1982 o ACNUR foi instalado no Brasil. Porém nessa época o conceito de
refugiado ainda era subjetivo39.
Porém esse Sistema Internacional só passou a ratificar os direitos
humanos como princípio corporativo do Direito Brasileiro em 1989 na
Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou
Degradantes que consagrou o princípio da dignidade humana como sendo
o fundamento básico do ordenamento jurídico brasileiro que incorporam
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a ética e a justiça como afirmadores dos direitos humanos, possibilitando
a entrada de um maior fluxo de refugiados40.
Em 1991, o Ministério da Justiça editou a Portaria Interministerial nº
394 que designou instrumento jurídico de proteção aos refugiados e
estabeleceu a prática processual de solicitação e concessão do refúgio.
Porém esta só tinha o caráter meramente administrativo e não
operacional, manutenção e integração dessas pessoas à sociedade
propriamente dito, estes apenas eram deixados a mercê da própria sorte
após ganharem o título de “refugiado”41.
Após tantos debates, em 1997 foi decretada a Lei n° 947442 conhecida
como o Estatuto dos Refugiados, a qual deu origem ao Comitê Nacional
para os Refugiados (CONARE), responsável pelas concessões de refúgio.
De acordo com Moreira43 esse foi um marco para o Brasil, pois, “foi o
primeiro país na América do Sul a elaborar uma legislação nacional
específica na área, tendo sido também pioneiro na adesão ao regime
internacional para os refugiados”.
2.2.1 O Estatuto dos Refugiados
A Lei n° 9474/1997 define mecanismos para a implementação do
Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras providência44, trata
40
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especificamente dos direitos e deveres do refugiado em solo brasileiro e
versa clausulas que tratam da inclusão, cessação, exclusão e de perda da
condição de refugiado e do processo de solicitação do título de refugiado e
estabelecem os órgão responsáveis de controle desse instituto45.
São refugiados todos aqueles que “escaparam de conflitos armados
ou perseguições” Muitas vezes situação é tão perigosa e intolerável que
esses indivíduos percorrem milhares de quilômetros para cruzarem
fronteiras internacionais em busca de sua sobrevivência46.
O artigo 1°, expressa a cláusula de inclusão, integra as condições
previstas na Convenção de 1951 e na Declaração de Cartagena
determinando as condições necessárias para que um indivíduo seja
considerado refugiado. Produz ainda efeito latu sensu desse instituto aos
ascendentes, descendentes e cônjuge, conforme previsto no artigo 2º. As
condições de exclusão do benefício de refugiado estão previstos no artigo
3º desta lei aqueles que infringirem de algum modo o Direito Internacional
ou não acolher a Legislação Brasileira como fundamento de princípios
humanos47.
Essas normas, por outro lado, buscavam não apenas proteger os
refugiados, mas principalmente, dar proteção ao país contra pessoas que
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pretendem utilizar de artimanhas humanitárias para adentrarem ao
território brasileiro clandestinamente48.
Talvez o marco mais importante para os refugiados nesta Lei está
descrito no texto do artigo 7º, § 1º que se reporta ao princípio do nonrefoulement abordado na convenção de 1951 e da plana proteção ao direito
do refugiado, e impede a deportação em qualquer hipótese que coloque o
direito humano e a dignidade do refugiado em risco “salvo por motivos de
segurança nacional ou de ordem pública” (artigo 36) ou se for de vontade
desse refugiado requerer o reassentamento (artigos 45 e 46) e por fim nos
artigos 47 e 48 respectivamente o texto da lei se encerra ocupando-se de
expor o caráter urgente e gratuito da concessão de refúgio e admitindo a
vulnerabilidade em que se encontra o refugiado no país49.
Todavia, ao interpretar esta Lei muitos a considerou avançada,
moderna e inovadora, sobretudo por conta de sua definição abrangente de
refugiado. Mas, por outro lado, essa Lei ainda se mostra truncada, pois
apenas interpreta direitos temporários aos refugiados, já que apenas
obtinham controle sobre essas pessoas até o momento da concessão de
refugiado. Segundo Moreira50 a inovação dessa lei se insere no ato de
“permitir a reunião familiar, estendendo-se a concessão do refúgio aos
demais membros da família do refugiado”.
2.2.2 A Lei de Migração
Recentemente, em 21 de Novembro de 2017, novas vitórias foram
conquistadas pelos refugiados no Brasil, com a promulgação da Lei de
48
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Migração n. 13.445 de 24 de maio de 201751. Este instituto veio suceder o
Estatuto do Estrangeiro que foi constituído em 1980, pelo Decreto-lei nº.
7967 de 1945, pelo Regime Militar após segunda guerra mundial, que tinha
o interesse de facilitar a entrada de imigrante para aumentar a mão de
obra e poder alcançar os avanços econômicos pretendidos52.
Primeiramente, esta lei admite a contribuição histórica e
contemporânea dos migrantes para o desenvolvimento econômico e
cultural do Brasil. A Lei de Migração funciona em concurso com a Lei de
Refúgio de 1997 e a lei sobre tráfico de pessoas de 2016 e está consoante
aos compromissos humanitários firmados com os órgãos internacionais53.
Não obstante, observa-se que o Estatuto anterior nada tinha haver
com a condição de defender os direitos humanos internacionais. Mas,
mesmo com a promulgação da Constituição em 198854, e ainda que tivesse
perdido sua base constitucional, o Estatuto do Estrangeiro somente perdeu
suas faculdades após a entrada em vigor da Nova Lei de Migração em
201755.
Os objetivos desta lei são: determinar direitos e deveres para
migrantes e turistas no Brasil tornando-os sujeitos de direitos; combater
a xenofobia e a discriminação; modernizar o sistema de recepção e registro
dos migrantes; e orientar os processos nos casos de apátrida (quando a
pessoa não possui nacionalidade); e, por fim, combater a organizações
criminosas que se aproveitam da migração para a prática de atos ilícitos.
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Ao contrário do que alguns expõem, leva o nome de Lei de Migração, e não
de imigração, pois também se estende aos brasileiros no exterior56.
Cabe lembrar que migrante, não é o mesmo de refugiado, e não é o
mesmo que exilado. Segundo Novo57 refugiado é “qualquer pessoa que
muda de região ou país tentando fugir de guerras, conflitos internos,
perseguição e violação de direitos humanos. O migrante é qualquer pessoa
que muda de região ou país”.
Conquanto migrantes, não são refugiados, pois, enquanto estes
abandonam os seus países de origem “por causa de fundado temor de
perseguição, conflitos armados, violência generalizada e violação massiva
dos direitos humanos” (conforme determina a Convenção de 1951), os
migrantes saem à própria vontade, com acontece com os haitianos que não
possuem o status refugiados, pois saem do seu pais em busca de melhorias
de vida, devido às condições degradantes em que vivem e não por motivos
de risco de vida iminente58. Só entre 2010 e 2016, cerca de 73 mil haitianos
pediram refúgio no Brasil devido à situação crítica do país após o
terremoto de janeiro de 201059.
Essa nova lei, dentre outras atribuições, ofereceu um capítulo especial
ao refugiado e deu a estes a possibilidade de obterem visto temporário
(artigo 31 § 4º) e principalmente, orienta a acolhida humanitária (artigo
14 § 3º). Esse amparo da acolhida humanitária independe da concessão
do CONARE, pois, todos os seus princípios se fundamentam na proteção
dos Direitos Humanos, pois dá aos refugiados os mesmo direitos dos
nacionais que são “direito à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade”
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(artigo 4º) e assegura a esses também o acesso igualitário aos direito
sociais como “à programas e benefícios sociais, bens públicos, educação,
assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e
seguridade social” (artigo 3º inciso XI)60.
Outra novidade nesta lei é a oportunidade de autorização de
residência (artigo 30), a dispensa de emolumentos e taxas consulares para
aqueles em situação de hipossuficiência financeira (artigo 113 §3º)61.
De acordo com Novo62 a Lei de Migração traz em seu contexto meios
de tornar o tratamento aos migrantes que vivem no Brasil mais digno,
podendo dar subsídio para transformá-los em “cidadãos plenos de
direitos, como o são, pois contribuem na construção de nosso país". Ou
seja, está lei é “uma resposta humanitária e humana a um mundo que
caminha para criminalizar o outro, criminalizar um fenômeno social que
molda sociedades no planeta desde os primórdios das civilizações”.
2.3 O procedimento de solicitação e concessão de refúgio
De acordo com a Lei n° 9474/97 o pedido de refúgio abrange a
atuação de cinco órgãos: o Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refúgio – ACNUR, o Departamento da Polícia Federal, a Cáritas
Arquidiocesana e o Comitê Nacional para Refugiados – CONARE e do
Ministério da Justiça. Cada um com suas distintas responsabilidades, mas
que devem funcionar e forma integralizada.
Assim tomando por base as orientações desta lei, pode-se dizer que o
pedido de refúgio, se concebe em quatro etapas: 1) da solicitação através
60
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da Polícia Federal nas fronteiras; 2) da análise do pedido pelas Cáritas
Arquidiocesanas; 3) da decisão decretada pelo Comitê Nacional para
Refugiados; e 4) em caso de negativa, do recurso instituído pelo CONARE
para o Ministro da Justiça que decidirá em último grau de recurso. Esse
pedido é constituído de algumas características: da gratuidade, da urgente
e da confidencialidade e do fato de não precisar ser devidamente
formalizado no início do requerimento63.
Até a decisão, o refugiado, responderá a legislação vigente sobre o
estrangeiro, que até meados de 2017 era condicionado pelo Estatuto do
Estrangeiro (Lei n° 6.815/80)64. Mas, que atualmente é orientada pela Lei
de Migração65.
A Cáritas, quando solicitadas encaminha o solicitante à Polícia
Federal para a oitiva do interessado a concepção do “Termo de Declaração”
(artigo 9º)66 nesse momento fica assegurado ao solicitante o direito de
internacional da não devolução (non-refoulement), impedindo a
deportação. E mesmo no caso de o solicitante ter entrado por meios ilegais,
fica assegurado a ele a suspensão dos procedimentos criminal e
administrativo até a conclusão do pedido67.
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Porém, apesar de parecerem bem delimitado as funções de cada
órgão no processo, alguns impasses ainda sobressaem ao processo. Até
2014 teve-se documentado que o tempo de espera para agendar junto a
Polícia Federal chega à quase sete meses em média, e durante esse período
o refugiado fica sem qualquer documentação68.
De acordo com Severo69 “o Departamento da Polícia Federal ao invés
de funcionar como mero órgão de intermediação e formalização dos
pedidos, exerce, ainda, uma espécie de controle prévio das solicitações de
refúgio” e decidem por restringir “o número de atendimentos diários para
formalização da solicitação de refúgio, ensejando demanda reprimida e
consequente demora na emissão do protocolo”.
A Resolução Normativa CONARE nº 18, de 30/04/2014 foi pensada
justamente para tornar esse processo mais eficiente, é tornou obrigatória
a emissão imediata do Protocolo ao solicitante, ainda que não se tenha
cumprido previamente todos os requisitos exigidos na lei.
No termo de “Termo de Declaração”, lavrado pela Polícia Federal,
deve descrever a motivação do pedido de refúgio e as situações da entrada
do solicitante no Brasil, bem como os dados pessoais do requerente. Esses
dados são que irão dar subsídios para e conceber a documentação
necessária para expedir autorização provisória.
Porém fica a cargo da Cáritas, a análise do pedido de refúgio, que
levantam informações por meio de um questionário pré-estabelecido e por
uma entrevista feita por advogado vinculado à instituição, que colheram
informações que poderão dar base para a Cáritas produzir um “Parecer de
Elegibilidade” com a opinião sobre o refugiado. Esse documento, não
produz efeito de vinculação ao governo brasileiro, mas pode garantir ajuda
financeira e a integração social e a inserção destes à programas
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assistenciais e até a dar suporte a esse solicitante, caso seu pedido seja
recusado pela ACNUR70.
Portanto o Protocolo Provisório o refugiado poderá ter acesso à CPF
e Carteira de Trabalho, e pode ter um trabalho formalmente no país.
Contudo, a realidade é que mesmo assim, o refugiado tem dificuldade para
conseguir um emprego formal, pois, esbarra-se muitas vezes no préconceito e nas incertezas de como ficará seu pedido. ou quando conseguem
os empregos são sub-humanos71.
Por isso, em sua maioria, os refugiados ficam sobre os cuidados dos
Centros de Acolhida, coordenados pela Cáritas, e que são responsáveis por
aplicarem os programas assistenciais, o controle de acesso ao sistema
público de saúde, e a inserção desses ao sistema de educação do país,
sempre que necessário72.
Quem expede o “Protocolo Provisório” é o Comitê Nacional para os
Refugiados – CONARE, que toma por base as informações do questionário
preenchido na Cáritas, e que servirá como documento provisório do
solicitante de refúgio no Brasil até o termino do processo, classificando o
solicitando o órgão indica-o para uma segunda entrevista, que tem por
objetivo verificar a legitimidade da solicitação (BRASIL, 2018).
Feito isso, o CONARE informa a ACNUR sobre a existência do
processo e facultará impor recursos que possam facilitar o andamento do
