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RESUMO

O presente trabalho analisará a tutela jurídica dos estrangeiros no Brasil desde a
década de 1980, momento histórico no qual foi promulgado o Estatuto do Estrangeiro,
até a promulgação da Lei de Migração. Ocorreram diversas mudanças normativas ao
longo do processo de implementação, razão da verificação pontual do panorama
legislativo do tema. A problemática reside em verificar se a nova legislação supre as
deficiências da legislação anterior, bem como se está adequada aos parâmetros
constitucionais e internacionais da tutela do migrante. Para isso, faz-se imprescindível
a verificação de alguns institutos e princípios próprios do tema. A metodologia de
abordagem cinge-se no método dedutivo, vez perpassar o panorama geral das
legislações e método de procedimento histórico dada a comparação entre as
legislações em diferentes tempos no Brasil, sua evolução e involução.

Palavras-chave: Direitos humanos; Estatuto do Estrangeiro; estrangeiro; imigração;
Lei de Migração.



ABSTRACT

The present essay analyzes the legal relationship of foreigners in Brazil since the
decade of 1980, historical moment which was promulgated the “Estatuto do
Estrangeiro”, until the promulgation of “Lei de Migração”. During the process of
implementation many changes occurred, reason as to why a verification of the
legislative overview of the subject is needed. The essay’s problem lies in verifying if the
new legislation addresses the shortcoming of the earlier legislation, as well as if it is in
good terms with the constitutionals and internationals parameters regarding the
guardianship of the migrant. To make that possible it’s necessary to verify some
institutes and principles regarding the theme itself. The approach methodology is based
on the deductive method, rather it goes through the general panorama of the legislation
itself, and also based on the historical procedure given the comparison between the
laws at different times in Brazil, comparing it’s evolution and involution.

Keywords: Estatuto do Estrangeiro; foreigner; human rights, immigration, Lei de
Migração,
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9
INTRODUÇÃO

A ideia de migrar faz parte da história do ser humano, afinal de contas, durante

uma grande parte de nossa existência, fomos considerados uma população nômade,

que não possuía residência fixa e estava sempre explorando novos lugares em busca

de melhores condições de vida e novas oportunidades, que somente a mudança

geográfica podia proporcionar.

Entretanto, com o passar do tempo e a consequente evolução da sociedade, a

população começou a estabelecer raízes em determinados locais, afim de explorar a

terra para colher frutos, criar vínculos com as pessoas que ali se encontravam, fator

este que resultou na criação de uma identidade cultural entre outros. A partir de então

começaram a ser criados também identidades regionais. Todavia, mesmo com o

surgimento de vínculos regionais, históricos, sentimentais e até mesmo familiares, a

população nunca se contentou em permanecer em um único lugar durante sua vida.

No século XIX, com o surgimento do Estado Constitucional, momento no qual já

encontrava existente o sentimento de regionalismo, a ideia do nacionalismo, o conceito

de soberania nacional. Juntamente a estes sentimentos, foram surgindo novos

conceitos como o de nacionalidade, cidadania, estrangeiro, migrante, imigrante, entre

outros. Além disso, a globalização marcou o comércio internacional e o processo de

expansão marítima dos grandes países europeus, contribuindo sobremaneira para a

tutela do migrante.

Dessa forma o presente trabalho buscou analisar a tutela jurídica no migrante no

Brasil. Para tanto, faz-se necessário comparar a legislação revogada pela nova

legislação, especificamente o Estatuto do Estrangeiro e a Lei de Migração.

Lamentavelmente, ainda é comum que o migrante, ao tentar ingressar em um

Estado diverso do de sua nacionalidade encontre dificuldades impostas pelas

legislações imigratórias, fato este, que infelizmente se torna ainda mais comum em

momentos politicamente e socialmente conturbados, uma vez que neste momento,

costuma-se adotar uma política mais restritiva, conforme será abordado neste trabalho.

Será abordado mais especificamente, o tema dos migrantes que vieram ao Brasil

com o intuito de criarem laços longos, ainda que não necessariamente permanente.

Sendo assim, o objeto de estudo serão as leis brasileiras que regem sobre a

permanência e o tratamento do estrangeiro em nosso país, principalmente no que

concerne verificar se, ocorreu uma evolução legislativa entre o Estatuto do Estrangeiro

e a nova Lei de Migração, nos termos constitucionais e do direito internacional. Utiliza-
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se a metodologia de procedimento histórico-comparado entre a comparação dos

diplomas legislativos.

Dessa forma, o primeiro capítulo da pesquisa abordará o início do marco jurídico

brasileiro em relação ao tema, o Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815/1980). O referido

capítulo irá aprofundar em questões como fato da lei ter sido promulgada durante um

período de didatura militar e o que isso influenciou no conteúdo material da lei, assim

como serão estudados as suas normas mais importantes e seus efeitos.

Já no segundo capítulo, será analisada a Lei de Migração (Lei 13.445/2017), novo

marco jurídico do estrangeiro que regula as relações entre os migrantes que aqui se

encontram. Assim, como no capítulo anterior, o contexto político social também será

abordado, pois apesar de ser momentos opostos, ambos são momentos conturbados

para a história político brasileira. Ainda neste sentido, será exibido também os vetos

presidenciais feitos pelo então, Presidente da República, Michel Temer e na produção

de efeitos.

Também será objeto de estudo, o motivo pelo qual a reforma, que já era defendida

há muito tempo pelos especialistas no assunto, demorou para ocorrer, pois, entre uma

lei e outra, há um lapso temporal de trinta e sete anos sem nenhuma mudança

significativa no tema nesse processo.

Ainda dando ênfase à Lei de Migração, será realizado também um estudo

comparativo entre a nova e revogada legislação, tratando sobre suas principais

mudanças, inovações, como o caráter humanitário, seu contexto social, seus efeitos

entre outros fatores.

Em relação ao terceiro capítulo, este terá como objetivo identificar problemas atuais

do tema abordado na nova legislação. Serão tratados tanto problemas antigos que

persistiram com a entrada em vigor da nova lei, assim como identificar problemas que

continuam a surgir e a ausência do respaldo legislativo.

Além do mais, o fato da lei possuir lacunas em determinados pontos, de certo

modo, fica atestado pelo próprio governo uma vez que recentemente foi aprovada a

Lei nº 13.684/2018, que veio justamente para complementar a Lei de Migração, uma

vez que ficou claro a ausência de normas jurídicas voltadas para relacionar o

acolhimento de pessoas em estado de vulnerabilidade

Em especial, será citado o caso da Venezuela, que passa por uma das piores

crises humanitárias da história recente da América do Sul. Tal fato pode até parecer

impercetptível para alguns, todavia, estados brasileiros que fazem fronteiras com esse
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país são impactados de maneira inimaginável.

Para se ter apenas uma breve ideia do assunto, estima-se que centenas de

venezuelanos cruzam a fronteira a busca de melhoras na qualidade de vida, o número

em si fica ainda mais assustado quando percebe-se que o estado de Roraima possui

uma população de aproximadamente apenas quinhentos mil pessoas. Deste modo,

fica nítido que uma eventual sobrecarga do serviço público é apenas uma questão de

tempo.

A motivação pessoal da pesquisa reside em acreditar que todas as pessoas devem

ter a liberdade de exercer seu direito de migrar e de ir e vir, sem que haja qualquer tipo

de restrição, sem que haja tratamento diferenciado entre nacionais e estrangeiros.

Deste modo, a problemática cinge-se em, além de realizar um estudo comparativo,

demonstrado a evolução da legislação, identificar problemas que não foram resolvidos

com a entrada em vigor da Lei de Migração (Lei 13.445/2017) e expor a necessidade

de evidenciar esses problemas. Isso permitirá ter uma sociedade que não apenas

permita que os estrangeiros ingressem em nosso país, mas que tenham oportunidades

decentes e igualitárias para aqui permanecer.
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1 DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO

1.1 Do período ditatorial, das políticas autoritárias e restritivas

Entre o período de 1964 a 1985 o Brasil foi controlado por um governo

autoritário, por um grupo de pessoas que tomaram o poder para si e o monopolizaram

sem que houvesse qualquer tipo de restrições ou limites, como por exemplo, o

fechamento do congresso nacional.

Nesta época, movimentos sociais e políticos eram constantemente

repreendidos, os meios de comunicação eram censurados, o pluripartidarismo foi

extinto e em seu lugar instituído o bipartidarismo, regia então um ambiente marcado

pela violência1

Líderes políticos opositores e cidadãos que não apoiavam o governo militar

eram perseguidos, tendo inclusive, seus direitos políticos cassados. De um modo geral,

tratava-se de um período em que não se respeitava os direitos humanos, fossem eles

individuais ou coletivos.

O referido período foi marcado por restrições aos direitos e garantias individuais

do cidadão, pelo uso de força, pela centralização do poder além do desrespeito ao

poder judiciário e legislativo.

Nesse sentido, não há dúvida que o maior exemplo institucional de ofensa aos

direitos humanos, ao poder judiciário e legislativo se vincula a época em que foi

decretado o Ato Institucional Nº 5, mais conhecido como AI-5, que ficou caracterizado

pela: vigência da Doutrina de Segurança Nacional, a militarização (ainda maior do

Estado, a unificação do aparelho repressivo, a autonomização de setores do aparelho

repressivo em relação ao Estado, emergência de organizações paramilitares entre

outros2

Os Atos Institucionais eram normas e decretos elaborados de maneira unilateral

permitia o exercício de mais poder ao governo, com o objetivo de legitimar e legalizar

as ações políticas dos militares, instituindo diversos poderes extra constitucionais,

como por exemplo, o fim do pluripartidarismo3.

1BORGES. Aleth Santos. BARRETO. Renata Caldas. Ditadura, Controle e Repressão: Revisitando
teses sobre o governo militar no Brasil. Revista de Ciências do Estado. p. 108
2CARDOSO, Irene de Arruda Ribeiro. Memória de 68: Terror e Interdição do Passado. Tempo Social;
Rev. Sociol. USP, S. Paulo. 1990. p.106
3 BRASIL. Ato Institucional Nº 2 - Art. 18 - Ficam extintos os atuais Partidos Políticos e cancelados os
respectivos registros.
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Nesse sentido, foi através dos atos institucionais, mais especificamente o AI-2,

que passou a ocorrer a eleição indireta, que foi dado o poder ao executivo de mudar a

constituição, que determinou o fim da existência do multi-partidarismo e inclusive o

fechamento do Congresso Nacional.

O Ato Institucional Nº 5, que entrou em vigor no final do ano de 1968, passou a

dar poder de exceção aos governantes, que podiam, punir de maneira subjetiva

aqueles que considerassem como inimigos ao regime4, ainda que sem possuir

qualquer tipo de prova, também resultou no fechamento do Congresso Nacional e das

Assembleias Legislativas entre outros.

Em relação ao AI-5 e sua influência direta nas relações travadas com os

estrangeiros no nosso país, é necessário demonstrar o entendimento do Professor

Emerson Alves Andena5, “o regime militar buscava exigências extralegais e mudava

de acordo com seu próprio arbítrio as regras em relação à admissão de estrangeiros”

Em que pese a característica autoritária e ditatorial presente, à época, durante o

período militar foram elaboradas diversas leis de grande importância, como por

exemplo, o Código Penal Militar (Decreto Lei nº 1.001/69), o Código Tributário

Nacional (Lei nº 5.172/66) e o Estatuto do Estrangeiro (Lei Nº 6.815/1980).

Diante de um momento político em que a ofensa aos direitos de liberdade e a

ofensa aos direitos humanos, estavam presentes seria ingenuidade acreditar que as

leis promulgadas no referido período seriam democráticas, e tutelariam o indivíduo a

partir do atendimento à dignidade humana, bem com seriam atuais (se comparado à

própria época) e humanitária, já que prevaleceu em vigor após a promulgação da

Constituição de 1988. Tanto é verdade que no Estatuto do Estrangeiro (Lei Nº

6.815/1980) estavam presentes muitas das características do governo da época.

Tal fato fica claramente comprovado uma vez que o conteúdo material do

Estatuto do Estrangeiro deixa bem explicíto que o governo entendia a Lei como uma

maneira de reforçar a ideia de soberania nacional, e não de procurar acolher os

estrangeiros que aqui se encontravam, ou tampouco de ser um país mais receptivo

com as migrações.

No que diz respeito especificamente ao procedimento de aprovação do Estatuto

de Estrangeiro, também é válido destacar que aprovação ocorreu por decurso de

prazo e com a promessa de que o governo da época iria alterá-la nos meses seguintes.

4 ANDENA, Emerson Alves. Transformações da Legislação Imigratória Brasileira: Os (des)caminhos
rumo aos direitos humanos. USP, São Paulo, 2013, p. 98
5ANDENA op cit, p. 98.
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Ademais, se os direitos fundamentais de muitos brasileiros não eram

respeitados, como é que seria possível esperar que os direitos dos estrangeiros

fossem respeitados?

Deste modo, o fato de que uma lei oriunda desta época estava mais

preocupada com a ideia de soberania nacional do que com os direitos humanos,

propriamente o direito dos migrantes, não chega a ser uma surpresa.

A ideia de que o governo considerava mais importante manter a soberania

nacional e defender seus interesses fica ainda mais clara quando se tem acesso a

“Mensagem n. 64”, carta enviada pelo Presidente Figueiredo ao Congresso Nacional,

que entre outros temas, falava sobre o projeto da lei que veio a ser conhecida como

Estatuto do Estrangeiro (Lei Nº 6.815/1980).

A referida carta apenas evidenciou a existência da discriminação ao estrangeiro,

antes mesmo da vigência da Lei. Nesta carta, o então Presidente explica os motivos

pelo qual considerou a lei de grande importância, em suas próprias palavras, o então

presidente afirmou que a imigração seria voltada para “os níveis de qualificação em

que esta não puder atender à demanda resultante do atual processo de

desenvolvimento econômico"6, deixando bem claro que o seu foco, não era tratar

sobre a igualdade de direitos, mas sim de aumentar a quantidade de mão de obra

disponível.

Em análise da legislação propriamente dita, já no primeiro artigo do Estatuto do

Estrangeiro (Lei Nº 6.815/1980) percebe-se o momento conturbado que em que a

sociedade brasileira se encontrava, afinal, a seguinte expressão foi utilizada, “em

tempo de paz7”.

Todavia, faz-se importante ressaltar que o fato da lei ter sido promulgada sem

que houvesse qualquer ideia de iniciativa popular por parte do povo, não devem servir,

por si próprio, para se falar da lei de um modo diminutivo. Tal motivo, entretanto,

deverá ser levado em consideração para procurar entender o verdadeiro objetivo da lei

e realizar certas ressalvas em relações a determinados assuntos.

Isto porque apesar de toda turbulência daquele período, o Estatuto do

Estrangeiro foi um marco histórico, uma vez que até então a situação jurídica do

6BRASIL. Mensagem Presidencial n. 64/1980. Brasília-DF: Congresso Nacional, 1980. p. 01.
7BRASIL. Lei 6.815 de 19 de Agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o
Conselho Nacional de Imigração. Publicado no Diário Oficial da União pag 1 - pag 11. 21 de Agosto de
1980. Art 1º Em tempo de paz, qualquer estrangeiro, poderá, satisfeitas as condições desta lei, entrar e
permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os interesses nacionais
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estrangeiro no Brasil era regida pelo Decreto-lei 941/1969, e se comparados, o

Estatuto do Estrangeiro já apresentava um avanço significativo no que diz respeito ao

direito material, visto que a Lei anterior o regime militar buscava exigências extralegais

para a admissão do estrangeiro8

Um dos exemplos desse avanço significativo é que o Decreto-lei 941/1969

limitava a entrada do estrangeiro as condições estabelecidas na referida lei9. Um outro

exemplo é que o referido Decreto lei, foi promulgado pelos Ministros da Marinha de

Guerra e da Aeronáutica Militar, e não por um poder legislativo, o que só foi possível

através da instituição do Ato Institucional Nº 5° 10.

1.2 Reflexos do contexto social no estatuto do estrangeiro

Como já demonstrado, o objetivo do governo em promover o Estatuto do

Estrangeiro era de que fosse possível ter um maior controle sobre a entrada de

imigrantes em nosso território, com o intuito de fortalecer a economia nacional e

proteger o interesse nacional.

Nos seus três primeiros artigos ficou evidente que o real interesse em regular as

relações entre os estrangeiros que aqui se encontravam, na época, era de proteger o

Estado, o sentimento de soberania nacional, esse que envolvia interesses políticos,

econômicos, culturais e até mesmo o zelo com “o trabalhador nacional”.

Percebe-se portanto, que apesar de um objetivo definido, os termos e

nomenclaturas utilizados em si eram amplamente vagos, como por exemplo

“segurança nacional”, “tempos de paz” entre outros.

Deste modo, não seria possível elaborar uma Lei que de fato regulamentasse os

imigrantes de maneira igual. Não era de se esperar que um Governo militar elaborasse

uma lei do qual este estaria limitando seu próprio poder.

Tal fato resultou em uma legislação que dava muito espaço para que o poder

executivo tomasse decisões como bem entendesse, um exemplo é o caso que tratava

8Andena, Op cit, p. 98.
9 BRASIL. Decreto-lei 941/1969 Art. 1º Todo estrangeiro poderá entrar no Brasil, desde que satisfaça as
condições estabelecidas neste Decreto lei.
10BRASIL. Ato Institucional Nº 5. 1968. Art. 2º - O Presidente da República poderá decretar o recesso
do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por Ato
Complementar, em estado de sitio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados
pelo Presidente da República.§ 1º - Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo
correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias e exercer as atribuições previstas nas
Constituições ou na Lei Orgânica dos Municípios
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da admissão dos estrangeiros.

Nesse sentido, verifica-se que haviam sete modalidades de visto de entrada do

estrangeiro no país, cada um com determinados critérios estabelecidos para que lhe

fossem concedidos. Todavia, o art. 7º da referida lei estabelecia situações em que não

poderiam ser concedidos nenhum tipo de visto11.

Verifica-se então que, os incisos II-V tratam única e exclusivamente de bons

costumes ou ordem pública, valores extremamente subjetivos o que permitia ao

governo da época interpretar de maneira subjetiva, de acordo com os seus interesses,

com o que lhe fosse mais favorável ou conveniente.

Deste modo, diante de toda a abertura normativa que o poder executivo tinha
para decidir não só sobre a admissão do estrangeiro, mas também de sua
permanência e até mesmo expulsão do país, fica nítido entender que definitivamente
não havia tratamento igual para brasileiros (regidos pela constituição e seus direitos e
garantias fundamentais, o princípio da igualdade) e estrangeiros ante as
arbitrariedades narradas.

Como já não bastasse a existência de normas abertas que podiam ser

interpretadas de acordo com o interesse do governo, a Lei 6.815, em seu artigo 16,

parágrafo único deixou bem claro que o objetivo principal da sua criação era a ideia de

fomentar ainda mais o mercado de trabalho para que se pudesse ter uma maior

quantidade de mão-de-obra especializada, algo voltado principalmente para o

fortalecimento da economia nacional12.

Ainda neste sentido, no artigo 128 da Lei 6.815/80, ficou determinado que o

recém criado Conselho Nacional de Imigração fosse vinculado ao Ministério do

Trabalho, que ficou responsável por coordenar e fiscalizar as atividades de imigração.

Tal fato, só dá mais força ao entendimento de Andena, que afirma que o

Estatuto do Estrangeiro como um todo possuía um caráter seletivo, objetivando a

11BRASIL. Lei 6.815 de 19 de Agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o
Conselho Nacional de Imigração. Publicado no Diário Oficial da União pag 1 - pag 11. 21 de Agosto de
1980.Art. 7º Não se concederá visto ao estrangeiro: I - menor de 18 (dezoito) anos, desacompanhado do
responsável legal ou sem a sua autorização expressa; II - considerado nocivo à ordem pública ou aos
interesses nacionais; III - anteriormente expulso do País, salvo se a expulsão tiver sido revogada; IV -
condenado ou processado em outro país por crime doloso, passível de extradição segundo a lei
brasileira; ou V - que não satisfaça às condições de saúde estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
12BRASIL. Lei 6.815 de 19 de Agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o
Conselho Nacional de Imigração. Publicado no Diário Oficial da União pag 1 - pag 11. 21 de Agosto de
1980. Art. 16. O visto permanente poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda se fixar
definitivamente no Brasil. Parágrafo único. A imigração objetivará, primordialmente, propiciar mão-de-
obra especializada aos vários setores da economia nacional, visando à Política Nacional de
Desenvolvimento em todos os aspectos e, em especial, ao aumento da produtividade, à assimilação de
tecnologia e à captação de recursos para setores específicos.
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1.3 O estatuto do estrangeiro na perspectiva dos direitos humanos
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Ainda que a Constituição vigente na época em que o Estatuto do Estrangeiro foi

promulgado (Constituição de 1967), em seu artigo 150 § 1º, estabelecesse que

brasileiros e estrangeiros residentes no país são todos iguais perante a lei, não é

correto afirmar que o Estatuto do Estrangeiro seguiu esta determinação, uma vez que

ficou evidenciado um grande número de situações em que os Estrangeiros tinham

seus direitos totalmente ou parcialmente limitados, inclusive, vivendo sobre constante

vigilância no país.

Um ponto que demonstra bem a forte política de segurança nacional que se

encontra no Estatuto do Estrangeiro são os artigos 30 e 102, que determinavam o

registro obrigatório do estrangeiro perante o Ministério da Justiça; e a comunicação de

mudança de seu domicílio ao Ministério da Justiça, dentro de um prazo de 30 dias14.

Neste sentido, é certo que toda esta burocracia representava uma insegurança

jurídica aos estrangeiros. Um exemplo disso, é que caso não cumprisse o estabelecido

em lei, o imigrante estaria sujeito a uma dupla punição (Estatuto, art.125, III e IV).

Deste modo o, percebe-se que fosse o imigrante permanente ou temporário, ele

não era tratado de maneira igual ou sequer semelhante aos brasileiros e muitas das

vezes tinha até mesmo o seu direito de ir e vir limitado, afinal, estava sempre sendo

fiscalizados pelo governo através do Ministério da Justiça.

No que diz respeito ao motivo da fiscalização, para tentar compreende-las é

necessário relembrar o contexto social e político o qual no qual o Brasil se encontrava

na época. Indiretamente os motivos dessa fiscalização pode-se afirmar que estavam

presentes as ideias de segurança nacional, e de que o estrangeiro eventualmente

seria um inimigo do Estado, um “elemento perigoso” como explica Andena15.

Uma outra situação em que ficou caracterizada a inobservância do princípio da

isonomia foi através do disposto no artigo 98 da referida lei, que proibia os imigrantes

13Andena, Op cit. p. 101.
14BRASIL. Lei 6.815 de 19 de Agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o
Conselho Nacional de Imigração. Publicado no Diário Oficial da União pag 1 - pag 11. 21 de Agosto de
1980. Art. 30. O estrangeiro admitido na condição de permanente, de temporário (incisos I e de IV a VI
do art. 13) ou de asilado é obrigado a registrar-se no Ministério da Justiça, dentro dos trinta dias
seguintes à entrada ou à concessão do asilo, e a identificar-se pelo sistema datiloscópico, observadas
as disposições regulamentares.
15Andena, Op cit, p. 99
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com visto temporário de exercerem atividade remunerada.

Deste modo criava-se toda uma burocracia desnecessária prejudicou o

estrangeiro, uma vez que tal imposição impediu que alguns estrangeiros viessem de

fato trabalhar em nosso país, como também permitia para a informalidade ou

ilegalidade, afinal de contas, trabalhar para o sustento próprio é uma necessidade

humana.

Outro ponto da referida Lei que deve ser altamente criticado é o artigo 35, o

qual determinava que “. A prorrogação do prazo de estada do turista não excederá a

90 (noventa) dias, podendo ser cancelada a critério do Ministério da Justiça”.

Aqui tem-se um caso sem regulamentação, pois o legislador sequer chegou a

tentar definir quais seriam estes critérios que poderiam levar o Ministério da Justiça a

cancelar o visto temporário do estrangeiro. Deste modo, os imigrantes não possuíam

qualquer tipo de segurança jurídica.

Além de todas as restrições já citadas, havia um artigo exclusivamente

importante acerca das restrições impostas ao estrangeiro16.

Também se destaca a maneira de como o Estatuto do Estrangeiro

regulamentou a possibilidade de um estrangeiro se naturalizar brasileiro.

Além da existência de critérios excessivos como durante a vigência do Estatuto

do Estrangeiro, também haviam critérios altamente subjetivos, como os incisos VI e

VIII do artigo 11217, o qual estabeleciam, respectivamente, o bom procedimento e a

boa saúde como requisitos. Neste sentido, cabe o questionamento de qual instituição

regulamentaria o que se considera boa saúde e bom procedimento para fins de

concessão.