processo e poderá negar ou acolher o pedido através de um ato
declaratório. Meramente declaratório, porque apesar do processo de
concessão do título e refugiado, este já é considerado como tal, pois este
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status é dado no momento que sai do seu país de origem sob as condições
de refúgio73.
Independente da decisão, o resultado implica em consequências para
o solicitante: se autorizado, o refugiado gozará da proteção do governo
brasileiro e viverá em território nacional legalmente, caso contrário caberá
ainda novo recurso junto ao Ministro do Estado da Justiça, no prazo de 15
dias. Mas se ainda assim não houver aceitação, caberá deportação, exceto
em caso de o solicitante permanecer sob as circunstâncias que põem em
risco sua vida, integridade física e liberdade junto ao seu país de origem
ou de residência habitual74.
E cabe ao Departamento da Polícia Federal proferir a decisão para
que adotem as medidas administrativas necessárias e para que cesse
qualquer processo criminal ou administrativo demandado pela entrada
irregular no país, para que se assine o Termo de Responsabilidade, e se
registre junto à Polícia Federal e então, possa requere uma identidade
permanente, e o seu Registro Nacional de Estrangeiro75.
De acordo com Rocha e Guerra76 “apesar do procedimento de
concessão ser longo e complexo e encontrar empecilhos administrativos
no caminho, é considerado um dos mais acessíveis e humanitários do
mundo”, impondo-se com isso algumas, vantagens e desvantagens. Uma
das vantagens desse processo, ao contrário do que ocorre na maioria dos
outros países em que os refugiados ficam alojados sob situações críticas
próximas às fronteiras, o requerente de refúgio no Brasil é recebido pelos
Centros de Acolhida da Cáritas, ou mesmo pela Igreja onde tem
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dormitórios, cantinas comunitárias, banheiros, ou seja, acesso ao mínimo
de humanização.
3 A eficácia acerca da concessão de refúgio no sistema brasileiro
A realidade é que situações como guerras, violência, fome, catástrofes
ambientais, tem levado cada vez mais pessoas deixarem seu país de origem
é buscar refúgio em outros países, buscando, sobretudo, defender suas
vidas e a dignidade e de sua família77. Só em 2018, segundo o Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o número de pessoas
que abandonaram seus países de origem chegou a 68,5 milhões, isso
equivale a 20 pessoas por minuto saindo em busca de novas oportunidades
de vida78.
Os estrangeiros que vêm morar no Brasil são, em sua maioria, de
países fronteiriços, como Bolívia, Colômbia e Argentina, Venezuela, Haiti,
sobretudo em busca de trabalho79.
O fato é que quanto maior a demora em se efetivar a concessão do
refúgio, mais vulnerável fica o refugiado em território brasileiro. Pois,
ainda que se tenha amparo durante a concessão, após a concessão a
situação muda, os refugiados acabam por ganhar uma “falsa
independência”, pois, há ainda as dificuldades na integrar social para a
maioria deles80. E, embora os avanços no sistema de concessão de refúgio
ter dado ao Brasil uma boa visibilidade perante outros países, muito ainda
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precisa ser feito para tornar o sistema brasileiro de concessão de refúgio
expressamente eficaz81.
Mas as expectativas ainda se mostraram boas. Desde 2017 algumas
mudanças vêm acontecendo, o Decreto nº 9.149/17 traz o Programa de
voluntários do CONARE, que serão “responsáveis pela transcrição de
entrevistas em idiomas estrangeiros, reduzindo tempo de análise dos
processos.”. Além disso, Solicitantes de refúgio passaram a contar com o
apoio de intérpretes nas entrevistas, o trabalho voluntário é resultado de
acordo de cooperação técnica assinado entre a Secretaria Nacional de
Justiça do Ministério da Justiça e a Universidade de Brasília, com o objetivo
de ajudar na entrevista de elegibilidade, trazendo mais rapidez e segurança
para o refugiado82.
“Em um mundo no qual se fala de muros, impedimentos e restrições,
estamos indo na direção contrária. A gente procura mostrar que a
integração, a globalização não é somente econômica, é a globalização da
convivência entre os povos” disse Jereissati83.
A nova lei de Migração faz, portanto, uma conexão dos seus princípios
com a prevalência dos direitos humanos estabelecida na Constituição de
1988, com finalidade de proteção institucionalizada da dignidade84. E para
isso tomam por referência alguns princípios consoantes à Constituição
Federal de 1988: como o da universalidade, da indivisibilidade e da
interdependência dos direitos humanos; da igualdade de tratamento e
oportunidade; a garantia ao migrante, em condição de igualdade com os
nacionais da inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
81
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segurança e à propriedade; os direitos e liberdades civis, sociais, culturais
e econômicos (seção II, do capítulo I, da A Lei nº 13.445/2017)”.
Conquanto, vale lembrar que no que se refere ao princípio da
interdependência deve-se considerar que para que a finalidade proposta
seja atingida depende-se de outras normatizações85. Por isso, muito
precisa ser feito para conciliar as leis já existentes às novas normativas
voltadas para melhorar todo o processo de concessão de refúgio. Esse
direito está interligado a outros como, por exemplo, o acesso a serviços
públicos de saúde e de assistência social e à previdência social (artigo 4º,
VIII, da Lei n° 13.445/2017). É o direito de estar e de permanecer vivo, com
qualidade de vida86 87.
E, com o escopo de integralizar e humanizar, outro recurso vieram
sendo implementado, como a informatizado do CONARE que vem
permitindo agilizar os procedimentos de concessão, através do uso de uma
plataforma única e online, e a adesão de um aplicativo de mensagem,
autorizado pela a Portaria nº 1/2018-Conare, que faz todo o processo de
notificação do solicitante, agilizando, com isso, a troca de informações e,
consequentemente, o processo de concessão88.
Outro ganho relevante foi a Resolução Normativa 26/2018 do
CONARE que “disciplina a concessão de autorização de residência para fins
de trabalho para realização de estágio profissional ou intercâmbio
profissional” e esta por sua vez permitiu prevê a possibilidade de extinção
do processo de concessão do refúgio em virtude do refugiado conseguir
autorização de residência em território nacional89.
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Segundo dados divulgados pelo Cômite Nacional para os Refugiados
(CONARE) na 4º edição do relatório “Refúgio em Números”, o Brasil
reconheceu, apenas em 2018, um total de 1.086 refugiados de diversas
nacionalidades (de um total de 80 mil solicitações no ano). Com isso, o
país atinge a marca de 11.231 pessoas reconhecidas como refugiadas pelo
Estado brasileiro. Desse total, os sírios representam 36% da população
refugiada com registro ativo no Brasil, seguidos dos congoleses, com 15%,
e angolanos, com 9%90.
E ainda assim, o ano de 2018 foi considerado recorde, pois, teve o
maior em número de solicitações de reconhecimento de condição de
refugiado, devido ao fluxo de deslocamento venezuelanos nos últimos
tempos (só em pedidos em 2018 foram 61.681 venezuelanos). Os estados
com mais solicitações em 2018 são Roraima, Amazonas e São Paulo. Só
para ser ter uma ideia do aumento que se teve de solicitações, somente em
Roraima em 2017 foram 16 mil solicitações em 2017 e em 2018 foram
50.770 pedidos, atingindo um aumento de mais de 300%91.
Ao final de 2019 algumas mudanças foram feitas no processo de
concessão de refúgio, em razão dos projetos implementados pela “Agenda
do sistema de refúgio brasileiro”, contida no relatório do CONARE, que
almejava a adoção do Pacto Global para Refugiados da Assembleia Geral
da ONU aprovado em 24 de Setembro de 201992 pela Terceira Comissão
para os Assuntos Sociais, Humanitários e Culturais da Assembleia Geral
da ONU, cujo, objetivo principal era o de “aliviar a pressão sobre os países
que abrigam um grande quantitativo de refugiados e ajudar os refugiados
a serem autossuficientes”. E a substituição do Protocolo Provisório por um
documento de identidade provisório que agilizará o processo93.
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Contudo, não incluía ao conceito de refugiados aqueles “refugiados
ambientais ou climáticos”94. Porém, recentemente, a ACNUR comemora a
decisão desta semana do Comitê de Direitos Humanos da ONU no caso de
Teitiota versus Nova Zelândia, pois, apesar da reivindicação de proteção
desses refugiados terem sido negada por motivos de não estar em risco
iminente, o comitê determinou que “as pessoas que fogem dos efeitos das
mudanças climáticas e desastres naturais não devem ser devolvidas ao seu
país de origem caso, ao retornarem, seus direitos humanos básicos
estiverem em risco”95.
Esta é uma decisão histórica, com implicações potencialmente
abrangentes para a proteção internacional, pois reconhece que “a decisão
do Comitê apoia essa interpretação das estruturas de proteção existentes,
e reconhece que o direito internacional dos refugiados é aplicável no
contexto das mudanças climáticas e deslocamento gerado por catástrofes”,
pois nesse caso também os impactos estarão violando os direitos humanos,
tomando por fundamento as normas do Pacto Internacional de Direitos
Civis e Políticos (PIDCP), especialmente o artigos 6º e 7º que
respectivamente inclui entre outros, o direito à vida, e o direito a não ser
submetido a tratamentos desumanas e degradantes96.
Mais recente, o CONARE simplificou a tramitação de pedidos de
refúgio através da Resolução Normativa nº 31/ 2020 que define regras
mais claras e simplifica a tramitação do processo de reconhecimento da
condição de refugiado e, explicita que o requerente, ao obter no curso do
processo de refúgio a autorização de residência com base na Lei de
Migração, terá seu pedido de refúgio encerrado, pois o pedido de
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residência será compreendido como uma desistência do processo de
refúgio97.
Cumpre dizer, portanto, que a proteção internacional dos refugiados
tem como fundamento a universalidade dos direitos humanos, que afirma
que a dignidade é inerente à pessoa e dessa condição decorrem direitos,
independentemente de qualquer outro elemento.
Considerações finais
Após essa breve, mas acentuada análise dos dispositivos do Direito
Internacional dos Refugiados e suas aplicações no Ordenamento Jurídico
Brasileiro, pode-se compreender que o Brasil vem se esforçando para
tornar o processo de concessão de refúgio mais eficaz, especialmente nos
últimos anos, aperfeiçoando, com isso os aspectos administrativos.
Porém, especialmente, no que tange a proteção e garantia dos direitos
humanos dos refugiados, no que se refere à proteção de sua dignidade
humana, mostram não tão eficazes quanto sua natureza propõe; isso
porque deixam a desejar nos aspectos práticos da manutenção desses
refugiados durante o desenvolvimento do procedimento até o seu
resultado final e principalmente após a concessão, especialmente porque
ainda está impregnado na sociedade brasileira as mazelas da exclusão
social dos mais necessitados, a xenofobia, o racismo. De outro lado, no
tocante a proteção de direitos humanos, essa mesma sociedade civil, por
meio da Cáritas e do ACNUR, se mostra extremamente enérgicos e
sensíveis em garantir mesmo de proteção ao refugiado durante todo o
procedimento, além de acesso a políticas públicas e sociais de inclusão,
educação, lazer, saúde e moradia, entro das possibilidades que o governo
brasileiro permite.
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No campo administrativo, viu-se que os órgãos internacionais
perceberam a necessidade de tornar o processo mais célere, considerandose a urgência que rege todo o procedimento pensando principalmente em
diminuir os impactos de vulnerabilidade que estes indivíduos se
encontram. Assim, compreende-se que a agilidade do processo
administrativo já se mostra eficaz. Conquanto, o número de concessão de
refúgio no Brasil se multiplicou consideravelmente.
Contudo, mesmo sabendo que este assunto não se encerra neste
estudo, a pesquisa permitirá demonstrar como está o processo atual de
concessão de refúgio, e lembra que o ACNUR e o CONARE estão atuando
de forma responsável para precaver todas as condições de assegurem a
proteção dos refugiados no âmbito nacional e internacional e cabe lembrar
que a partir de agora podem ser assemelhados os “refugiados ambientais
ou climáticos”, ou seja, as o debate sobre o assunto se tornará ainda mais
desafiador, pois com isso aumentarão os pedidos de concessão de refúgio.
Referências
ACNUR – Agência da ONU para Refugiados. O ACNUR. 29 dez. 2015a. Disponível em:
http://www.acnur.org/t3/portugues/o-acnur/. Acesso em: 10 maio 2020.
ACNUR - Refugiado ou migrante? O ACNUR incentiva a usar o termo correto. 10 jan.
2016. Disponível em: http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/noticia/
refugiado-ou-migrante-o-acnur-incentiva-a-usar-o-termo-correto/. Acesso em: 04
maio 2020
ACNUR. 2020b. Decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre mudança
climática dá sinal de alerta, diz ACNUR. Disponível em:
http://www.acnur.org/portugues/2020/01/24/decisao-do-comite-de-direitoshumanos-da-onu-sobre-mudanca-climatica-da-sinal-de-alerta-diz-acnur/. Acesso
em 04 maio 2020.
ACNUR. A proteção brasileira aos refugiados e seu impacto nas Américas. 2018.
Disponível em: http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/
Ref%C3%BAgio-no-Brasil_A-prote%C3%A7%C3%A3o-brasileira-aos-refugiadose-seu-impacto-nas-Am%C3%A9ricas-2010.pdf, Acesso em: 04 maio 2020.