16BRASIL. Lei 6.815 de 19 de Agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o
Conselho Nacional de Imigração. Publicado no Diário Oficial da União pag 1 - pag 11. 21 de Agosto de
1980.. Art. 106. É vedado ao estrangeiro: I - ser proprietário, armador ou comandante de navio nacional,
inclusive nos serviços de navegação fluvial e lacustre; II - ser proprietário de empresa jornalística de
qualquer espécie, e de empresas de televisão e de radiodifusão, sócio ou acionista de sociedade
proprietária dessas empresas; III - ser responsável, orientador intelectual ou administrativo das
empresas mencionadas no item anterior; IV - obter concessão ou autorização para a pesquisa,
prospecção, exploração e aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos minerais e dos
potenciais de energia hidráulica; V - ser proprietário ou explorador de aeronave brasileira, ressalvado o
disposto na legislação específica; VI - ser corretor de navios, de fundos públicos, leiloeiro e despachante
aduaneiro; VII - participar da administração ou representação de sindicato ou associação profissional,
bem como de entidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada; VIII - ser prático de barras,
portos, rios, lagos e canais; IX - possuir, manter ou operar, mesmo como amador, aparelho de
radiodifusão, de radiotelegrafia e similar, salvo reciprocidade de tratamento; e X - prestar assistência
religiosa às Forças Armadas e auxiliares, e também aos estabelecimentos de internação coletiva.
17BRASIL. Lei 6.815 de 19 de Agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o
Conselho Nacional de Imigração. Publicado no Diário Oficial da União pag 1 - pag 11. 21 de Agosto de
1980.. Art 112. São condições para a concessão da naturalização: VI- bom procedimento; VIII -boa
saúde
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Ora, verifica-se que mais uma vez o legislador foi institui normas abertas

permitindo que o governo (através do Ministério da Justiça), decidisse pela maneira

que melhor lhe servisse seu interesse. E mais uma vez, foram deixados de lados o

princípio da isonomia e da segurança jurídica.

1.4 Do processo de redemocratização e o Brasil pós constitucional

Com o fim da ditadura militar no ano de 1985 foi marcado por o início a um

processo de redemocratização. Levando em consideração a longa duração do periodo

ditadorial foi esperado que esse fosse um processo longo e gradual, afinal haviam

muitas mudanças que precisavam ser feitas, um exemplo destes é que mesmo com o

se resume na ausência de eleições diretas para Presidente da República.

Tendo em vista a grande quantidade de mudanças que eram necessárias e a

impossibilidade de realizar alterações rápidas, a Constituição de 1988 apesar de não

prever expressamente a recepção das leis, passou a admitir a recepção implícita.

Ainda sobre a recepção das normas constitucionais, cabe destacar o

entendimento do Professor André Ramos Tavares,18 que utiliza as seguintes palavras

para resumir o entendimento de de Hans Kelsen, seu livro Teoria Pura do Direito o

qual conceitua a recepção como:

um processo de reconhecimento de legislação pretérita e, automaticamente,
uma uma verificação de sua conformidade com a nova ordem que se
estabelece. No caso de esta ocorrer, imediatamente, numa espécie de
processo legislativo simplificado, a norma anteriormente editada passa a ter
existência (e validade) perante a nova ordem jurídica.

Entretanto, quando se observa o conceito de recepção, a Constituição Federal

de 1988 e o Estatuto do Estrangeiro questiona-se a aplicação deste conceito em

determinados aspectos do Estatuto do Estrangeiro, uma vez que este possuía normas

que poderiam ser consideradas conflitantes com os princípios constitucionais, como

por exemplo o da isonomia.

Entretanto, não é possível negar que a Constituição de 1988, se compara a

anterior, trouxe novidades positivas em relação ao modo de como o estrangeiro seria

tratado, neste sentido, é valido trazer o entendimento de Alexandre de Moraes19, que

a Constituição trouxe em seu corpo, a ideia de dignidade como uma qualidade

intrínseca e indissociável de qualquer ser humano, e, portanto, irrenunciável e

inalienável.

18TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional, 10ª edição 2012, p. 198
19MORAES. Alexandre. Direito Constitucional 13º edição, 2003, p. 41
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Infelizmente, é certo também que a Constituição, apesar de ter trazido consigo

uma nova perspectiva em relação aos Direitos Humanos, não abordou de maneira

direta a política migratória brasileira, e neste sentido, não houve uma mudança tão

grande, haja visto que o Estatuto do Estrangeiro continuou vigorando.

Ressalta-se ainda que, se comparar as normas internacionais vigentes

na época, como por exemplo a Declaração de Direitos Humanos, o Brasil se

encontrava muito atrasado nas suas políticas voltadas para esta determinada área,

neste sentido, é válido destacar o entendimento da jurista Flávia Piovesan20:

Vale dizer, se o fim da Segunda Guerra Mundial significou a primeira
revolução no processo de internacionalização dos direitos humanos,
impulsionando a criação de órgãos de monitoramento internacional, bem
como a elaboração de tratados de proteção dos direitos humanos – que
compõem os sistemas global e regional de proteção – o fim da Guerra Fria
significou a segunda revolução no processo de internacionalização dos
direitos humanos, a partir da consolidação e reafirmação dos direitos
humanos como tema global.

Além do mais, há de se questionar também a compatibilidade de algumas

normas, uma vez que a nova Constituição estabelece como princípios essenciais a

dignidade da pessoa humana e o direito de ir e vir (Artº 5º, XV) e o princípio da

isonomia (Art. 5º, Caput). Cabe também destacar que o próprio artigo 5º, caput faz

uma ressalva, no que diz respeito à extensão dos direitos e garantias fundamentais

destinada aos brasileiros e “aos estrangeiros residentes”.

Em que pese a existência dessas controvérsias, fato é que o Estatuto do

Estrangeiro continuou vigente até 24 de Maio de 2017, momento em que foi revogada

pela Lei de Migração (Lei nº 13.345/2017).

Durante todo o período em que o Estatuto do Estrangeiro permaneceu vigente

ocorreram pouquíssimas mudanças na Lei, sendo a última delas a promulgação da Lei

nº 12.968/2014, que regulamentou a obtenção do visto de turismo através de meio

eletrônico, em que pese ter sido uma mudança com o intuito de facilitar o

procedimento de obtenção do visto, é certo que tal mudança não traz nada de novo

em relação ao direito material.

É correto destacar que desde o fim do regime militar até os dias atuais houve

um significativo avanço no trânsito de estrangeiros em nosso país, além do estímulo

de crescimento do fator conhecido como globalização, responsável por dentre outras

coisas, tornar necessária a existência de uma política que fosse mais amigável com os

20PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Max Limoned,
2004, p. 256.
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estrangeiros.

A necessidade de tal política faz-se necessária para que seja possível uma

troca de conhecimento e o tráfego de pessoas, fatores essenciais para a existência de

um mercado de comércio internacional, tanto no que diz respeito sobre exportação

quanto a importação, que hoje são essenciais para o funcionamento da economia

brasileira.

No gráfico presente no final do texto é possível observar dados disponibilizados

pela Polícia Federal em relação ao número de imigrantes registrados por ano.

Verifica-se que apesar da existência de oscilações no período (nove anos)

houve um aumento de quase cento e sessenta por cento no ingresso de imigrantes

por ano em nosso país, vide gráfico em anexo ao final do presente trabalho.

Ainda assim, não houve nenhuma mudança significativa que desse mais

segurança jurídica ao imigrante até a Lei de Migração. Mesmo anos após o fim do

regime ditatorial e da entrada em vigor na Constituição de 1988, a relação dos

imigrantes com nosso país ainda era regida por uma lei autoritária, que se preocupava

mais com a segurança nacional do que com o caráter humanitário da lei21.

Percebendo que a lei se encontrava desatualizada, através de uma pesquisa no

banco de dados do Congresso Nacional, verifica-se que o poder legislativo apresentou

algumas propostas com o intuito de facilitar a obtenção de visto de turismo, a entrada

do estrangeiro em solo nacional entre outras pequenas mudanças.

Entretanto, houve apenas dois projetos que tinham a intenção de substituir o

Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/80). Importante ressaltar que destes dois

projetos (Projeto de Lei nº 1.813/1991 e Projeto de Lei nº 5.655/2009) ambos foram de

iniciativa do poder Executivo.

Ocorre que estes dois projetos citado, apesar de estarem mais atualizados,

mais condizentes com sua época não tinham o intuito de quebrar o paradigma

destacado. Eles ainda tinham fortes resquícios do caráter autoritário, ligado a ideia de

segurança nacional e da mão de obra de trabalho vinculados com a época em que foi

promulgada. Ainda não estava presente a ideia humanitária nos projetos, motivo pelo

qual não obtiveram sucesso em obter sua aprovação.

O único projeto elaborado que quebrava o paradigma foi o Projeto de Lei do

Senado nº 288 de 2013, de autoria do Senador Aloyisio Nunes Ferreira, que veio a ser

21Andena. Op cit. p. 98



22
conhecido como “Lei de Migração” (Lei nº 13.345/2017). Atualmente promulgado e

vigente no nosso ordenamento.

Entretanto, há de se ressaltar que apesar de ser considerado um avanço

siginificativo à lei anterior, também apresenta problemas normativos e

questionamentos, especialmente em relação as questões humanitárias e a sua

atualização com o contexto social.

2 DA LEI DE MIGRAÇÃO À LUZ DOS DIREITOS HUMANOS (Lei Nº 13.445/2017)

2.1 Do avanço da globalização e do contexto social brasileiro

Entre a promulgação do Estatuto do Estrangeiro e a sua substituição pela Lei de

Migração, o processo conhecido como a globalização foi um movimento que ganhou

muita força com o passar do tempo. Apesar de se tratar de um termo com diversos

significados possíveis seu conceito majoritário é de que estaríamos indo em uma

direção com uma diminuição das barreiras geográficas e culturais que tanto nos

separaram até então. 22

Neste sentido, é certo afirmar que tal fator influênciou muito a maneira de como a

sociedade forma sua opinião em relação a diversos temas. Também é inegavel que

houve um aumento na velocidade e na comunicação com que mudanças, culturais

políticas, econômicas e sociais acontecem em nosso dia a dia. Se antes, demoraria

dias para que pessoas que residiam distante se comunicassem, atualmente demora

apenas segundos.

Também é certo que tal mudança afetou a maneira de como as pessoas encaram a

“imigração”. Seja pela simples troca de cultura ou através das relações de trabalho.

Deste modo, era normal que qualquer lei que tratasse de um assunto por um prazo

superior a três décadas, e que não tenha passado por qualquer mudança material

significativa de acordo com a nova ordem jurídica, encontrava-se desatualizada, o que

se falar então do Estatuto do Estrangeiro, que já era considerada uma lei atrasada até

mesmo no momento em que entrou em vigor?

Afinal de contas, o princípio da dignidade da pessoa humana, que não era

destacado pelo Estatuto do Estrangeiro, já era de amplo conhecimento e posto em

22LASTRES. M.M Helena e ALBAGI. Sarita, Informação e globalização na era do conhecimento — Rio
de Janeiro: Campus, 1999. “Na percepção dominante, estaríamos caminhando para um mundo sem
fronteiras com mercados (de capitais, informações, tecnologias, bens, serviços etc.) tornando-se
efetivamente globalizados e para um sistema econômico mundial”. p. 10.
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prática em diversos países, desde a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948)

23e nas constituições internas.

No que diz respeito ao nosso ambiente político e social, o momento de aprovação

da Lei de Migração definitivamente não pode ser comparado ao momento de

aprovação do Estatuto do Estrangeiros, uma vez que nos encontramos em um estado

democrático de direito, diferentemente do ano de 1980.

Entretanto, não é possível afirmar que trata-se de um período sem grandes

preocupação, uma vez que o país se encontra em um recesso econômico. O que

resultou em um período de instabilidade política, que resultou no impeachment da

então presidente no final de Agosto de 2016, ou seja, em um momento não muito

anterior a promulgação da lei.

Ademais, era de comum acordo que o Estatuto do Estrangeiro era uma “triste

herança da ditadura militar”24 sendo uma lei desatualizada, e que não representava

bem a política migratória do Estado Brasileiro, demorou muito tempo para ocorrerem

mudanças neste sentido. Foi apenas no dia 24/05/2017, que foi aprovada a Lei de

Imigração, que entrou em vigor após 180 dias e então revogou integralmente o

Estatuto do Estrangeiro.

Apesar da demora para que a mundaça ocorresse, também é certo dizer que a

entrada em vigor da nova legislação foi considerada de certo modo uma vitória (ainda

que não completa) para os especialistas do assunto, como André de Carvalho Ramos,

Aurelio Rios, Clèmerson Clève, Deisy Ventura, João Guilherme Granja, José Luis

Bolzan de Morais, Paulo Abrão Pires Jr., Pedro B. de Abreu Dallari, Rossana Rocha

Reis, Tarciso Dal Maso Jardim e Vanessa Berner25

Ora, é certo que ao comparar o Estatuto do Estrangeiro e a Lei de Migração entre

si, iremos perceber que há evidente evolução, especialmente da legislação brasileira

no sentido do tratamento igualitário e do ponto de vista dos Direitos Humanos.

Neste sentido, a intenção do legislador ficou clara, uma vez que no texto
original do Projeto de Lei 288 de 2013, de autoria do Senador Aluysio Nunes

“Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e
de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. (...)
Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos fundamentais
do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da
mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade
mais ampla.”
24 RAMOS. André Carvalho e outros. Regulamento da nova Lei de Migração é contra legem e praeter
legem. Revista Consultor Jurídico, 23 de novembro de 2017
25RAMOS. André Carvalho e outros. Regulamento da nova Lei de Migração é contra legem e praeter
legem. Revista Consultor Jurídico, 23 de novembro de 2017.
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Ferrei,a encontramos como justificativa do referido projeto de lei: O trabalhador
brasileiro no exterior contribui com a remessa de bilhões de dólares por ano,
sem ser resguardado com nenhuma política nacional. O presente projeto
pretende garantir ao emigrante a opção de contribuição retroativa referente ao
período trabalhado no exterior. Paralelamente, incentiva-se a celebração de
acordos bilaterais para validação, perante a Previdência brasileira, do tempo
de trabalho formal no exterior, aproveitando, com isso, as contribuições
recolhidas em favor do sistema previdenciário estrangeiro.

Um movimento de imigração que é contemporâneo a esta lei e que certamente foi

levado em consideração pelos legisladores no que diz respeito ao momento em que

ela foi elaborada é o grande fluxo migratório que está ocorrendo nas fronteiras do

nosso país, mais especificamente de Venezuelanos, tema que será abordado de

maneira especifíca no capítulo três deste trabalho.

Não se pode negar que um grande fluxo de imigração traz efeitos de imediato para

um país. Tais efeitos podem resultar em mudanças tanto positivas quanto negativas. O

professor Paulo Henrique Farias Nunes, em seu livro, “Lei de Migração: Novo Marco

Jurídico Relativo ao fluxo transnacional de pessoas” aborda ambos os lados.

Nesse sentido, o referido autor descreve que do lado positivo estão elecados

fatores como: Ocupação e exploração de vazios demográficos; rejuvenescimento da

população; obtenção de trabalhadores em setores com carência de mão de obra;

aumento do número de contribuintes com o sistema previdenciário; expansão do

mercado consumidor interno; cumprimento de obrigações derivadas de tratados

internacionais e projeção da imagem do país no cenário global e obtenção de mão de

obra qualificada em setores estratégicos26.

Já do lado negativo da tabela,27 como possibilidades, encontram-se elencados os

seguintes fatores: Instabilidade político-instucional, aumento de crimes transnacionais

(ex: tráfico de pessoas); insegurança sanitária; sobrecarga dos serviços públicos e

concorrência com o trabalhador nacional por postos de trabalhos.

Tendo em vista então que o processo de imigração certamente traz ao país

consequências positivas quanto negativos, fica o seguinte questionamento: existe

alguma maneira de diminuir os impactos negativos?

De acordo com o professor Paulo Henrique

possibilidade de minimizar os efeitos negativos28, e

Faria Nunes, existe sim uma

o que será determinante é a

26NUNES, Paulo Henrique Faria. Lei de Migração: novo marco jurídico relativo ao fluxo transnacional de
pessoas. Goiânia: Edição do autor, 2017, p. 36.
27 NUNES, Paulo Henrique Faria. Lei de Migração: novo marco jurídico relativo ao fluxo transnacional
de pessoas. Goiânia: Edição do autor, 2017, p. 36.
28 NUNES, Paulo Henrique Faria. Op. P. 35. “Os Estados podem colher bons e maus frutos em virtude
da imigração e emigração. (...) Evidentemnete, a realidade de cada país é determinada na formulação
e/ou execução das políticas migratórias”
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maneira como as políticas migratórias de um Estado será executado.

De acordo com o próprio autor29, também é através da boa administração dessas

políticas migratórias que se tornaria possível ajudar ou acolher aqueles imigrantes que

vem para o nosso país em busca de uma qualidade de vida melhor.

É certo que o termo “qualidade de vida melhor” pode ser interpretado de muitas

maneiras, afinal é um termo subjetivo, que irá depender do ponto de vista ou

experiência pessoal de cada um. No entanto, o próprio autor30 afirma que “o fluxo

emigratório de um país é proporcional aos problemas sociais e políticos internos”.

2.2 Da Lei de Migração, de seus princípios e diretrizes

No que diz respeito à organização da lei, ela é dividida em dez capítulos, são

estes: disposições preliminares; da situação documental do migrante e do visitante; da

condição jurídica do migrante e dos visitantes; da entrada e da saída do território

nacional; das medidas de retirada compulsória; da opção de nacionalidade e da

naturalização; do emigrante; das medidas de cooperação; das infrações e das

penalidades administrativas e disposições finais e transitórias.

No que diz respeito aos capítulos da nova legislação (Lei de Migração), através de

uma simples leitura de seus nomes, é possível identificar que assim como no Estatuto

do Estrangeiro existem previsões no que diz respeito a ideia de segurança nacional,

uma vez que se verifica a existência de capítulos exclusivos no que diz respeito a

retirada compulsória e das infrações e penalidades administrativas aos estrangeiros.

No entanto, não é bem assim, logo no primeiro capítulo, o das disposições

preliminares verifica-se a existência de um extenso rol de princípios e dizetrizes que

deverão ser observados no processo de interpretação e aplicação da lei. Ainda neste

sentido, também existe um rol relativamente grande, no que diz respeito às garantias

do imigrante.

Logo em seu artigo 3º a Lei de Migração elenca seus princípios e diretrizes, que

deverão ser levados em consideração na hora da aplicação da lei e no sistema de

políticas públicas como um todo, como por exemplo, no procedimento de acolhimento

do estrangeiro não lhe deve ser garantido apenas o direito de permanecer em solo

brasileiro, mas este também deverá ter direito as políticas e benefícios sociais.

29NUNES, Paulo Henrique Faria. Lei de Migração: novo marco jurídico relativo ao fluxo transnacional de
pessoas. Goiânia: Edição do autor, 2017, p. 36.
30NUNES, Paulo Henrique Faria. op. cit, p. 35
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Seus princípios e diretrizes são31: universalidade, indivisibilidade e

interdependência dos direitos humanos; repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo

e quaisquer formas de discriminação; não criminalização da imigração, não

discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi

admitida em território nacional; promoção de entrada regular e de regularização

documental; acolhida humanitária; desenvolvimento econômico, turístico, social,

cultural, esportivo, científico e tecnológico do Brasil; garantia do direito à reunião

familiar; igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares e

inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicos.

Assim como: 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; promoção e difusão de

direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante; diálogo social na formulação,

na execução e na avaliação de políticas migratórias e promoção da participação

cidadã do migrante; fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural

dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de

livre circulação de pessoas; cooperação internacional com Estados de origem, de

trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos

direitos humanos do migrante; integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e

articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos

do residente fronteiriço; proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e

do adolescente migrante; observância ao disposto em tratado; proteção ao brasileiro

no exterior; migração e desenvolvimento humano no local de origem, como direitos

31BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Art. 3º A política migratória brasileira rege-se pelos
seguintes princípios e diretrizes: 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; V - promoção de entrada regular e de
regularização documental; 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; 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; XIII - diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas
migratórias e promoção da participação cidadã do migrante; XIV - fortalecimento da integração
econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de
cidadania e de livre circulação de pessoas; XV - cooperação internacional com Estados de origem, de
trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos
do migrante; XVI - integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e articulação de políticas
públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente fronteiriço; XVII - proteção
integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante; XVIII - observância ao
disposto em tratado; XIX - proteção ao brasileiro no exterior; XX - migração e desenvolvimento humano
no local de origem, como direitos inalienáveis de todas as pessoas; XXI - promoção do reconhecimento
acadêmico e do exercício profissional no Brasil, nos termos da lei; e XXII - repúdio a práticas de
expulsão ou de deportação coletivas.
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inalienáveis de todas as pessoas; promoção do reconhecimento acadêmico e do

exercício profissional no Brasil, nos termos da lei; e repúdio a práticas de expulsão ou

de deportação coletivas.

Neste sentido, percebe-se logo que a nova Lei de Migração e o antigo Estatuto

do Estrangeiro possuem “espíritos” bem distintos um do outro, visto que o Estatuto do

Estrangeiro32 trazia consigo apenas cinco princípios fundamentais no que dizia

respeito à presença do estrangeiro no Brasil: segurança nacional; organização

institucional; interesses políticos; socieconômicos e culturais do Brasil e defesa do

trabalhador.

Cabe ressaltar que, além da nova lei trazer diversas inovações no que diz

respeito aos seus princípios e diretrizes, também é possível afirmar que parte desses

princípios e diretrizes já vinham sendo postos em práticas antes mesmo da entrada em

vigor da nova lei, e neste sentido, a lei apenas tratou de fortalecer ainda mais sua

aplicação.

Um exemplo foi a Resolução Administrativa Nº 97/2012 do Conselho Nacional de

Imigração, que tratou de possibilitar a concessão do visto permanente, por razões

humanitárias para nacionais do Haiti, haja vista a catástrofe natural que assombrou o

país na época.

Além do extenso rol de princípios e diretrizes a nova lei também fez questão de

trazer um rol sobre as garantias ao migrante, sendo elas33: direitos e liberdades civis,

32BRASIL. Lei 6.815 de 19 de Agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o
Conselho Nacional de Imigração. Publicado no Diário Oficial da União pag 1 - pag 11. 21 de Agosto de 1980.
Art 2º. Na aplicação desta Lei atender se à precipuamenete à segurança nacional, à organização institucional,
aos interesses políticos, sócios econômicos e culturais do Barsil, bem assim à defesa do trabalhador nacional.

33BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da

União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art. 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, 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 daLei 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
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sociais, culturais e econômicos; direito à liberdade de circulação em território nacional;

direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou companheiro e seus filhos,

familiares e dependentes; medidas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes e

de violações de direitos; direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e

economias pessoais a outro país, observada a legislação aplicável; direito de reunião

para fins pacíficos; direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos; acesso

aos 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;

amplo acesso à justiça e à assistência jurídica integral gratuita aos que comprovarem

insuficiência de recursos; direito à educação pública, vedada a discriminação em razão

da nacionalidade e da condição migratória; 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; isenção das

taxas de que trata esta Lei, mediante declaração de hipossuficiência econômica, na

forma de regulamento; direito de acesso à informação e garantia de confidencialidade

quanto aos dados pessoais do migrante, nos termos da Lei no 12.527/11; direito a

abertura de conta bancária; 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

direito do imigrante de ser informado sobre as garantias que lhe são asseguradas para

fins de regularização migratória.

Ao mesmo tempo em que se trata de um rol relativamente extenso, também é

possível afirmar que tal artigo foi apenas uma maneira de reafirmar a segurança

jurídica dos direitos e garantias do migrante, uma vez que os exemplos, em sua

maioria, são direitos que a Constituição Federal já garante a todos aqueles que se

encontram no país, seja nacional, seja estrangeiro.

Além do mais, no que diz respeito às garantias dos Migrantes é válido destacar

que conforme indica o professor Paulo Henrique Faria Nunes34, trata-se, em grande

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. § 1o 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 §
4o deste artigo, e não excluem outros decorrentes de tratado de que o Brasil seja parte.

34NUNES, Paulo Henrique Faria. Op cit. p.49
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parte, de uma reafirmação do que está presente na Constituição e em tratados

internacionais35.

É possível afirmar que antes mesmo da existência da Lei de Migração, já haviam

decisões judiciais com base nos princípios constitucionais. Um exemplo disso é que o

o Regulamento de prestação continuada da assistência social devido à pessoa com

deficiência e ao idoso, estabelecia que os benefícios estariam restritos ao brasileiro,

nato ou naturalizado e aos portugueses36.