344 | Lei de Migração Brasileira: volume 2

ACNUR. Brasil torna-se o país com maior número de refugiados venezuelanos
reconhecidos na América Latina. 31/01/2020.
Disponível em:
http://www.acnur.org/portugues/2020/01/31/brasil-torna-se-o-pais-com-maiornumero-de-refugiados-venezuelanos-reconhecidos-na-america-latina/ Acesso em
10 maio de 2020.
ACNUR. Brasil torna-se o país com maior número de refugiados venezuelanos
reconhecidos na América Latina. 31/01/2020.
Disponível em:
http://www.acnur.org/portugues/2020/01/31/brasil-torna-se-o-pais-com-maiornumero-de-refugiados-venezuelanos-reconhecidos-na-america-latina/ Acesso em13
maio 2020.
ACNUR. Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951). Disponível em:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_rela
tiva_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf. Acesso em: 30 abr. 2020
ACNUR. Dados sobre Refugiados. 2018. Disponível em: http://www.acnur.org/
portugues/wp-content/uploads/2018/02/Ref%C3%BAgio-no-Brasil_A-prote%C3
%A7%C3%A3o-brasileira-aos-refugiados-e-seu-impacto-nas-Am%C3%A9ricas2010.pdf. Acesso em: 04 maio 2020.
ACNUR. Decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre mudança climática
dá sinal de alerta, diz ACNUR. 24 de Janeiro e 2020b. Disponível em:
http://www.acnur.org/portugues/2020/01/24/decisao-do-comite-de-direitoshumanos-da-onu-sobre-mudanca-climatica-da-sinal-de-alerta-diz-acnur/ Acesso
em: 04 maio 2020.
ACNUR. Em reunião online, Brasil reconhece 772 crianças e adolescentes
venezuelanos como refugiados. 30/04/2020a Disponível em: http://www.acnur.
org/portugues/2020/04/29/em-reuniao-on-line-brasil-reconhece-772-criancas-eadolescentes-venezuelanos-como-refugiados/ Acesso em: 04 maio 2020.
ÁVILA, Rafael; RANGEL, Leandro de Alencar. A Guerra e o Direito Internacional. Belo
Horizonte: Del Rey, 2009.
BÖHM, Thais. Nova lei regula situação de estrangeiros no país. 28/11/2017. Disponível
em:
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/536166/cidadania
618.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 12 maio 2020.

Mariana Campos Matoso; Deilton Ribeiro Brasil | 345

BORGES, Leonardo Estrela. O direito internacional humanitário. Belo Horizonte: Del
Rey, 2006.
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Publicada no Diário
Oficial da União 05/10/1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicao.ht. Acesso em: 20 maio 2020.
BRASIL, Deilton Ribeiro. As dimensões políticas, sociais e econômicas da nova lei de
migração brasileira e os direitos humanos em uma sociedade globalizada. Revista
Argumentum. 19, n. 3 (2018). Disponível em: http://ojs.unimar.br/index.php/
revistaargumentum/article/view/573. Acesso em: 15 maio 2020.
BRASIL, Estatuto do Estrangeiro. Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. Define a situação
jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração. Publicada
no
Diário
Oficial
da
União
22/08/1980.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm#:~:text=L6815&text=LEI%2
0N%C2%BA%206.815%2C%20DE%2019%20DE%20AGOSTO%20DE%201980
.&text=Define%20a%20situa%C3%A7%C3%A3o%20jur%C3%ADdica%20do,6.
964%2C%20DE%2009.12.1981. Acesso em: 20 maio 2020.
BRASIL, Estatuto dos Refugiados. Lei n° 9474 de 22 de julho de 1997. Define mecanismos
para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951, e determina outras
providências. Publicada no Diário Oficial da União 23/07/1997. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm#:~:text=Define%20mecanis
mos%20para%20a%20implementa%C3%A7%C3%A3o,1951%2C%20e%20dete
rmina%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Art.&text=III%20%2D%20dev
ido%20a%20grave%20e,buscar%20ref%C3%BAgio%20em%20outro%20pa%C
3%ADs. Acesso em: 12 maio. 2020
BRASIL. Institui a Lei de Migração. Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Institui a lei de
migração. Publicada no Diário Oficial da União 25/05/2017. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2017/Lei/L13445.htm#:~:text=L13445&text=LEI%20N%C2%BA%2013.445
%2C%20DE%2024%20DE%20MAIO%20DE%202017.&text=Institui%20a%20
Lei%20de%20Migra%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 20 maio 2020.
BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Solicitantes de refúgio contarão com
intérpretes nas entrevistas em Brasília. Brasília, 14/12/17. Disponível em:

346 | Lei de Migração Brasileira: volume 2

http://www.justica.gov.br/news/solicitantes-de-refugio-contarao-com-interpretesnas-entrevistas-em-brasilia. Acesso em: 18 maio 2020.
BRASIL.
Refugiados
em
números.
2018.
Disponível
em:
http://www.justica.gov.br/news/de-10-1-mil-refugiados-apenas-5-1-milcontinuamno-brasil/refugio-em-numeros_1104.pdf/view. Acesso em: 18 maio
2020.
BRASÍLIA. Conare simplifica tramitação de pedidos de refúgio: Objetivo é desafogar
sistema e priorizar casos de maior urgência de análise. Brasília, 11/02/2020.
disponível
em:
http://www.novo.justica.gov.br/news/conare-simplificatramitacao-de-pedidos-de-refugio Acesso em: 18 abr. 2020.
CICV - COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA. O que é o direito internacional
humanitário. Disponível em: http://www.icrc.org/pt/doc/resources/documents/
misc/5tndf7.htm Acesso em 14 abr. 2020.
CINELLI, Carlos Frederico. Direito internacional humanitário: ética e legitimidade na
aplicação da força em conflitos armados. Curitiba: Juruá, 2011, p. 32.
CLAUDIO, Ranyane Melo. It’s a choice for life: O Direito dos Refugiados e sua
implementações no ordenamento nacional e Internacional. Uninter: 2017 Disponível
em:
http://repositorio.uninter.com/bitstream/handle/1/232/1156847%20%20RANYANE%20MELO%20CLAUDIO.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em
10 maio 2020.
DALLARI, Sueli Gandolfi. Políticas de Estado e Políticas de governo: o caso da saúde
pública. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). Políticas Públicas reflexões sobre o
conceito jurídico, São Paulo: Saraiva, 2006.
DI TIZIO, Ideli Raimundo. Direito Internacional Público. 2011 Disponível em:
www.ditizio.adv.br/DI/aula1.pdf. Acesso em: 10 abr. 2020.
FERREIRA FILHO Manoel Goncalves. Direitos Humanos Fundamentais. 15ed. São Paulo
Saraiva 2016.
FERREIRA, Giane Gomes. Princípios e garantias da lei de migração: um paralelo com a
Constituição/88. 04/2018. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/65485/

Mariana Campos Matoso; Deilton Ribeiro Brasil | 347

principios-e-garantias-da-lei-de-migracao-um-paralelo-com-a-constituicao-88.
Acesso em: 14 abr. 2020.
GUERRA, Sidney. A proteção internacional da pessoa humana e a consolidação do direito
internacional dos direitos humanos. In: Anais do XVI Congresso Nacional-Belo
Horizonte …, 2018.
GUERRA, Sidney. O Direito Internacional Dos Refugiados. São Paulo: Editora Saraiva,
2011.
JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito Internacional dos Refugiados e sua Aplicação no
Ordenamento Jurídico Brasileiro, Brasil, 2007. Disponível em:
http://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/O-DireitoInternacional-dos-Refugiados-e-sua-Aplica%C3%A7%C3%A3o-no-Ordenamento
Jur%C3%ADdico-Brasileiro.pdf Acesso em: 27 abr. 2020.
LACERDA, Ana Luiza; GAMA; Carlos Frederico P. S. O solicitante de refúgio e a soberania
moderna: a identidade na diferença. 2018 Disponível em: http://www.scielo.br/
pdf/ln/n97/0102-6445-ln-97-00053.pdf Acesso em: 27 abr. 2020.
LOURENÇO NETO, Antônio Da Rocha. Direitos humanos, visão filosófica, literária e
histórica. Rio de janeiro, 2013. p. 203.
MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. 4 ed. Salvador: JusPODIVM, 2016.
MORAES. Alexandre de. Direito Constitucional. 33 ed. São Paulo: Atlas, 2011.
MOREIRA, Julia Bertino. Redemocratização e direitos humanos: a política para refugiados
no Brasil. Revista Brasileira de Política Internacional, v. 53, n. 1, p. 118-119, Jul
2010.
MOREIRA, Thiago Oliveira. A aplicação dos tratados internacionais de direitos
humanos pela jurisdição brasileira, Natal, RN: EDUFRN, 2015.
NOVO, Benigno Núñez. Direito dos refugiados e a nova Lei de Migração. 20/02/2018.
Disponível em: https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/direito-internacional/
3924/direito-refugiados-nova-lei-migracao. Acesso em 15 maio 2020.

348 | Lei de Migração Brasileira: volume 2

ONU.

Aprovação do Pacto Global sobre Refugiados. Disponível
http://news.un.org/pt/story/2018/11/1647521. Acesso em 04 maio de 2020

em:

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1948. Disponível em:
http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10133.html. Acesso em: 27 abr. 2020.
PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito constitucional descomplicado. 16. ed.
São Paulo: Método, 2017.
PIÑEIRO, Emilia da Silva. Direito internacional humanitário: história e princípios
Graduada em Direito pela Faculdade Anhanguera do Rio Grande/RS, 2016 disponível
em:
http://ambitojuridico.com.br/cadernos/direitos-humanos/direitointernacional-humanitario-historia-e-principios/. Acesso em 14 abr. 2020.
PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos humanos. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 102 103.
RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 24.
REIS, Rossana Rocha; MENEZES, Thais Silva. Direitos humanos e refúgio: uma análise
sobre o momento anterior à determinação do status de refugiado. Rev. Sociol. Polit.
V. 22 n. 49, Curitiba, Jan./Mar. 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782014000100004 Acesso: 04 maio
2020.
ROCHA, Amanda Bernardes da; GUERRA, Sidney. O direito internacional dos refugiados
e a eficácia acerca do sistema brasileiro de concessão de refúgio. Revista Acadêmica
de Direito da Unigranrio,
v. 9, n. 1 (2019). Disponível em:
http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/rdugr/article/view/5601 Acesso
em 10 maio de 2020.
RODRIGUES, Simões, Direitos dos refugiados como direitos humanos: processo
histórico de construção. 2018. Disponível em: http://www.periodicos.ufes.br/
UFEUPEM/article/view/18159. Acesso em: 04 abr. 2020
ROQUE, Sónia de Jesus Carvalho. O Direito Internacional Humanitário e os conflitos
armados do século XXI: As Nações Unidas enquanto garante da salvaguarda da vida
e dignidade humana – os casos da Líbia e da Síria, 2013. Disponível em:
http://run.unl.pt/handle/10362/10944 Acesso em13 maio 2020

Mariana Campos Matoso; Deilton Ribeiro Brasil | 349

ROUSSEAU, Jean Jacques. Do contrato social: discurso sobre a origem e os fundamentos
da desigualdade entre os homens: Discurso sobre as Ciências e as Artes. São Paulo:
Abril Cultural, 1983
SANTOS, Amanda Karen Costa et al. Refúgio no Brasil: Análise da Proteção Concedida
aos Refugiados pelo Estado Brasileiro. Disponível em: http://lls2115.jusbrasil.
com.br/artigos/528845675/refugio-no-brasil-analise-daprotecao-concedida-aosrefugiados-pelo-estado-brasileiro Acesso em: 13 maio 2020.
SEVERO, Fabiana Galera. O procedimento de solicitação de refúgio no Brasil à luz da
proteção internacional dos direitos humanos. 2018. Disponível em:
http://revistadadpu.dpu.def.br/index.php/dpu/article/view/23 Acesso em: 27 abr.
2020.
SOUZA, Suzyanne V. M. de Sousa. O conceito de Refugiado: Historicidade e
institucionalização. In: 30º Simpósio Nacional de História, Recife, 2019. Disponível
em: http://www.snh2019.anpuh.org/resources/anais/8/ Acesso em 04 maio 2020.

16
Aspectos jurídicos do regime de
entrada e saída dos migrantes:
uma análise da Lei nº 13.445/2017 e
do decreto nº 9.199/2017
Carolina Furtado Amaral 1
Carla Ribeiro Volpini Silva 2

Introdução
O migrante é um ser deslocado, movido de seu lugar primevo
(MARANDOLA, 2010, p. 03). E, conforme relatório publicado pela ONU no
ano de 2015, são considerados migrantes os que se encontram em país
estrangeiro por período superior a um ano, e não estejam nesses países de
maneira forçada. “[...] De acordo com o relatório, aproximadamente
duzentos e quarenta e cinco milhões de pessoas se encontram nessas
circunstâncias [...]”. (PEREIRA, 2018, p.07).
Assim, por ser um fenômeno com desdobramentos nos campos
social, político, econômico, cultural e outros, é necessário, portanto, a
regulamentação pelo direito. Afirma, Sidney Guerra, que no Brasil, até a
edição da Lei 13.445, de 24 de maio de 2017, a matéria relativa a situação
jurídica do estrangeiro estava prevista na Lei n. 6.815, de 19 de agosto de

1 Mestranda do PPGD - Mestrado e Doutorado em Proteção dos Direitos Fundamentais da Universidade de ItaúnaMG. Procuradora da Prefeitura Municipal de Ipanema-MG.
2 Professora da Graduação e do PPGD - Mestrado e Doutorado em Proteção dos Direitos Fundamentais da
Universidade de Itaúna-MG.
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1980, não havendo, até aquele momento, uma lei que tratasse de maneira
específica sobre as migrações (GUERRA, 2017, p. 1718).
O método utilizado para a realização do trabalho foi o indutivo com
a abordagem de categorias consideradas fundamentais para o
desenvolvimento do tema sobre o ingresso e saída dos migrantes diante a
nova perspectiva do ordenamento jurídico. Os procedimentos técnicos
utilizados na pesquisa para coleta de dados foram essencialmente a
pesquisa bibliográfica para responder a pergunta-problema: diante do
ingresso da Lei n° 13.445/2017 quais são os direitos do migrante no direito
brasileiro?
O levantamento bibliográfico forneceu as bases teóricas e
doutrinárias a partir de livros e textos de autores de referência. A estrutura
bibliográfica usa o tema do autor como base, enquanto a literatura ilustra
claramente o material que foi analisado e processado adequadamente. As
principais fontes desta pesquisa são a bibliografia que norteia a análise da
legislação de constituição e infraestrutura e a teoria que norteia o conceito
de doutrina.
2 Entrada e saída dos migrantes à luz da Lei 13.445/2017
A Lei nº 6.815/1980 foi editada e promulgada no período que o
Estado brasileiro era conduzido por militares e levava em conta aspectos
voltados principalmente para a segurança nacional, apresentando-se
como discriminatória e contrária aos fundamentos e princípios que
norteiam a Constituição Federal de 1988. (GUERRA, 2017, p. 1718).
Entrementes, em 24 maio de 2017 entra em vigor a Lei nº 13.445,
que ingressa no ordenamento jurídico com o intuito de proteção dos
direitos humanos.
Nas palavras de Deilton Ribeiro Brasil:
A Lei de Migração confere um tratamento do migrante e do refugiado como
sujeitos de direitos e deveres em condição de igualdade com os nacionais, a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
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propriedade, bem como assegurando o acesso a serviços públicos de saúde, de
assistência social, previdência social, garantia de cumprimento de obrigações
legais e contratuais e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador
dentre outros direitos [...] o projeto constitucional brasileiro para a construção
de uma sociedade mais fraterna, destacando o sentido da palavra fraternidade
e o significado do preâmbulo da Constituição Federal Brasileira de 1988, e
tecendo algumas considerações sobre a Lei de Migração brasileira como
mecanismo de concretude de uma sociedade mais fraterna, abordando
assuntos relacionados à migração. (BRASIL, 2018, p. 758).