Incorformados com a quebra do princípio constitucional da isonomia37, e demais

princípios ligados aos direitos humanos, a Defensoria Pública da União ingressou com

uma Ação Civil Pública (n° 0006972-83.2012.4.01.3400) para que fosse reconhecido o

direito de acesso ao benefício de prestação continua da assistência social para todos

os estrangeiros, ainda que seus países de origem não assegurem tratamento recíproco

ao brasileiro.

Neste sentido, a Justiça Federal acabou por julgado procedente o pedido incial,

condenado assim o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ao pagamento de

benefício à estrangeira.38.

Com tal decisão, é possível perceber que eventuais lacunas ou contradições

presentes na Lei de Migração tendem a ser solucionadas através da interpretação de

princípios previstos na própria lei, ou em eventual omissão, princípios constitucionais,

ou até mesmo de Tratados internacionais, no processo de interpretação conforme à

constituição.

Observando então que existiu controvérsia sobre o referido tema, o legislador, na

nova lei, tratou de pacificar de uma vez por todas o assunto em, estabelecendo em lei

35NUNES, Paulo Henrique Faria. Op. cit
36 BRASIL. Decreto Nº 6.214 de 26 de Setembro de 2007- Regulamenta o benefício de prestação
continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso de que trata a Lei no 8.742,
de 7 de dezembro de 1993, e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, acresce parágrafo ao art. 162
do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e dá outras providências. Art. 7º O Benefício de Prestação
Continuada é devido ao brasileiro, nato ou naturalizado, e às pessoas de nacionalidade portuguesa, em
consonância com o disposto no Decreto nº 7.999, de 8 de maio de 2013, desde que comprovem, em
qualquer dos casos, residência no Brasil e atendam a todos os demais critérios estabelecidos neste
Regulamento.
37BRASIL. Constituição Federal de 1988. Art 5º Caput. 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 38BRASIL.
Tribunal Regional Federal da 1ª Regão . Dje Nº 88 (28 de Abril de 2017, p.45)
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o direito ao migrante de benefícios sociais como a seguridade social, vide inciso XI, do

art 3º39 da nova lei.

Tal fato certamente é uma grande diferença positiva em relação ao Estatuto do

Estrangeiro, uma vez que além de oferecer maior segurança jurídica, a Lei de

Migração se encontra mais atualizada no que diz respeito a aplicação de tratados

internacionais de direitos humanos e o viés constitucional do sistema brasileiro.

2.3 Dos Vetos Presidenciais

No que diz respeito ao direito material previsto na nova lei, em que pese ter

ocorrido um avanço signitificativo se comparado a legislação anterior (Estatuto do

Estrangeiro), é verdade também que o referido avanço poderia ser ainda maior, uma

vez que o Presidente da República em exercício, optou por exercer seu poder de veto

em relação a determinadas propostas.

Um exemplo do veto presidencial foi o §4,º do artigo 4º ,do texto original proposto.

O referido texto tinha como objetivo estender as garantias previstas no artigo para os

imigrantes visitantes. Todavia, a Presidência da República alegou que a abertura de

serviços públicos para estes imigrantes, resultaria em um maior desequilíbrio financeiro

para o país, razão do veto40

Outro veto Presidencial que também causou bastante polêmica diz respeito ao que

estava previsto no artigo 118 do texto original. Observando o princípio da “promoção

de entrada regular e de regularização migratória”, o referido artigo concedia anistia aos

imigrantes que ingressaram de maneira irregular no país até a data de 06 de Julho de

201641.

A justificativa da Presidência da república se encontra presente na Mensagem

167/2017, o qual seja:

o artigo concede anistia indiscriminada a todos os imigrantes, indepentemente
de sua situação migratória ou de sua condição pessoal, esvaziando a
discrecionariedade do Estado para acolhimento dos estrangeiros. Além disso,
não há como se precisar a data efetiva de entrada de imigrantes no território
nacional, permitindo que um imigrante que entre durante a vacatio legis possa
requerer a regularização com base no dispositvo.

39BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art3º, XI. A política migratória brasileira rege-se
pelos seguintes princípios e diretrizes: 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;
40 NUNES, Paulo Henrique Faria. Op. cit p. 51

41NUNES, Paulo Henrique Faria. Op. cit p. 48
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Também através da Mensagem 167/2017 verifica-se que, apesar de todo a

evolução no que diz respeito a ideia de direitos humanos presente na Lei de Migração,

ainda existe uma ideia de que a discricionariedade do governo, embora muito menor,

ainda se faz presente quando o assunto é o ingresso de estrangeiros em nosso país.

2.4 Das Principais mudanças materiais da nova legislação

Já foi possível observar que, em que diz respeito ao objeto da lei, seus

princípios e diretrizes evoluíram muito positivamente, fato este que aproximou mais o

direito brasileiro dos tratados e normais internacionais de direitos humanos. Todavia,

ainda neste sentido, faz-se necessário verificar como que os princípios presentes na

nova lei influenciaram o direito material da nova lei em si.

Através de uma comparação direta entre a Lei de Migração e o revogado

Estatuto do Estrangeiro, uma mudança significativa no que diz respeito ao direito

material pode ser vista logo inicialmente, no que trata sobre o impedimento à

concessão de visto.

No artigo 7º do Estatuto do Estrangeiro encontravam-se presentes os motivos

que poderiam levar o governo brasileiro a negar o visto para um imigrante, dentre eles

estavam presentes conceitos genéricos e abstratos com,o ordem pública42, interesse

nacional, condições de saúde, entre outros.

No mesmo artigo cabe ainda destacar o inciso IV, onde o fato do estrangeiro ter

sido processado por crime doloso em outro país poderia impedir sua entrada no

território, ainda que não houvesse condenação, o que certamente é uma ofensa ao

princípio constitucional do contraditório e ampla defesa. Ainda neste sentido, á valido

trazer o artigo 5º, inciso LVII43, da Constituição Federal, que determina que ninguém

será considerado culpado até o transito em julgado da decisão de órgão competente,

Neste sentido, a Lei de Migração trata dos mesmos assuntos em seus artigos

42BRASIL. Lei 6.815 de 19 de Agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o
Conselho Nacional de Imigração. Publicado no Diário Oficial da União pag 1 - pag 11. 21 de Agosto de
1980. Artigo 7º Não se condederá visto ao estrangeiro: I – Menor de 18 (dezoito) anos,
desacompanhado do responsável legal ou sem a sua autorização expressa; II – considerado novico à
ordem publica ou aos interesses nacionais; III – anteriormente expulso do País, salvo se a expulsão tiver
sido revogada; IV – condenado ou processado em outro País por crime doloso, passível de extradição
brasileira; ou V- que não satisfaça às condições de saúde estabelecidas pelo Ministério da Saúde
43 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 Art. 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: LVII -
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
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10, 11 e 45. Faz-se importante também trazer o fato de que, com a entrada em vigor

da nova lei surgiram duas modalidades de restrição de negação de visto, a absoluta e

a relativa.

No que diz respeito à diferenciação de uma modalidade para a outra a própria

Lei de Migração deixa essa diferença bem claro, visto que seu artigo 1044 afirma que,

nas situações ali apresentadas não se concederá o visto. Desta maneira, em relação

ao impedido absoluto de vistos, verifica-se que temos uma lei com critérios objetivos,

muito mais próxima do princípio constitucional da isonomia do que a lei anterior.

Por sua vez, o artigo 11 da mesma lei, juntamente com o seu artigo 45, que

estabelece situações em que o visto poderá ser denegado45, ou seja, estamos diante

de um impedimento relativo. Cumpre ainda ressaltar que, a decisão que negar a

entrada de estrangeiro com base em um eventual impedimento relativo, deverá ser

feita mediante ato devidamente fundamentado e somente após entrevista pessoal com

aquele que deseja ingressar em nosso país (Art 45 caput)46.

Outra mudança significativa diz respeito as áreas fronteiriças de nosso país. O

Estatuto do Estrangeiro, durante todo o tempo que permaneceu em vigência, não

abordou este tema, deixando então, uma grande lacuna neste sentido.

Por sua vez, a Lei de Migração aborda o referido tema nos artigos 4047, 4148 e

44BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art. 10. Não se concederá visto:I - a quem não
preencher os requisitos para o tipo de visto pleiteado; II - a quem comprovadamente ocultar condição
impeditiva de concessão de visto ou de ingresso no País; ou; III - a menor de 18 (dezoito) anos
desacompanhado ou sem autorização de viagem por escrito dos responsáveis legais ou de autoridade
competente.
45BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art. 11. Poderá ser denegado visto a quem se
enquadrar em pelo menos um dos casos de impedimento definidos nos incisos I, II, III, IV e IX do art. 45.
Parágrafo único. A pessoa que tiver visto brasileiro denegado será impedida de ingressar no País
enquanto permanecerem as condições que ensejaram a denegação
46BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art 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. Parágrafo único. Ninguém será impedido de ingressar no País por motivo de raça,
religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política.
47BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art 40 Poderá ser autorizada a admissão
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4249. Tais artigos regem sobre a admissão excepcional dos imigrantes no país, ou

seja, casos em que a entrada de determinada pessoa seria possível, porém

condicionada a determinada situação que se encontra expressamente na lei. Neste

sentido, ante a literalidade normativa é inegável que houve avanço no que diz respeito

a segurança jurídica.

Também merece destaque o avanço no que diz respeito da repatriação, neste

sentido, a própria lei define o conceito de repatriação como uma medida administrativa

que consiste na devolução de pessoa que se encontra em uma situação de

impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade50.

O referido assunto não foi tratado no Estatuto do Estrangeiro, e que teve sua

lacuna preenchida pela Lei de Migração. Atualmente, o tema é abordado pela nova Lei

em seu artigo 49 , que, além de definir o procedimento, definiu também direitos e

garantias daqueles que estão sendo repatriados, uma vez que este terá sua defesa

feita pela Defensoria Pública da União.

Já através dos artigos 6151 e 6252, também da Lei de Migração, verifica-se a

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. Parágrafo único. Regulamento poderá
dispor sobre outras hipóteses excepcionais de admissão, observados os princípios e as diretrizes desta
Lei.

48BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art. 41. A entrada condicional, em território
nacional, de pessoa que não preencha os requisitos de admissão poderá ser autorizada 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.
49BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art. 42. O tripulante ou o passageiro que, por
motivo de força maior, for obrigado a interromper a viagem em território nacional poderá ter seu
desembarque permitido mediante termo de responsabilidade pelas despesas decorrentes do transbordo.

50BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art. 49. A repatriação consiste em medida
administrativa de devolução de pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de
nacionalidade. § 1o Será feita imediata comunicação do ato fundamentado de repatriação à empresa
transportadora e à autoridade consular do país de procedência ou de nacionalidade do migrante ou do
visitante, ou a quem o representa. § 2o A Defensoria Pública da União será notificada, preferencialmente
por via eletrônica, no caso do § 4o deste artigo ou quando a repatriação imediata não seja possível. § 3o

Condições específicas de repatriação podem ser definidas por regulamento ou tratado, observados os
princípios e as garantias previstos nesta Lei. § 4o Não será aplicada medida de repatriação à pessoa em
situação de refúgio ou de apatridia, 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 a sua família de origem, ou a quem necessite de
acolhimento humanitário, nem, em qualquer caso, medida de devolução para país ou região que possa
apresentar risco à vida, à integridade pessoal ou à liberdade da pessoa.
51BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art. 61. Não se procederá à repatriação, à
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existência de um fatores impeditivos para realizar a repatriação de um estrangeiro.

Tais fatores impeditivos são: quando existirem razões que possa colocar em risco a

vida ou integridade física do indivíduo e a proibição de repatriação coletiva.

No que diz respeito a proibição da repatriação coletiva é importante citar que o

artigo 61 também proíbe que sejam realizadas, além da repatriação coletiva, a

expulsão ou deportação coletiva.

Em relação ao termo “coletivas” a própria Lei de Migração, no parágrafo único

do artigo 61 estabelece que serão consideradas repatriação, expulsão ou deportação

coletivas aquelas que não individualizarem o a situação migratória de cada pessoa.

Mais um ponto que também não era abordado pelo Estatuto do Estrangeiro e

que passou a ser regulamento com a entrada em vigor da Lei de Migração diz respeito

a transferência de execução de pena e a transferência de pessoas condenadas.

Os artigos 10053, 10154 e 102 55 da Lei de Migração estabelecem procedimento

e possibilidades no que diz respeito a transferência de execução de pena. Um ponto

importante para se destacar que o princípio non bis in idem deve ser respeitado.

Como a execução de pena é um assunto referente ao direito penal, faz-se

necessário destacar o entendimento dos doutrinadores Eugênio Raúl Zaffaroni e Nilo

Batista, que afirmam que o princípio processual do non bis in idem não deve ser

deportação ou à expulsão coletivas. Parágrafo único. Entende- se por repatriação, deportação ou
expulsão coletiva aquela que não individualiza a situação migratória irregular de cada pessoa.
52BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art. 62. 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.
53BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art. 100 Nas hipóteses em que couber solicitação
de extradição executória, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de
execução da pena, desde que observado o princípio do non bis in idem. Parágrafo único. Sem prejuízo
do disposto no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a transferência de
execução da pena será possível quando preenchidos os seguintes requisitos: I - o condenado em
território estrangeiro for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil; II - a sentença
tiver transitado em julgado; III - a duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir for de,
pelo menos, 1 (um) ano, na data de apresentação do pedido ao Estado da condenação; IV - o fato que
originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambas as partes; e V - houver tratado
ou promessa de reciprocidade
54BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art. 101. O pedido de transferência de execução
da pena de Estado estrangeiro será requerido por via diplomática ou por via de autoridades centrais. §
1o O pedido será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo e, após exame da presença dos
pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, encaminhado ao Superior
Tribunal de Justiça para decisão quanto à homologação. § 2o Não preenchidos os pressupostos
referidos no § 1o, o pedido será arquivado mediante decisão fundamentada, sem prejuízo da
possibilidade de renovação do pedido, devidamente instruído, uma vez superado o óbice apontado.
55BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art. 102 A forma do pedido de transferência de
execução da pena e seu processamento serão definidos em regulamento. Parágrafo único. Nos casos
previstos nesta Seção, a execução penal será de competência da Justiça Federa.
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confundido com o princípio da proibição da punição dupla, visto que o primeiro ocorre

mesmo antes da punição.56

Dito isto, percebe-se que tal dispositivo pode ser considerado uma garantia a

mais para o estrangeiro , fato este que juntamente com os outros demonstra a

existência de um caráter bem mais humanitário no que diz respeito ao tratamento com

o estrangeiro.

Em relação a transferência de pessoas condenadas, os dispositivos que tratam

desse assunto se encontram nos artigos 10357, 10458 e 10559 da Lei de Migração.

Com destaque para o artigo 104, que é essencial pois elenca um rol taxativo sobre os

requisitos para que ocorra a transferência.

Todavia, é essencial também chamar atenção para o disposto no artigo 103 da

mesma lei, que limita a transferência quando fundamentada em tratado ou havendo a

existência de uma promessa de reciprocidade. Neste sentido, faz-se essencial citar

que o Brasil é consignatário do Tratado de Transferência de Pessoas Condenadas e

Execução de penas impostas entre a República Federativa do Brasil e o Reino dos

países baixos60 (Decreto Lei 7.906/2013) dentre outros tratados bilaterais da matéria.

Um outro ponto que apresentou significativa mudança diz respeito a perda da

nacionalidade brasileira. O Estatuto do Estrangeiro, estabelecia que a decisão que

revogasse a nacionalidade de um naturalizado seria realizada administrativamente61,

56ZAFFARONI. Eugênio Raul. BATISTA. Nilo. ALAGIA. Alejandro. SLOKAR. Alejandro. Direito Penal
Brasileiro: primeiro volume – teoria geral do direito penal. Rio de Janeiro. Revan, 2003. 4ª edição 2011.
p. 234.
57BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art. 103. A transferência de pessoa condenada
poderá ser concedida quando o pedido se fundamentar em tratado ou houver promessa de
reciprocidade. § 1o O condenado no território nacional poderá ser transferido para seu país de
nacionalidade ou país em que tiver residência habitual ou vínculo pessoal, desde que expresse
interesse nesse sentido, a fim de cumprir pena a ele imposta pelo Estado brasileiro por sentença
transitada em julgado
58BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art. 104. A transferência de pessoa condenada
será possível quando preenchidos os seguintes requisitos: I - o condenado no território de uma das
partes for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no território da outra parte que
justifique a transferência; II - a sentença tiver transitado em julgado; III - a duração da condenação a
cumprir ou que restar para cumprir for de, pelo menos, 1 (um) ano, na data de apresentação do pedido
ao Estado da condenação; IV - o fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei
de ambos os Estados; V - houver manifestação de vontade do condenado ou, quando for o caso, de seu
representante; e VI - houver concordância de ambos os Estados.
59BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art. 105 A forma do pedido de transferência de
pessoa condenada e seu processamento serão definidos em regulamento. § 1o Nos casos previstos
nesta Seção, a execução penal será de competência da Justiça Federal. § 2o Não se procederá à
transferência quando inadmitida a extradição.
60 NUNES, Paulo Henrique Faria. op. cit, P. 255
61BRASIL. Lei 6.815 de 19 de Agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o
Conselho Nacional de Imigração. Publicado no Diário Oficial da União pag 1 - pag 11. 21 de Agosto de
1980. Art 112 § 2º e 3º. Art. 112. São condições para a concessão da naturalização: § 2º verificada, a
qualquer tempo, a falsidade ideológica ou material de qualquer dos requisitos exigidos neste artigo ou
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ou seja, sem a necessidade de um processo judicial. Já a Lei de Migração estabelece

que a perda da naturalização só pode se dar a partir de uma sentença judicial62.

Neste sentido, verifica-se também que houve um avanço significativo na

segurança jurídica, o que certamente transmite um maior sentimento de segurança,

seriedade e tranquilidade, uma vez que a partir de agora serão observados todos os

princípios consitucionais que estão atrelaçados a um processo, como a garantia do

contraditório e ampla defesa e o duplo grau de jurisdição para aqueles que são

aparados por esta lei.

No que diz respeito a expulsão de imigrantes as legislações, apresentam

grandes mudanças entre si. Como já visto no momento da promulgação do Estatuto do

Estrangeiro estavam presentes as ideias de segurança nacional e, consequentemente,

de que o estrangeiro poderia vir a ser um inimigo do Estado, um “elemento perigoso”63,

afinal de contas, este não estava acostumado com os “costumes e tradições” do país,

sendo então um indíviduo “desconhecido” para o Governo.

Adiante, vejamos então as diferenças de uma lei para a outra no que diz

respeito a expulsão. Para isso, é necessário analisar o artigo 5464 da Lei de

nos arts. 113 e 114 desta Lei, será declarado nulo o ato de naturalização sem prejuízo da ação penal
cabível pela infração cometida. § 3º A declaração de nulidade a que se refere o parágrafo anterior
processar-se-á administrativamente, no Ministério da Justiça, de ofício ou mediante representação
fundamentada, concedido ao naturalizado, para defesa, o prazo de quinze dias, contados da notificação
62BRASIL. Lei 6.815 de 19 de Agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o
Conselho Nacional de Imigração. Publicado no Diário Oficial da União pag 1 - pag 11. 21 de Agosto de
1980. Art 75 O naturalizado perderá a nacionalidade em razão de condenação transitada em julgado por
atividade nociva ao interesse nacional, nos termos do inciso I do § 4o do art. 12 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O risco de geração de situação de apatridia será levado em consideração antes da
efetivação da perda da nacionalidade.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 12 §4º, I. § 4º - Será declarada a
perda da nacionalidade do brasileiro que: I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em
virtude de atividade nociva ao interesse nacional; II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos a) de
reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; b) de imposição de naturalização, pela
norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em
seu território ou para o exercício de direitos civis
63 Andena, Op cit, p. 99
64BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art. 54. A expulsão consiste em medida
administrativa de retirada compulsória de migrante ou visitante do território nacional, conjugada com o
impedimento de reingresso por prazo determinado. § 1o Poderá dar causa à expulsão a condenação
com sentença transitada em julgado relativa à prática de: I - 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;
ou II - crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as
possibilidades de ressocialização em território nacional. § 2o Caberá à autoridade competente resolver
sobre a expulsão, a duração do impedimento de reingresso e a suspensão ou a revogação dos efeitos
da expulsão, observado o disposto nesta Lei. § 3o O processamento da expulsão em caso de crime
comum não prejudicará a progressão de regime, o cumprimento da pena, a 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. § 4o O
prazo de vigência da medida de impedimento vinculada aos efeitos da expulsão será proporcional ao
prazo total da pena aplicada e nunca será superior ao dobro de seu tempo.
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Dessa forma, através de uma simples comparação literal entre os dispositivos é

possível perceber uma evolução66 no sentido de que a nova lei faz referência

referente ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, possuindo então um

posicionamente alinhado com com a ordem internacional como uma.

Além disso, é possível verificar também que apesar da existência de uma certa

discricionariedade a Lei de Migração não possui termos vagos e subjetivos como

“segurança nacional” ou “a ordem política ou social, a tranqüilidade ou moralidade

pública e a economia popular” e muito menos “entregar-se à vadiagem ou à

mendicância” no que diz respeito a expulsão do estrangeiro, expressões estas que

estavam presente no Estatuto do Estrangeiro, em seu artigo 65.

Sendo assim, percebemos que a nova Lei de Migração é muito mais objetiva do

que a anterior (Estatuto do Estrangeiro), uma vez que apresenta disposições claras,

regulamentadas que não permitem uma interpretação abrangente ou conveniente.

Ainda neste sentido, há de se observar também o artigo 5567 da nova Lei de

migração. Tal artigo, que versa sobre situações na a expulsão não ocorrerá

(impedimentos para a expulsão), é mais uma garantia para os imigrantes, uma vez que

tal dispositivo observa o principio constitucional da dignidade da pessoa humana, uma

vez que todos os seus incisos, cada um de maneira individual, fazem referência a ideia

de família, dependência econômica (sustento), idade e o estado de saúde da pessoa.

Além do mais, nos casos de vedação de expulsão, faz-se essencial ressaltar que

existe a necessidade de que tais vedações estejam em consoância com os tratados

65BRASIL. Lei 6.815 de 19 de Agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o
Conselho Nacional de Imigração. Publicado no Diário Oficial da União pag 1 - pag 11. 21 de Agosto de
1980..Art. 65. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança
nacional, a ordem política ou social, a tranqüilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo
procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais. Parágrafo único. É passível,
também, de expulsão o estrangeiro que: a) praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência
no Brasil; b) havendo entrado no território nacional com infração à lei, dele não se retirar no prazo que
lhe for determinado para fazê-lo, não sendo aconselhável a deportação; c) entregar-se à vadiagem ou à
mendicância; ou d) desrespeitar proibição especialmente prevista em lei para estrangeiro.
66NUNES, Paulo Henrique Faria. Op. cit p. 138
67BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art. 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;
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internacionais de direitos humanos que abordam este assunto68. Dentre os mais

importantes tratados nesta área encontram-se: O Pacto Internacional de Direitos Civis

e Políticos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, e a Convenção relativa ao

Estatuto dos Refugiados e a Declaração Universal de Direitos Humanos.

Diante das diferenças aqui expostas entre as duas leis, verifica-se que ao mesmo

tempo em que a legislação caminhou positivamente em relação aos princípios

inerentes a dignidade da pessoas humana, ainda existem um caminho há ser

percorrido para que realmente seja possível afirmamos que existe igualdade no

tratamento jurídico entre o brasileiro e o estrangeiro.

3 LEI DA MIGRAÇÃO: DIFICULDADES E PERSPECTIVAS

3.1 Da ausência de previsão de regras especiais sobre a nacionalidade dos

povos indígenas tranfronsteiriços por parte da Lei de Migração

Salienta-se que em análise da Lei de Migração verificou-se que não existe

regras ou tratamentos especiais, no que diz respeitos a nacionalidade de povos

indígenas em áreas tranfronsteiriças69, o que era uma expectativa, haja visto que o

Estatuto do Estrangeiro também não previa qualquer norma neste sentido.

. Em que pese a Lei de Migração citar o termo “residente fronteiriço em seu

artigo 1°, IV70, a lei não aprofunda mais a discussão, não lhe conferindo nenhum tipo

de tratamento especial, apesar de apresentar a ideia de proteção da família, através

ampliação dos vistos temporários e modalidade de naturalização temporária para

menores 71.

Neste sentido, no que toca ao aspecto sinalado, a nova legislação não evoluiu

se comparada a nossos países vizinhos, como por exemplo, Colômbia e Equador, que

possuem tratamento específico para estes casos, em seus respectivos ordenamentos

jurídicos.