De acordo com o histórico narrado no site do Senado Federal a nova
Lei de Migração foi proposta por meio do Projeto de Lei do Senado (PLS
288/2013), do senador licenciado Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), para
substituir o Estatuto do Estrangeiro (Lei 6815/1980) adotado durante o
regime militar. (SENADO FEDERAL, 2017, p. 01).
Segue ainda, para o relator do texto, senador Tasso Jereissati (PSDBCE), a antiga lei era defasada e enxergava o migrante como uma ameaça,
alguém que somente seria aceito na sociedade se trouxesse vantagens
econômicas, sem receber contrapartida pela contribuição ao
desenvolvimento do Brasil. (SENADO FEDERAL, 2017, p. 01).
Portanto, a Lei nº. 13.445/2017 possibilitou a abertura um debate
sobre os migrantes, notadamente por tratá-los de forma igual, nos termos
da Constituição Federal de 1988 e, por dar amparo jurídicos àqueles que
se encontram longe de seus países e sendo recebido de forma humanitária.
Agora, com base no governo democrático e nos direitos humanos,
com a Constituição de 1988 como o quadro jurídico básico, é necessário
fornecer uma nova lei, a mais importante das quais é promover a
promoção dos direitos dos imigrantes. (KENICKE, 2015, p. 05).
Como dito, considerando a perspectiva humanista na formulação e
aplicação do novo Estatuto, o qual não mais teria como título “do
Estrangeiro”, mas, sim, “das Migrações”, que passe a considerar a
dignidade da pessoa humana como argumento central (CANÇADO
TRINDADE, 2011, p. 145).
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Diante desse cenário trazido pela lei alhures mencionada,
analisaremos a entrada e saída do Território Nacional.
Antes de adentramos na análise da Lei, é importante compreender o
que é Território Nacional?
De acordo com Jean Gottmann1:
Território é uma porção do espaço geográfico que coincide com a extensão
espacial da jurisdição de um governo. Ele é o recipiente físico e o suporte do
corpo político organizado sob uma estrutura de governo. Descreve a arena
espacial do sistema político desenvolvido em um Estado nacional ou uma parte
deste que é dotada de certa autonomia. Ele também serve para descrever as
posições no espaço das várias unidades participantes de qualquer sistema de
relações internacionais. Podemos, portanto, considerar o território como uma
conexão ideal entre espaço e política. (2012, p. 523).

Para o Direito Penal brasileiro, território nacional é a área que
compreende todo o espaço, terrestre, fluvial, marítimo (12 milhas) e aéreo
(coluna atmosférica), onde o Estado brasileiro é soberano. (BRASIL, 1940).
Mas, esse território poderá ser estendido quando se tratar de
embarcações ou aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro
onde quer que se encontre e as embarcações ou aeronaves estrangeiras
privadas quando em território nacional (art. 5º, 1º e 2º, CP).
Assim, como o conceito de território ultrapassa a ideia de solo físico,
abrangendo o mar, espaço aéreo o artigo 38, da Lei nº. 13.455/2017, em
consonância com a Constituição Federal estabeleceu a competência de
polícia marítima, aeroportuária e de fronteira a Polícia Federal para
controlar e fiscalizar as fronteiras, bem como controlar a entrada e saída
do Território Nacional. (BRASIL, 2017).
Senão vejamos:
1

Jean Gottmann (1915-1994): geógrafo francês que, em 1940, se refugiou nos Estados Unidos após a invasão nazista
da França. Durante seu exílio, participou do Institute for Advanced Study na universidade de Princeton, lecionou na
New School for Social Research e na Johns Hopkins University. Publicou diversos trabalhos nas áreas de Geografia
Humana, Política, Regional e Econômica, além de estudos sobre a urbanização dos Estados Unidos. Dentre suas
principais obras podem-se destacar L'Amerique (1949), La politique des États et leur géographie (1952),
L'aménagement de l'Espace: Planification régionale et géographie (1952) e Megalopolis: The urbanized Northeastern
Seabord of the United States (1961).
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Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e
mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). (BRASIL, 1988).

É a chamada polícia de soberania ou ordem atua, em regra, em três
ramos básicos: policiamento de fronteiras, imigração e de estrangeiros,
realizado nas fronteiras terrestre, aérea e marítima; policiamento de
inteligência, que visa evitar quaisquer atentados à ordem político-social
atual; e o policiamento de ordem, que é exercido por unidades especiais,
encarregadas de dominar movimentos coletivos e impedir, mediante o uso
da força, o recurso à violência contra os poderes constituídos ou as
instituições democráticas. (BRASÍLIA, 2010, p. 205).
Seguindo, o parágrafo único dispensa a fiscalização de passageiro,
tripulante e estafe de navio em passagem inocente2, exceto quando houver
necessidade de descida de pessoa a terra ou de subida a bordo do navio.
(BRASIL, 2017).
Para ser admitido em território brasileiro o migrante deverá ter em
sua posse um documento que o identifique sendo que a nova legislação
admite como documentos de viagem o passaporte; o laissez-passer; a
autorização de retorno; o salvo-conduto; a carteira de identidade de
marítimo; a carteira de matrícula consular; o documento de identidade
civil ou documento estrangeiro equivalente, quando admitidos em
convenção ou tratado internacional; o certificado de membro de tripulação

2

Artigo 2º. § 2º. A Passagem inocente poderá compreender o parar e o fundear, mas apenas na medida em que tais
procedimentos constituam incidentes comuns de navegação ou sejam impostos por motivos de força ou por
dificuldade grave, ou tenham por fim prestar auxílio a pessoas a navios ou aeronaves em perigo ou em dificuldade
grave. (BRASIL, 1993)
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de transporte aéreo; e outros que vierem a ser reconhecidos pelo Estado
brasileiro em regulamento. (GUERRA, 2017, p. 14)
Entrementes, quando o viajante ingressar ou sair deverá permanecer
em área de fiscalização até que seu documento de viagem tenha sido
verificado, nos termos do Art. 39, da Lei 13445/2017. (BRASIL, 2017).
Já o residente fronteiriço poderá ter sua entrada permitida em
Município fronteiriço brasileiro por meio da apresentação do documento
de viagem válido ou da carteira de identidade expedida por órgão oficial
de identificação do país de sua nacionalidade, conforme estabelece o
Decreto 9.199, de 20 de novembro de 2017, em seus artigos 86 e 87, sendo
que para sua livre circulação para a realização dos atos da vida civil poderá
ser concedida autorização ao residente fronteiriço, por meio de
requerimento dirigido à Polícia Federal . (BRASIL, 2017).
O artigo 40, estabelece:
Artigo 40. Poderá ser autorizada a admissão excepcional no País de pessoa que
se encontre em uma das seguintes condições, desde que esteja de posse de
documento de viagem válido: I - não possua visto; II - seja titular de visto
emitido com erro ou omissão; III - tenha perdido a condição de residente por
ter permanecido ausente do País na forma especificada em regulamento e
detenha as condições objetivas para a concessão de nova autorização de
residência; V - seja criança ou adolescente desacompanhado de responsável
legal e sem autorização expressa para viajar desacompanhado,
independentemente do documento de viagem que portar, hipótese em que
haverá imediato encaminhamento ao Conselho Tutelar ou, em caso de
necessidade, a instituição indicada pela autoridade competente. (BRASIL,
2017).

Ressalte-se que o Projeto de Lei no inciso IV estabelecia que poderia
a admissão excepcional de criança ou adolescente que esteja acompanhado
de responsável legal residente no País, desde que manifeste a intenção de
requerer autorização de residência com base em reunião familiar. Tal
dispositivo sofreu veto presidencial, pois “os dispositivos poderiam
possibilitar a entrada de crianças sem visto, acompanhada de
representantes por fatores de sociabilidade ou responsável legal residente
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e, com isso, facilitar ou permitir situações propícias ao sequestro
internacional de menores”. (BRASIL, Mensagem nº 163, de 24 de maio de
2017).
Depreende-se da lei em análise que a entrada em território brasileiro
é acessível e não possui restrições severas, pois estabelece no artigo 41
possibilidade de admissão mediante a assinatura, pelo transportador ou
por seu agente, de termo de compromisso de custear as despesas com a
permanência e com as providências para a repatriação do viajante. E, em
casos de tripulantes ou os passageiros que, por motivo de força maior,
forem obrigados a interromperem a viagem em território nacional
poderão ter seu desembarque permitidos mediantes termos de
responsabilidades pelas despesas decorrentes dos transbordos. (BRASIL,
2017).
O artigo 43, estabelece que a autoridade responsável pela fiscalização
contribuirá para a aplicação de medidas sanitárias em consonância com o
Regulamento Sanitário Internacional e com outras disposições pertinentes
e, como ressalta Eduardo Hage Carmo;
[...] questões relacionadas ao processo de notificação e verificação de eventos
que impliquem risco de propagação internacional de doenças. Estes eventos
não são restritos à ocorrência de moléstias transmissíveis, mas contemplam
também problemas de saúde de natureza química e radionuclear. (CARMO,
2017, p. 62).

Considerando a nova perspectiva da Lei de Migração vigente desde
2017, pautada no princípio da fraternidade, o Brasil adotou um sistema de
não discriminação e repudia a xenofonia e, portanto, a entrada e saída do
território brasileiro não sofre limites exasperados. Algumas situações são
e analisadas caso a caso, tendo sua fiscalização nos pontos de entrada e
saída da polícia marítima, aeroportuária e de fronteira serão realizadas
pela Polícia Federal.
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3 Do impedimento de ingresso
Para que um estrangeiro ingresse em território nacional é necessário
que respeite e preencha os requisitos exigidos pelo Estado, pois em caso
contrário sua entrada pode ser impedida. (SANCHES; ARAUJO;
AGAMENON, 2011, p. 8).
Assim,
o ato de ingresso e permanência do estrangeiro em território nacional
relaciona-se à discricionariedade do Estado, podendo este aceitar ou não que
uma determinada pessoa permaneça em seu território, como no caso em que
um indivíduo tenha atentado contra a segurança do Estado (como na prática
de atos terroristas). Há de ressaltar que o Estado não pode se prender a
questões relativas à raça, sexo, idioma ou religião. É de competência exclusiva
de cada Estado legislar sobre a admissão e expulsão de estrangeiros em sua
base física. (GUERRA, 2017, p. 102).