Em relação à existência da previsão legal sobre povos indígenas fronteiriços na

68NUNES, Paulo Henrique Faria. Lei de Migração: novo marco jurídico relativo ao fluxo transnacional de
pessoas. Goiânia: Edição do autor, 2017, p. 137.
69Op. Cit. NUNES, Paulo Henrique Faria.. P. 35
70 BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art. 1o Esta Lei dispõe sobre os direitos e os
deveres do migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no País e estabelece princípios e
diretrizes para as políticas públicas para o emigrante. IV - residente fronteiriço: pessoa nacional de país
limítrofe ou apátrida que conserva a sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho;
71 BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017. Art 70. A naturalização provisória poderá ser
concedida ao migrante criança ou adolescente que tenha fixado residência em território nacional antes
de completar 10 (dez) anos de idade e deverá ser requerida por intermédio de seu representante legal.
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legislação colombiana, se encontra presente na “Constitución Política de Colombia” de

1991, o que seria equivalente a nossa Constituição Federal. Mais especificamente, é

possível encontrar a aborgadem do tema em seu artigo 9672.

Ainda neste sentido, é importante destacar que a lei estrangeira citada garante a

que o cidadão manterá a nacionalidade de colombiano ainda que, venha a adquirir

outra nacionalidade, e ainda que venha a renunciar da nacionalidade colombiana,

poderá eventualmente adquiri-lá novamente.

Seguindo o passo de nossos vizinhos colombianos, os equatorianos também

abordaram o assunto em sua constituição (Constitución del Ecuador), mais

especificamente no seu artigo 7º73.

Neste caso, verifica-se que não apenas os indígenas, mas os povos nascidos

em zonas fronteiriças são reconhecidos como equatorianos por nascimento (nato),

desde que esta zona de fronteira seja identificada como uma pelo próprio Equador.

Muito embora o Brasil tenha previsibilidade acerca das formas de aquisição de

nacionalidade na Constituição de 1988, seguiu-se a tendência de regulamentar a forma

de aquisição ordinária na legislação infraconstitucional, como o estatuto do estrangeiro

e lei de migração. Na atual legislação, a ausência de legislação brasileira especifica

neste sentido pode ser considerado um grande problema uma vez que o Estado

brasileiro faz fronteira com um total de dez países, são eles especificamente: Guiana

Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina,

Uruguai.

É certo que nem todas estas fronteiras são áreas indígenas ou pouco

desenvolvidas, todavia, em regiões como a “a tríplice fronteira” (Fronteira entre o

Brasil, Colômbia e Peru)74 a população é, em sua totalidade, povoada por indígenas, e

a existência de uma abordagem legal em nosso ordenamento jurídico certamente se

faz essencial.

Nesse sentido, cabe o esclarecimento de López Garcés, sobre as fronteiras:

72COLÔMBIA, Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 96 §2º C. Son nacionales
colombianos. Los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con
aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos. Ningún colombiano por nacimiento
podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de
adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su
nacionalidad de origen o adopción. Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán
recobrarla con arreglo a la ley.
73EQUADOR. Constitución del Ecuador de 2008. Art. 7.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por
nacimiento: 3. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por
el Ecuador con presencia en las zonas de frontera.
74MEDEIROS. Augusto Karol Marinho. Direitos Indígenas Entre Fronteiras: Cidadania, Presença e Mobilidade

Ticunas na Tríplice Fronteira do Brasil, Colômbia e Peru. 2013. Pág 15
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Os estudos sobre fronteira nacional, seja nos bancos de escola seja no
âmbito universitário, tratam dos seus aspectos históricos, geográficos e
jurídicos. As várias definições da mesma podem ser resumidas na
concepção de fronteira jurídica, que é o limite legal entre as jurisdições
soberanas de dois Estados. Essa definição tradicional é perfeitamente
correta e serve de fundamento, por exemplo, para as preocupações
com que muitos brasileiros analisam as ameaças, concretas ou em
potencial, à incolumidade do território nacional. É também a partir da
mesma definição que se elaboram os planejamentos de ação
governamental,para fins de desenvolvimento ou de emprego de
elementos de segurança.

No que diz respeito a parte histórica, é correto dizer que os grupos indígenas se

encontram em determinadas regiões antes mesmo da divisão geográfica que

conhecemos, um exemplo disso são os Ticunas, grupo indígena que transita na tríplice

fronteira e estima-se que estejam lá desde o século XVII75.

Tal fato certamente torna qualquer política voltada para a nacionalidade deles

mais difícil, uma vez que após tanto tempo vivendo como uma sociedade de

determinada maneira, é o seu modo de vida é diretamente afetado em suas mais

variadas formas de relacionarem-se com seu território, ambiente biofísico76 e

costumes.

Em que pese a legislação brasileira atualmente ainda não prever neste sentido,

pelo fato do assunto não ser abordado, é possível afirmar que houve um avanço

significativo desde a promulgação do Estatuto do Estrangeiro, afinal de contas, com a

promulgação da Constituição Federal de 1988 houve o reconhecendo a

sociodiversidade77, protegendo a diversidade étnica e cultural78, garantindo ainda a

oferta de serviços públicos e benefícios sociais aos índios, utilizando os critérios de

75 MEDEIROS. Augusto Karol Marinho. Direitos Indígenas Entre Fronteiras: Cidadania, Presença e
Mobilidade Ticunas na Tríplice Fronteira do Brasil, Colômbia e Peru. 2013. Pág 46
76 MEDEIROS, ibid, p47.
77BRASIL. Constitução Federal. 05 de Outubro de 1988 Art. 216. Constituem patrimônio cultural
brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,
nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações
científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. § 1º O Poder Público, com a
colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e
preservação. § 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. § 3º A lei
estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. § 4º Os danos e
ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. § 5º Ficam tombados todos os
documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. § 6 º É facultado
aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos por
cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a
aplicação desses recursos no pagamento de: I - despesas com pessoal e encargos sociais; II - serviço
da dívida; III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações
apoiados.
78MEDEIROS. Ibid, p. 111.
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Apesar dessa garantia que a Consituição brasileira transimente em relação aos

serviços públicos e benefícios, fica evidente que um país por si só não conseguira ser

capaz de solucionar o problemas referentes a nacionalidade e acessos a serviços

sociais dos povos indígenas transfronteiriços como um todo, sendo necessário uma

atuação política conjunta com os países vizinhos na perspectiva de regulamentação e

proteção destes povos80.

3.2 Da ausência de previsão para tratamento diferenciado em casos de fluxo

migratório causado por crise humanitária na Lei de Migração

A Lei de Migração aborda o assunto da acolhida humanitária em seu artigo 14,c,

§ 3o 81, onde estabelece que é possível a concessão de visto temporário, para

imigrantes de qualquer nacionalidade, inclusive apátridas, em caso de acolhida

humanitária. Ademais, a lei permite ainda que o migrante regularize sua situação

dentro país, sem ter de se ausentar para aguardar a emissão do visto para residência

no exterior.

Tal fato por si só já é um grande avanço se comparado a legislação anterior,

uma vez que até então inexistia previsão legal referente a este assunto.

Entretanto, não era o suficiente para tratar de um tema tão recorrente quanto

nos dias atuais, desta maneira, o próprio governo responsável por aprovar a lei

reconheceu a inexistência de norma que abordasse ou regulamentasse procedimentos

a serem adotados em casos de crise humanitária.

Sendo assim, pouco mais de um ano de sua entrada em vigor, foi sancionada a

Lei nº 13.684/2018, responsável por tratar exclusivamente de “medidas de assistência

emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de

fluxo migratório provocado por crise humanitária”.

É válido ainda destacar o fato de que a Lei nº 13.684 de 2018, foi na realidade a

79MEDEIROS. Ibid.
80 MEDEIROS. Ibid.
81BRASIL Lei 13.445 de 24 de Maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Publicado no Diário Oficial da
União - Seção 1, pag 1 – pag 10. 25 de Maio de 2017 Art. 14. O visto temporário poderá ser concedido
ao imigrante que venha ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado e que
se enquadre em pelo menos uma das seguintes hipóteses: c) acolhida humanitária; § 3o O visto
temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido ao apátrida ou ao nacional de qualquer país
em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de
grande proporção, de desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos ou de direito
internacional humanitário, ou em outras hipóteses, na forma de regulamento.
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conversão da Medida Provisória n° 820, de 15 de Fevereiro de 2018. Tendo em vista

que a Lei de Migração foi promulgada em 24 de maio de 2017, percebemos que em

um prazo inferior ao de um ano, foi necessário elaborar uma lei para tratar a lacuna

deixada pela nova Lei de Migração, no que diz respeito ao tratamento de fluxo

migratório causado por crise humanitária.

Neste sentido, faz-se essencial, mais uma vez trazer o entendimento do

Professor Paulo Henrique Faria Nunes, que tenta explicar esse fluxo migratório da

seguinte maneira82:

o indivíduo normalmente pensa em deixar seu lugar de origem quanto este não
lhe oferece condições para atingir um patamar satisfatório de qualidade de vida
ou meios para desenvolver suas potencialidades. Evidentemente, essa não é
uma regra absoluta, uma vez que questões de ordem subjetiva também
estimulam a migração; mas, certamente o fluxo emigratório de um país é
proporcional aos problemas sociais e políticos internos. Guerras, crise
econômica, instabilidade institucional, perseguição de grupos minoritários
provocam processos migratórios de massa

Em que pese o crescimento considerável no que diz respeito ao número de

imigrantes oriundos da Venezuela para o Brasil, tema que será abordado mais

especificamente adiante, é possível afirmar que fluxos migratórios causados por crise

humanitária não chegam a ser uma novidade para o direito internacional como um

todo.

Ademais, é possível afirmar até mesmo que não chega a ser uma novidade

para o nosso país, visto que há não muito tempo atrás, também ocorreu um fluxo

significativo para a região norte, mais especificamente de imigrantes haitianos.83

Em relação ao considerável fluxo migratório que ocorreu entre os anos de 2010

e 2012, é possível afirmar que o principal motivo foi um terremoto que causou um

desastre natural até então sem precedentes no Haiti, o que resultou em um grande

número de fatalidades além de ter deixado o país em uma situação catastrófica, o que

agravou seriamente problemas já existentes como: fraca estrutura econômica, falta de

estrutura para atendimento dos doentes, baixo nível de educação, e outros fatores que

resultaram em uma falta de perspectiva de um futuro melhor.

Prova disso, é que de acordo com uma pesquisa realizada no Brasil pela

Revista Brasileira de Medicina de Familia e Comunidade (RBMFC), onde os imigrantes

haitianos deram o seguinte relato, quanto questionados sobre o sistema de saúde dos

82NUNES. Paulo Henrique. Op cit, p35.

83 FERNANDES. Durval, MILSESE. Rosita, PIMENTA, Bruna e CARMO, Vanessa do. Migração dos
Haitianos para o Barsil: a RN n 97/2012: uma avaliação prelimiar. 2013. Pág 56.
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dois países, “os imigrantes relatam que no Haiti a assistência à saúde ocorre,

majoritariamente, no hospital, centralizada no médico especialista focal e com

financiamento privado. Consideram que o serviço público de saúde no Haiti tem

acesso limitado e burocrático”.84

Ainda neste sentido, é válido destacar que de acordo com o relatório da

Organização das Nações Unidas (ONU) de 2010, o Haiti se encontrava na centésima

quadragésima quinta posição, de um total de cento e sessenta e nove, quando o

assunto era indíce de Desonvolvimento Humano (IDH)85, e para comparação, o Brasil

se encontra na septuagésima terceira posição, o que demonstra uma mudança

significativa no que diz respeito a uma melhor condição de vida.

Além da catástrofe do terremoto, o que por si só já resultou em um fluxo

migratório considerável no ano de 2010, o Haiti também sofreu com outras catástrofes

naturais nos anos seguintes, mais especificamente no ano 2012, quando o país foi

assombrado por dois furacões, fator este que comprometeu a produção agrícola do

país86, que apenas agravou a crise humanitária já existente no local e contribuiu para

aumentar ainda mais o fluxo migratório já existente.

Tendo em vista a crescente significativa neste fluxo migratório, que será trazido

em números mais adiante, o Brasil realizou políticas públicas neste sentido, afinal, até

o momento a grande parte dos imigrantes Haitianos que ingressavam em nosso país

estavam aqui de maneira irregular87.

Sendo assim o o governo, através do Conselho Nacional de Imigração (CNIg),

promulgou a Resolução Normativa nº 97/2012, que tinha como principal objetivo

justamente facilitar a obtenção de visto permanente aos nacionais do Haiti. Como

possível perceber ao ver o artigo primeiro da referida resolução88.