Deste modo, várias são as restrições que os Estados adotam no
tocante à admissão de estrangeiros em seu território. Uns cobram taxas de
admissão, outros fixam cota de imigração e quase todos exigem a
apresentação de passaporte.
No Brasil, a Lei n° 13.445/2017 também dispôs sobre o ingresso
através dos vistos, sendo de visita; temporário; diplomático; oficial e de
cortesia, podendo ser cobrados taxas e emolumentos consulares pelo
processamento do visto.
No Capítulo IV, artigo 45 a lei também estabeleceu em que
circunstâncias que o indivíduo não será aceito no território nacional
Artigo 45 Poderá ser impedida de ingressar no País, após entrevista individual
e mediante ato fundamentado, a pessoa:
I - anteriormente expulsa do País, enquanto os efeitos da expulsão vigorarem;
II - condenada ou respondendo a processo por ato de terrorismo ou por crime
de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de
agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal
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Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto no 4.388, de 25 de setembro
de 20023;
III - condenada ou respondendo a processo em outro país por crime doloso
passível de extradição segundo a lei brasileira;
IV - que tenha o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou
por compromisso assumido pelo Brasil perante organismo internacional;
V - que apresente documento de viagem que:
a) não seja válido para o Brasil;
b) esteja com o prazo de validade vencido; ou
c) esteja com rasura ou indício de falsificação;
VI - que não apresente documento de viagem ou documento de identidade,
quando admitido;
VII - cuja razão da viagem não seja condizente com o visto ou com o motivo
alegado para a isenção de visto;
VIII - que tenha, comprovadamente, fraudado documentação ou prestado
informação falsa por ocasião da solicitação de visto; ou
IX - que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na
Constituição Federal. (BRASIL, 2017)

Entrementes, como assinala Deilton Ribeiro Brasil, o Decreto nº
9.199, de novembro de 2017 possui algumas incongruências no que diz
respeito ao espírito da Lei da migração, dentre ela o artigo 28, V que
denegação a concessão de visto à pessoa que tenha praticado ato contrário
aos princípios ou aos objetivos dispostos na Constituição, quando o
legislador não regulamentar o que seja “ato contrário aos princípios ou aos
objetivos dispostos na Constituição” abre um campo discricionário para o
Poder Executivo para recusar visto e autorização de residência de pessoas
consideradas indesejadas;
Mas, o inciso IX, do artigo acima mencionada foi regulamentado pela
Portaria nº 666, de 25 de julho de 2019, onde segundo a Portaria podem
ser classificados como perigosos os suspeitos de envolvimento com atos de
terrorismo, com grupo ou associação criminosa armada, com tráfico de
drogas, pessoas ou armas, com pornografia ou exploração sexual de

3

Crimes de Homicídios de membros de grupo, extermínio, escravidão, deportação ou transferência forçada, tortura,
apartheid, experiências biológicas desumanas, dentre outros.
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crianças e adolescentes e com torcidas com histórico de violência em
estádios. (BRASIL, 2019).
A Lei da Migração garantiu no artigo 45, parágrafo único que
ninguém pode ser impedido de ingressar no País por motivo de raça,
religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política
(BRASIL, 2017).
Destarte, vê-se as hipóteses em que estrangeiros poderão ser
impedidos de ingressar no território brasileiro, conforme estabelece a lei.
Todavia, o espírito da lei é que não haja discriminação por religião, etnia,
cor, crenças e que não ocorra atos xenofóbicos, pois nesse aspecto a
legislação tornou-se inclusiva e protetiva, principalmente porque se
encontra em consonância com a Constituição Federal de 1988.
De mais a mais, é cediço que o Estado tem (soberania) o direito de
reconhecer e, portanto, recusar-se a entrada no país de qualquer cidadão
estrangeiro que não atenda aos requisitos legais exigidos pela lei.
(CATARINO, 2009, p.03)
Ademais, é mister registrar que o Estado tem o dever de, ao receber
estrangeiros em seu território, garantir-lhes direitos ligados à sua
característica de pessoa humana. Podem ser esses direitos, por exemplo, o
direito à vida, à liberdade, à segurança, à integridade física como
exemplifica Mazzuoli (2011, p. 713). Isso busca apagar as diferenças de
tratamento existentes entre nacionais e estrangeiros no mesmo território
e coloca em prática o princípio da isonomia descrito no artigo 5º da
Constituição Federal.
Nesse ponto, importante relembrar que anteriormente o Estatuto do
Migrante determinada que o estrangeiro pudesse ficar preso por até
sessenta dias em caso de não preenchimento dos requisitos. Entrementes,
já nessa época Mazzuoli (2011) já alertava na importância de uma
adequação aos ditames constitucionais. (PIGNATARO, 2014, p. 100).
Vê-se, portanto, que há o direito do Estado em regular a entrada, bem
como a saída dos estrangeiros em seu território. Todavia, não pode o
Estado agir sem observar os direitos fundamentais garantidos pelo
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ordenamento jurídico, notadamente a dignidade humana, inclusie em
âmbito mundial.
Podemos lembrar como marco histórico, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos rompe com o dogma de os direitos humanos estarem
subjugados aos ditames do direito interno dos Estados para, então, propor
o seu reconhecimento a nível global. Trata-se de concepção
[...] contemporânea segundo a qual os direitos humanos extrapolam o
domínio reservado do Estado, envolvidos que são nos princípios de:
universalidade, no sentido de que se aplicam a todos, inclusive aos migrantes;
indivisibilidade, ou ausência de hierarquia de direitos, em que certos tipos de
direitos não podem ser separados de outros; inalienabilidade, a significar que
os direitos humanos não podem ser negados a nenhum ser humano tampouco
podem ser renunciados voluntariamente; e a igualdade e não discriminação,
noção que conduz à compreensão de que todos os indivíduos são iguais como
seres humanos (LACERDA, 2014, p. 36),

Sendo oportuno acrescentar, entretanto, que tal declaração “[...] não
é um tratado. Foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas sob a
forma de resolução, que, por sua vez, não apresenta força de lei”.
(PIOVESAN, 2012, p. 210).
Ao contrário o artigo 4º, da lei de migrações estabelece que é
garantido ao imigrante, em condição de igualdade com os nacionais, a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à
propriedade e outros direitos, como direito de associação e acesso à
serviços públicos de saúde – perspectiva bastante inovadora em relação
àquela autoritária do final da ditadura militar, na década de 80.
Considerações finais
À medida que o fluxo de imigrantes aumenta, é necessário atualizar
as políticas de imigração. A revogação da Lei nº 6.815 / 1980 e a
substituição pela Lei de Imigração exigem o fim da antiga doutrina de
segurança nacional e podem trazer sementes para o desenvolvimento do
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paradigma de desenvolvimento humano na política externa e de imigração
brasileira. (KENICKE; LORENZETTO, 2017, p. 15)
A situação atual dos imigrantes que se apresenta atualmente no
mundo é dramática e tem produzido uma crise sem precedentes
econômicos, políticos, culturais, dentre outros. E, diante de um cenário
obscuro e Legislação brasileira promulga a Lei de Migração em
consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como
a prevalência dos direitos humanos.
O artigo 45, da Lei n° 13.445/2017 que estabelece a não
discriminação, onde ninguém será impedido de ingressar no País por
motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou
opinião política é um grande avanço, de modo que legislações que versem
ao contrário são um retrocesso nas garantias e direitos conquistados.
Assim, é importante ressaltar que o eixo central da lei é a proteção
dos direitos humanos em relação aos migrantes, reconhecendo que a
universalidade, a indivisibilidade e a interdependência dos direitos
humanos são os princípios orientadores da política de imigração do Brasil
(artigos 3 e 1), devido à proteção da dignidade humana.
Com essa estrutura legal, o Brasil está dando um passo importante
no sentido de tratar a migração como um benefício real (benefícios
materiais e não materiais) para a nossa sociedade, e essa xenofobia até
agora a ocultou. O passado, o presente e o futuro do Brasil estão
relacionados à migração: é extremamente justo e benéfico para os
interesses nacionais, mas trata os migrantes com dignidade e os incentiva
a contribuir para o desenvolvimento da migração como temos ao longo da
história. Uma sociedade diversificada, desenvolvida e justa. (RAMOS, 2017,
p. 6)
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17
O direito à naturalização das
crianças venezuelanas no Brasil
Xenofontes Curvelo Piló 1

Introdução
É notório que a imigração de venezuelanos para o Brasil, fugidos da
crise econômica e política na Venezuela, tem provocado inúmeras
mudanças em diversas cidades brasileiras. O agravamento da crise
humanitária naquele país tem levado a um fenômeno que preocupa
organizações humanitárias no Brasil, tendo ainda como preocupação
maior a chegada à fronteira de crianças e adolescentes desacompanhados.
Devido à falta de espaço e estrutura nos abrigos que acolhem crianças
no estado fronteiriço, alguns desses imigrantes são alocados em centros
de acolhida voltados para adultos ou simplesmente dormem nas ruas de
Pacaraima e Boa Vista, ambas cidades no Estado de Roraima.
Necessário esclarecer que quando detectados, casos de menores
desacompanhados na fronteira, é feito a regularização migratória deles e
imediatamente se avisa ao Conselho Tutelar da região.
A migração desacompanhada possui diversas motivações. Algumas
crianças chegam com adultos que não são parentes diretos. Outros vem
sozinhos, fugindo da fome ou de maus tratos. Muitos adolescentes buscam

1 Mestrando do PPGD – Mestrado e Doutorado em Proteção dos Direitos Fundamentais da Universidade de Itaúna
(UIT). Advogado.
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trabalho para ajudar suas famílias que deixaram na Venezuela, ou ajudálas aqui mesmo no Brasil.
De acordo com informações, de órgãos não governamentais, muitos
jovens relataram que viajaram sozinhos, de carona, fugindo de situações
de abuso e extrema pobreza na Venezuela.
Outros vem para o Brasil também em busca de emprego. É uma
realidade dramática, pois essas crianças e adolescentes estão expostos a
todos os tipos de abusos. Muitos na Venezuela sofriam maus-tratos,
passavam fome ou trabalhavam em garimpos. Mas ao chegarem ao Brasil,
estão se deparando com abrigos superlotados e sem vagas.
O método utilizado para a realização do trabalho foi o hipotéticoindutivo com a abordagem de categorias consideradas fundamentais para
o desenvolvimento do tema. Os procedimentos técnicos utilizados na
pesquisa para coleta de dados foram essencialmente a pesquisa
bibliográfica. O levantamento bibliográfico forneceu as bases teóricas e
doutrinárias a partir de livros e textos de autores de referência, tanto
nacionais como estrangeiros. Enquanto o enquadramento bibliográfico
utiliza-se da fundamentação dos autores sobre um assunto, o documental
articula materiais que não receberam ainda um devido tratamento
analítico. A fonte primeira da pesquisa é a bibliográfica que instruiu a
análise da legislação constitucional e a infraconstitucional, bem como a
doutrina que informa os conceitos de ordem dogmática.
2 A crise venezuelana no contexto atual
A crise que assola a Venezuela está diretamente ligada com a
desvalorização do petróleo no mercado internacional, o que aconteceu a
partir do ano de 2014. As reservas de petróleo foram descobertas na
Venezuela no começo do século XX e, desde então, tornaram-se a principal
fonte de riqueza do país sul-americano.
A Venezuela é um dos países membro da Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) e, atualmente, é o país com as maiores
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reservas de petróleo do mundo. Durante o governo de Hugo Chávez, todos
os ganhos sociais da Venezuela vieram a ser financiados com os recursos
provindo da venda de petróleo.
Esta riqueza advinda do petróleo criou um país extremamente
dependente dessa commodity (produto que tem seu valor baseado pela
oferta no mercado internacional). Essa dependência do petróleo fez com
que a Venezuela viesse a deixar de lado o investimento em sua própria
indústria e agricultura, consequentemente, o país comprava tudo o que
não produzia.
Agora com a queda do preço do barril do petróleo no mercado
internacional, teve resultado direto no PIB do país, que chegou a cair quase
4% no final de 2014. A queda do valor do petróleo impactou diretamente
o abastecimento do mercado venezuelano, vez que, sem dinheiro, o
governo parou de comprar itens básicos do cotidiano da população.
Além disso, desde 2017, os Estados Unidos, liderado pelo presidente
Donald Trump, impôs uma série de sanções à economia venezuelana, em
represália ao autoritarismo de Nicolás Maduro, no comando da Venezuela.
Essas sanções vieram agravar a situação econômica e forçaram o país a
reduzir a quantidade de petróleo exportado. A redução da produção de
petróleo também é fruto da má gestão da estatal venezuelana, a Petróleos
de Venezuela.
A atual crise econômica da Venezuela transformou-se na maior crise
da história econômica do país. A redução do preço do petróleo, a
ineficiência do governo e as sanções norte-americanas levaram o país a
atual situação, podendo afirmar seguramente que a Venezuela vive um
caos tanto em sua economia como em sua política.
3 O direito a naturalização de crianças venezuelanas que chegam no
Brasil
A nacionalidade, direito fundamental humano, consiste no vínculo
jurídico e político que estabelece um elo entre o indivíduo e o Estado, de
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modo que, possuindo essa ligação com esse território soberano onde
habita uma população, o homem será titular de direitos e de deveres.
Brasil; Albuquerque (2019) afirmam que em razão das recentes e
significativas alterações promovidas pela nova Lei de Migração no que
tange ao tratamento jurídico dado ao imigrante, bem como a busca de
integração dessas pessoas que, por diversas razões, optam por adquirir a
nacionalidade brasileira.
Ainda para os autores a inovação legislativa trouxe significativas
alterações ao tratamento dado aos imigrantes no Brasil, bem como no que
diz respeito às condições para a aquisição da nacionalidade brasileira.
Nesse contexto, os avanços legislativos foram evidentes e propugnaram
pela isonomia e integração dos migrantes e refugiados, reconhecendo-os
como sujeito de direitos e deveres reconhecidos pela Constituição Federal
de 1988 e demonstrando que o Brasil é um país “que sabe lidar com
assuntos complexos e de grande relevo internacional como as migrações”.
O governo brasileiro facilitou a entrada de crianças venezuelanas no
Brasil, flexibilizando regras anteriores de forma a acolher refugiados do
país vizinho, envolto em crise política, econômica e humanitária. Na
prática, o governo veio a permitir que crianças venezuelanas menores de
nove anos apresentem apenas certidão de nascimento para dar entrada no
Brasil, e não sendo necessário a apresentação de passaporte ou documento
de identidade.
Anteriormente, as crianças venezuelanas menores de nove anos não
tinham a possibilidade legal de requerer residência temporária no Brasil,
pois a Venezuela só emite carteira de identidade para maiores de nove
anos. Necessário ainda esclarecer que o pedido de autorização de
residência poderá ser feito por qualquer dos pais, representante ou
assistente legal, conforme o caso, isoladamente ou em conjunto, na
hipótese de regularização migratória de criança, adolescente ou daquele
considerado absoluta ou relativamente incapaz.
Ter documento de identificação era um dos requisitos para pedir
residência temporária no Brasil. Para Mazzuoli (2015a, p. 125), o direito de
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mudar de nacionalidade é um direito humano consagrado em vários
tratados internacionais, os quais, o Brasil tem, no mínimo status
supralegal, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal”.
A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente
estabelecem o direito à convivência familiar. Como a criança tem a
personalidade ainda em formação e está em um estado de vulnerabilidade
muito grande ela tem o direito fundamental a convivência familiar e esse
direito deve ser resguardado como prioridade absoluta.
Além disso, a atual Lei de Migração vigente, prevê que não se
procederá a expulsão de filhos brasileiros- criança nascida no Brasil com
pais estrangeiros em situação irregular- quando o estrangeiro tiver no
caso um filho brasileiro que esteja sob a guarda dele e dependa
economicamente.
Brasil; Albuquerque (2019, p. 90) afirmam que a Lei nº 13.445/2017
abrangeu a possibilidade de aquisição da naturalização provisória, uma
vez que estabeleceu a possibilidade da sua concessão para os migrantes
que tenham fixado residência em território nacional antes de completarem
10 (dez) anos de idade, podendo tal naturalização ser convertida em
definitiva se o naturalizando expressamente assim o requerer no prazo de
dois anos após atingir a maioridade civil.
Tal situação me trouxe uma reflexão a respeito da evolução dos
direitos de crianças e adolescentes no Brasil. Quando pensamos naquelas
crianças sozinhas, abandonadas e a mercê de toda sorte. Daí a necessidade
de se fazer algo mais, vez que concedendo a opção ao menor de dez anos
de idade a concessão de uma naturalização provisória.
4 A condição das crianças venezuelanas no Brasil
A Agencia Brasil (2019) informa que desde 2017, mais de 200 mil
venezuelanos já entraram no Brasil fugindo da crise econômica, política e
social do país. De acordo com estimativas do Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF), entre eles estão quase 10 mil crianças e
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adolescentes em situação de vulnerabilidade, considerando o período de
2015 a 2019. O número é uma projeção, já que não há dados oficiais.
Os dados mostram que, assim como no passado, as políticas públicas
voltadas para crianças e adolescentes ainda não são capazes de garantir
condições de igualdade para crianças pobres advindas da Venezuela. É
importante, portanto refletir sobre a história do direito da criança e do
adolescente no Brasil para pensarmos com maior profundidade questões
contemporâneas do tema.
Em uma atitude paliativa, cabe registrar, que o governo do Estado de
Roraima, cadastrou mais de duas mil e duzentas crianças venezuelanas
para que as mesmas venham ter acesso à educação nos abrigos que se
encontram (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2019).
Ainda no mesmo contexto O Ministério da Educação, em conjunto
com a Secretaria Estadual de Educação e Desporto de Roraima, a
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Boa Vista e a Universidade
Federal de Roraima (UFRR), realizou, em janeiro, uma força-tarefa para
normalizar a documentação escolar de crianças venezuelanas que
necessitem realizar matrículas em escolas brasileiras. Por meio de uma
prova simulada, as crianças puderam ser avaliadas e niveladas para
ingressar na rede de ensino brasileira.
Ora não se pode fazer política com o sofrimento dos outros, não se
está conseguindo dar alfabetização para muitas crianças brasileiras, como
um simples cadastro, com provas simples, terá respaldo para a
alfabetização de crianças venezuelanas. O mesmo portal informa que são
mais de seis mil entre crianças e adolescentes somente no Estado de
Roraima, aguardando uma posição do governo para que os mesmos
tenham acesso a escolas.
O que deve ser feito são políticas públicas especificas para estas
crianças e adolescentes, para que os mesmos tenham acesso à educação,
seja uma educação técnica, seja uma educação mais voltada ao intelecto.
Agora a simples reprodução de discursos internacionalistas, fazendo
cadastramentos e avaliações sem que posteriormente sejam tomadas
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decisões necessárias a suprir esta demanda de ensino, esta situação destes
discursos não pode ocorrer, mas infelizmente, é o que se nota atualmente
em relação a estas crianças e adolescentes.
Nesse contexto, fatores como escolas não certificadas, idioma
diferente e recursos limitados estão mantendo crianças refugiadas e
migrantes longe do aprendizado e de perspectivas de um futuro melhor. A
Lei de Migração, inclusive, em seu artigo terceiro, determina a proteção
integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente
migrante.
Lei de Migração, no seu artigo 3º prevê que:
Artigo 3º. A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e
diretrizes:
I - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos;
[...]
VI- acolhida humanitária;
VII- desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo,
científico e tecnológico do Brasil;
VIII- garantia do direito à reunião familiar;
IX- igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares;
[...]
XI- acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios
sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho,
moradia, serviço bancário e seguridade social;
[...]
XVII- proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do
adolescente migrante; (BRASIL, 2017)

Cabe ainda registrar que:
A pandemia, atualmente assola o mundo, tem separado crianças venezuelanas
imigrantes de seus pais e piorou a renda dessas famílias, trazendo dificuldades
extras a um cenário que já era precário. Segundo um levantamento feito em
abril e divulgado, esta semana, uma em cada três delas relatou que está indo
dormir com fome.
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O estudo foi feito pela ONG Visão Mundial com 363 crianças e adolescentes
venezuelanos no Brasil, na Colômbia, no Equador, no Peru, na Bolívia e no
Chile. Também foi ouvido um pequeno número que ainda vive na Venezuela.
Mais da metade (57,6%) dos entrevistados tinha menos de 11 anos, 32,8%
estavam na faixa dos 11 aos 15, e 9,6%, dos 16 aos 18 anos. Quase 90% viviam
em centros urbanos (FOLHA DE SÃO PAULO, 2020).

No mesmo contexto, destaca-se ainda que:
Esta semana, no âmbito do Fórum Global sobre Refugiados, a World Vision
pede ações urgentes. É hora de acordar: enquanto o mundo toma decisões, a
vida das crianças está em risco e seus sonhos desaparecem. Exortamos todos
os Estados a apoiarem os pedidos das Nações Unidas para financiar a
assistência humanitária necessária para a crise na Venezuela. Também
pedimos que você se una em oração pelas crianças venezuelanas. Junte-se, a
infância não pode esperar mais (RIBEIRO, 2019).

Toda essa situação reflete a falta de políticas integradoras para inserir
os venezuelanos aos sistemas públicos tanto de saúde como de educação,
a falta de oportunidades de trabalho e a falta de parceria entre as esferas
federais, estaduais e municipais. Esse cenário resulta em uma realidade
dramática em diversas regiões do Brasil, principalmente no Estado de
Roraima. Muitos venezuelanos encontram-se em semáforos pedindo
esmolas ou vendendo alimentos, juntamente com suas crianças. Outros
dividem abrigos improvisados em praças ou em quartos pequenos e
alguns até passaram a se prostituir.
Apesar de o estado de Roraima não conseguir absorver sozinho toda
essa demanda de imigrantes que lá se instalaram, o número de
venezuelanos em território brasileiro não ultrapassa a capacidade do país
como um todo de absorvê-los. Apenas 1% da população do Brasil é
constituída por imigrantes, um número abaixo da média mundial, que é
de 3%. O grande problema é a concentração dos venezuelanos em apenas
um lugar, com uma quantidade muito grande de crianças, como é o caso
de Roraima. É necessário então que seja feito um estudo de interiorização
capaz de distribuir esse contingente para outros centros urbanos que
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possam oferecer oportunidades de trabalho e melhores condições de vida
para essas crianças e seus genitores (UNICEF, 2019).
Quanto a essa questão o posicionamento da Unicef é no sentido de
que:
Em resposta a esse fluxo migratório, o UNICEF, em maio de 2018, lançou uma
operação de apoio para as crianças e adolescentes da Venezuela e suas famílias,
beneficiando da sua presença anterior no Estado de Roraima como parte do
seu programa selo Unicef. O UNICEF abriu um escritório em Boa Vista,
localizado em um espaço fornecido pela Universidade Federal de Roraima. A
equipe local é composta por um coordenador e seis consultores, com o apoio
de várias missões dos escritórios nacionais e regionais do UNICEF.
O UNICEF tem mobilizado parceiros e realizado ações voltadas para atender
às necessidades de crianças, adolescentes e suas famílias nas áreas de Nutrição
e Saúde, Água, Saneamento e Higiene (WASH – da sigla em inglês), Proteção,
Educação e Comunicação para o Desenvolvimento (C4D – da sigla em inglês).
O UNICEF coordena, em parceria com autoridades locais, os Grupos de
Trabalho (GT) de Educação e Proteção e lidera o Comitê de Água, Saneamento
e Higiene. Os GTs e o comitê agrupam outras agências das Nações Unidas,
órgãos públicos e ONGs ativas na resposta ao fluxo migratório venezuelano
(UNICEF, 2019).

Diante do atual contexto a estimativa do Unicef para 2020 é de que o
número de venezuelanos no país chegue a trezentos e quarenta e quatro
mil; sendo cem mil deles, crianças e adolescentes. Diante desse cenário, o
Unicef vem fazendo um apelo global para que sejam arrecadados no
mínimo a quantia de sessenta e quatro milhões de dólares. O dinheiro será
aplicado em ações voltadas para crianças venezuelanas em sete países,
entre eles, o Brasil.
Ainda nesse sentido:
“Aqui no Brasil, calculamos que precisamos de algo de R$ 2,5 milhões para o
próximo ano para fazer o trabalho necessário, para assegurar os direitos das
crianças, dos adolescentes que vem da Venezuela”, diz o chefe de comunicação
da Unicef Brasil, Michael Klaus (G1, 2019)

Acrescenta-se ainda que:
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O UNICEF planeja abrir duas casas lares temporárias em dezembro para 10
crianças e adolescentes desacompanhados cada uma, e financiá-las durante os
primeiros seis meses, nos termos de um acordo firmado com os governos
federal e estadual. No entanto, para o projeto ser sustentável, as autoridades
estaduais e federais deveriam assumir sua coordenação após a primeira fase e
fornecer apoio financeiro, disse a Human Rights Watch. O UNICEF também
gostaria de contar com o programa Famílias Acolhedoras para fornecer
acolhimento temporário a crianças e adolescentes desacompanhados com
famílias venezuelanas e brasileiras. Isso exige que as autoridades brasileiras
criem o programa em Roraima e que se comprometam a financiá-lo e mantêlo (HUMAN RIGHTS WATCH, 2019).

Desse modo, o movimento de crianças venezuelanas,
desacompanhadas ou separadas, que ingressam no Brasil em busca de
refúgio, passa a exigir da sociedade e do Estado maior atenção e
aprimoramento da governança migratória, considerando-se a condição de
sujeitos de direitos, protagonistas de suas histórias e dotados de vontade
própria. A questão primordial que se coloca, portanto, diz respeito à
identificação dos parâmetros de proteção mínimos que devem ser
observados, de modo a garantir a essas crianças, de modo prioritário, a
proteção especial a que têm direito.
Assim, considerando que relatos de crianças que fogem da pobreza
extrema, de maus-tratos familiares e da exploração são frequentes na
realidade da migração transfronteiriça venezuelana, importa indagar se as
políticas de acolhimento e proteção adotadas pelo Estado brasileiro estão
em consonância com os padrões mínimos de proteção internacional dos
direitos humanos e, ainda mais importante, se são capazes de abranger,
com o viés da interseção de identidades, os múltiplos aspectos de
vulnerabilidade que se sobrepõem no contexto do fluxo migratório infantil
venezuelano, de forma a garantir aos seus destinatários efetivo domínio
próprio e sua cidadania (BBC NEWS, 2019).
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Considerações finais
Diante de todo o exposto, verifica-se que o drama dos refugiados é
ainda mais acentuado nas situações que envolvem crianças, especialmente
as desacompanhadas ou separadas, em razão da realidade que as expõem
à hipervulnerabilidade, com consequências, traumas e intenso sofrimento
para muito além do período do refúgio. Porquanto as migrações
contemporâneas ainda precisam ser compreendidas e enfrentadas sob a
ótica da infância, respeitando-se as crianças enquanto sujeitos de direitos
e seres humanos em situação peculiar de desenvolvimento, que
demandam proteção especial e prioridade absoluta nas políticas públicas.
Assim, se, por um lado, o Estado brasileiro está, no plano normativo,
comprometido com a proteção dos refugiados, inclusive com atuação
específica no acolhimento de crianças desacompanhadas e separadas, por
outro ainda enfrenta o desafio da concretização dos direitos humanos.
Partindo das realidades que geram o refúgio, o refugiado tem apenas
a possibilidade de solicitar proteção humanitária a outro Estado. Porém, a
transposição de fronteiras já revela a condição de vulnerabilidade na qual
se encontra.
Diante dessa realidade, o desafio é consolidar uma cultura fundada
na causa dos direitos humanos, por meio de uma política de acolhimento
baseada na hospitalidade, no respeito aos direitos e à dignidade inerente a
todo ser humano, bem como na difusão de valores humanitários capazes
de eliminar as raízes de discriminação e estranhamento que dão ensejo a
atos de xenofobia e outras formas de violência.
Caso contrário, alimentar-se-á tragédia, com muros, cercas,
privações de direitos fundamentais e outras barreiras, muitas delas
intransponíveis e que revelam diminuto grau de empatia diante de seres
humanos marcados pela hipervulnerabilidade. Não devemos dar as costas
como cidadãos, Estado e sociedade, diante de todo o sofrimento vivido
pelos refugiados venezuelanos, em particular as crianças, que chegam ao
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Brasil em busca de reconhecimento da dignidade e solidariedade por parte
de todos nós.
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Posfácio
Alfredo Mario Soto 1

Es un enorme placer epilogar la obra “Ley de migración brasileña: un
diálogo necesario con los derechos humanos y el derecho europeo”.
Si el diálogo es imprescindible para descubrir la complejidad del
mundo jurídico, lo es más aún cuando se trata de temas tan delicados como
los referentes a la circulación de personas, estrechamente vinculados al
reconocimiento y protección de los derechos humanos fundamentales
desde la perspectiva comparada.
La comparación implica no solamente preferir una solución a otra
sino, y más que nada, agregar, completar el conocimiento acerca del tema
para lograr um derecho más justo, que nos personalice, que nos haga más
plenamente humanos.
Así, en los diversos capítulos se desarrollan despliegues que tienen
que ver con la cooperación internacional. Tal es el caso, por ejemplo, de
la inmigración y el asilo en la Unión Europea (capítulo 1); los refugiados,
los derechos humanos, los conflictos y las violencias como dilemas de la
contemporaneidad (capítulo 3); el derecho humano a la nacionalidade: un
estúdio comparativo entre el sistema brasileño y el sistema italiano de
recnocimiento y naturalización del apátrida (capítulo 7); la repatriación
sumaria y los derechos fundamentales en las infracciones y penalidades
administrativas en el Brasil (capítulo 8); las razones de ser de la
extradición como medida de cooperación internacional en la ley de
migración brasileña (capítulo 10); las medidas de retiro compulsivo: un
análisis del derecho brasileño (capítulo 14); y los aspectos jurídicos del
1 Profesor Universidades de Buenos Aires, Nacionales de Rosario y del Centro de la provincia de Buenos Aires,
Católica Argentina, del Salvador, de Belgrano, de Ciencias Empresariales y Sociales
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régimen de entrada y salida de los migrantes en el derecho brasileño
(capítulo 16).
Desde la perspectiva de la teoría general del derecho entendida
como sistema, composición, sínteses de las particularidades materiales de
las diversas ramas del mundo jurídico, a partir del análisis de lo que dichas
ramas tienen en común y en lo que difieren, destacamos que la obra
integra el derecho constitucional (capítulo 2: el constitucionalismo latinoamericano y el pluralismo en la constitución brasileña de 1988 y las
reflexiones sobre el ordenamento jurídico indígena), el derecho del trabajo
(capítulo 4: la migración y el trabajo como categorías de los derechos
humanos;), el derecho del medio ambiente (capítulo 5: el medio ambiente,
la migración y los campos de “reeducación” en China como posible
escenario de violación de los derechos humanos en ese país) y el derecho
de famílias (capítulo 11: la reunificación familiar: un análisis de la ley de
migración brasileña).
Los principios fundamentales recorren, vertebran y atraviesan la
obra, precismanete para llevar a cabo la integración de la que hemos
hablado en párrafos anteriores. Así, el capítulo 9 se refiere a la fraternidad
como vector principiológico del nuevo marco migratorio brasileño bajo la
óptica de los derechos humanos, mientras que en el capítulo 12 se
desarrolla la principiologia de la ley brasileña y la del del Código de los
extranjeros de Francia desde un análisis comparativo.
Finalmente, y tal como empezáramos este epílogo, hacemos constar
que la metodología del diálogo se manifiesta a partir de las fuentes
formales del derecho (capítulo 6, que desarrolla los derechos laborales de
los inmigrantes en la perspectiva del diálogo de las fuentes; la garantia de
acceso al trabajo digno; y el capítulo 13 que se refiere a la inserción de los
refugiados en la política nacional de las relaciones de consumo: un diálogo
de fuentes entre el código de defensa del consumidor y la ley de migración
brasileños) para llegar al funcionamento de dichas fuentes, esto es, la
dinámica de las normatividades, que culmina en su aplicación (capítulo 15:
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el derecho internacional de los refugiados y sus aplicaciones en el
ordenamento jurídico brasileño).
Estimamos que nos encontramos con una publicación de enorme
significación académica, científica y professional, por lo que
recomendamos con entusiasmo su lectura, análisis, comprensión y
aplicación a todos los operadores del derecho.
Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de descubrir nuevas
perspectivas jurídicas a través de esta obra.
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