84 Assis NM, Martins LL, Souza LMM, Nicolao IA, Souza NM. Acolhimento de imigrantes haitianos via
integração ensino-serviço-pesquisa na atenção primária à saúde: relato de experiência. Rev Bras Med
Fam Comunidade. 2017;12. Pág 6.
85PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLIMENTO. Relatório de Desenvolvimento
Humano 2010.
86 Assis NM, Martins LL, Souza LMM, Nicolao IA, Souza NM. Acolhimento de imigrantes haitianos via
integração ensino-serviço-pesquisa na atenção primária à saúde: relato de experiência. Rev Bras Med
Fam Comunidade. 2017;12. Pág 3 e 4.
87 FERNANDES. Durval, MILSESE. Rosita, PIMENTA, Bruna e CARMO, Vanessa do. Migração dos
Haitianos para o Barsil: a RN n 97/2012: uma avaliação prelimiar. 2013. Pág 55
88BRASIL. Resolução Normativa do Cnig Nº 97 de 12 de Janeiro de 2012. Publicado no Diário Oficial da
União. Conselho Nacional de Imigração. Dispõe sobre a concessão do visto permanente previsto no art.
16 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, a nacionais do Haiti. Art. 1º Ao nacional do Haiti poderá ser
concedido o visto permanente previsto no art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, por razões
humanitárias, condicionado ao prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 18 da mesma Lei,
circunstância que constará da Cédula de Identidade do Estrangeiro. Parágrafo único. Consideram-se
razões humanitárias, para efeito desta Resolução Normativa, aquelas resultantes do agravamento das
condições de vida da população haitiana em decorrência do terremoto ocorrido naquele país em 12 de
janeiro de 2010.
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Para se ter uma ideia melhor, o fluxo migratório de Haitianos para o país

começou no ano de 2010, quando totalizavam apenas duas centenas, já ano seguinte,

foi estimado mais de quatro mil haitianos, número este que só aumentou em 2013,

chegando a um número superior a vinte mil, e no ano 2014, havia uma estimativa de

aproximadamente cinquenta mil haitianos em nosso país.89

Devido não só a continuidade do fluxo migratório dos Haitianos com o passar

dos anos, mas também ao seu crescimento, o governo prorrogou o prazo de vigência

da resoluçã, que inicialmente era de dois anos90, por diversas vezes, tendo este sido

válido até 30 de Otubro de 2017.

Desta maneira, é correto afirmar que mesmo que o fluxo migratório causado por

crise humanitária não é algo novo para o Brasil no que diz respeito as relações

jurídicas dos estrangeiros.

Ainda assim, apesar da existência de problemas recentes neste sentido,

causado também pela omissão legislativa, na época (ainda estava em vigor o Estatuto

do Estrangeiro), o legislador também não abordou o tema, de maneira satisfatória, na

nova Lei de Migração.

3.2.1 Da Lei de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação

de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise

humanitária.

Em relação a Medida Provisória nº 820/2018, que veio a ser convertida na Lei nº

13.684 de 2018, faz-se essencial destacar o seu artigo terceiro91, responsável por

89Costa GA. Haitianos em Manaus: dois anos de imigração - e agora! Travessia Rev Migrante; 2012;70:91-8

90 BRASIL. Resolução Normativa do Cnig Nº 97 de 12 de Janeiro de 2012. Conselho Nacional de
Imigração. Dispõe sobre a concessão do visto permanente previsto no art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de
agosto de 1980, a nacionais do Haiti. Art. 4º Esta Resolução Normativa vigorará pelo prazo de 2 (dois)
anos, podendo ser prorrogado. Publicado no Diário Oficial da União.

91BRASIL. Lei Nº 13.684, de 21 de Junho de 2018. Dispõe sobre medidas de assistência emergencial
para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado
por crise humanitária; e dá outras providências. Publicado no Diário Oficial da União - Seção 1, página
2 – página 3 – 22 de Junho de 2018. Art. 3º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: I –
situação de vulnerabilidade: condição emergencial e urgente que evidencie a fragilidade da pessoa no
âmbito da proteção social, decorrente de fluxo migratório desordenado provocado por crise humanitária;
II – proteção social: conjunto de políticas públicas estruturadas para prevenir e remediar situações de
vulnerabilidade social e de risco pessoal que impliquem violação dos direitos humanos; e III – crise
humanitária: situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade
de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave e generalizada violação de direitos humanos
ou de direito internacional humanitário que cause fluxo migratório desordenado em direção a região do
território nacional. Parágrafo único. A situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório
provocado por crise humanitária, no território nacional, será reconhecida por ato do Presidente da
República.
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definir conceitos como: “situação de vulnerabilidade”, “proteção social” e “crise

humanitária”.

O fato da lei possuir a definição de tais conceitos faz-se necessário para que

desta maneira seja possível diminuir a discricionaridade do poder executivo, mais

especificamente do Presidente da República, que será o responsável por reconhecer a

existência de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise

humanitária, vide o mesmo artigo terceiro da Lei 13.684 de 2018.

Outro fator importante da mesma lei, é que ela, em seu artigo 5° define medidas

de assistência emergenciais que serão adotadas em situações como que se encaixem

na referida lei, são elas: proteção social; atenção à saúde; oferta de atividades

educacionais; formação e qualificação profissional; garantia dos direitos humanos;

proteção dos direitos das mulheres, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, das

pessoas com deficiência, da população indígena, das comunidades tradicionais

atingidas e de outros grupos sociais vulneráveis; oferta de infraestrutura e saneamento;

segurança pública e fortalecimento do controle de fronteiras; logística e distribuição de

insumos; e mobilidade, contemplados a distribuição e a interiorização no território

nacional, o repatriamento e o reassentamento das pessoas mencionadas em situação

de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária.

Ademais, cumpre ainda ressaltar que grandes movimentos migratórios

impactam demais municípios e Estados que não tem a estrutura ou equipe

necesssária para lidar com um aumento significativo na demanda de áreas como por

exemplo: saúde, educação e da assistência social em si, como foi possível observar

com o fênomeno da migração de Venezuelanos para o estado de Roraima.

Tendo conhecimento deste fato, a lei define que as medidas assistênciais

tomadas terão o objetivo de facilitar a atuação conjunta do governo federal, estaduais

distrital e municípios, sendo estabelecido responsabilidade para cada um92.

Um outro ponto interessante da referida lei, e positivo, é de que ela preve que

tendo em vista o seu caráter de emergência, será possível a realização de

procedimentos e transferência de recursos da maneira mais célere possível, desde

92BRASIL. Lei Nº 13.684, de 21 de Junho de 2018. Dispõe sobre medidas de assistência emergencial
para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado
por crise humanitária; e dá outras providências. Publicado no Diário Oficial da União - Seção 1, página
2 – página 3 – 22 de Junho de 2018. Art. 4º As medidas de assistência emergencial para acolhimento a
pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária
têm o objetivo de articular ações integradas a serem desempenhadas pelos governos federal, estaduais,
distrital e municipais, por meio de adesão a instrumento de cooperação federativa, no qual serão
estabelecidas as responsabilidades dos entes federativos envolvidos.
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3.3 Do Recente Fluxo Migratório de Venezuelanos

Em uma situação também causada por uma grave crise humanitária, onde

encontram-se presentes muitos dos elementos já destacados pelo professor Paulo

Henrique Faria Nunes, como por exemplo: instabilidade institucional, crise econômica

e humanitária, perseguição a grupos minotários, entre outros, a saíde de

Venezuelanos em busca de melhores condições de vida para demais países da

América do Sul ganhou muita força nos últimos dois anos.94

Para se ter uma ideia do tamanho deste movimento migratório, a ONU, já

chegou a afirmar que tal fluxo é semelhante ao que aconteceu com a região do Mar

mediterrâneo95 em números, a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e a

Organização Internacional para as Migrações (OIM) anunciaram que o número de

refugiados e migrantes que saíram da da Venezuela em destino para outros países, já

atingiu a expressiva marca de 3 milhões.

O Brasil certamente não é um dos países que mais recebe estes Venezuelanos

que estão em busca de novas oportunidades, o mesmo relatório da Organização

Internacioanl para as Migrações demonstram certo que países como Colômbia e Peru

fonte recebem uma quantidade muito maior, seja pela distância, por falarem a mesma

língua, ou por outros fatores.

O mesmo estudo abordado elaborou a seguinte lista em relação aos países que

mais recebem Venezuelanos, Colômbia, com um número superior ao de um milhão;

Peru, com mais de meio milhão; Equador, com mais de duzentos e vinte mil; Argentina

com cento e trinta mil, Chile com mais de cem mil, Panamá com um número superior a

noventa mil, e Brasil com um número de oitenta e cinco mil.

É certo que tal número de imigrantes recebidos pelo Brasil pode parecer baixo

quando comparado ao número de outros países apresentados, ou se levarmos em

conta o tamanho do território brasileiro. Entretanto, dos Venezuelanos que ingressam

93BRASIL. Lei Nº 13.684, de 21 de Junho de 2018. Dispõe sobre medidas de assistência emergencial
para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado
por crise humanitária; e dá outras providências. Publicado no Diário Oficial da União - Seção 1, página
2 – página 3 – 22 de Junho de 2018. Art. 7º Em razão do caráter emergencial das medidas de
assistência de que trata esta Lei, os órgãos do governo federal priorizarão os procedimentos e as
formas de transferências de recursos e de contratação mais céleres previstos em lei.
94 Organización Internacional para las Migraciones. El número de refugiados y migrantes de
Venezuela alcanza los 3 millones. Disponível em < http://robuenosaires.iom.int/news/el-n-mero-de-
refugiados-y-migrantes-de-venezuela-alcanza-los-3-millones> Acesso em 16/11/2018.
95BBC BRASIL. ONU diz que crise migratória na Venezuela já está quase no nível de fluxo de refugiados no Mediterrâneo. De 25

de Agosto de 2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45307311> Acesso em 15 nov. 2018
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em nosso país, sua grade maioria permanecem no Estado de Roraima e Amazonas,

que são os estados que possuem fronteira física com a Venezuela fonte.

A chegada inesperada de um grande número de venezuelanos ao Estado de

Roraima já causou diversos problemas como: aumento significativo na criminalidade;

sobrecarga das unidades de saúde, sobrecarga do ensino público e risco de epidemias.

Um exemplo significativo da sobre população é que apenas com o número de

imigrantes, a cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima, já contava com um

aumento superior a 10% de sua população

Tendo em vista que, o fluxo migratório não apresentava nenhum indício de que

iria diminuir, e que o Estado brasileiro não forneceu apoio suficiente ao estado de

Roraima, a Governadora atual do Estado, a Srª Suely Campos decretou Estado de

Emergência em Dezembro de 201796.

Neste sentido, cabe mais uma vez ressaltar o fato de que a Lei de migração

estava em vigor há poucos mêses, e inexistia previsão legal para tratar de fluxos

migratórios causados por crise humanitária, haja visto que nem mesmo a Medida

Provisória 820/2018 havia sido decretada ainda.

Para se ter uma ideia, a Governadora atual do Estado, a Srª Suely Campos,

considerou a situação tão grave, que se viu obrigada a juntamente com as autoridades

competentes, apresentar Ação Civil Originária perante o Supremo Tribunal Federal

(STF) requerendo que a fronteira entre os países fosse fechada97.

O pedido do Estado de Roraima era fundamentado com base de que a

“omissão no controle das fronteiras nacionais traduz descumprimento, pela União, do

dever a ela atribuído em função da distribuição do poder político definida na

Constituição”.

Ademais, o estado de Roraima sustentou também que além da MP 820 de 2018,

a União não teria repassado mais fundos, deixando o estado sem o auxílio necessário.

Na decisão da Ministra Relatora Rosa Weber98, é possível observar que foram

96RORAIMA. Decreto Nº 24.469-E de 04 de Dezembro de 2017. Decreta situação de emergência social,
no estado de Roraima, afetado por intenso processo de imigração, ocasionado pela crise social -
econômica na Venezuela. Publicado no Diário Oficial do Estado de Roraima. Ed. 3132, 04. Dez. 2017, p.
8. 04 de Dezembro de 2017.

97 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. TP ACO: 3121 RR - RORAIMA 0069076-95.2018.1.00.0000,
Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 06/08/2018, Data de Publicação: DJe-160
08/08/2018
98 No exercício da sua competência privativa, a União editou a Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração),

que afirma, entre os princípios e diretrizes da política migratória brasileira, a universalidade,
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levados em consideração os princípios e diretrizers presentes na nova Lei de Migração

como por exemplo a universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos

humanos. Ademais, também há destaque para o artigo 45 da mesma lei.

Neste caso em específico, é possível afirmar que caso o Estatuto do

Estranegeiro haveria uma possibilidade maior de divergência doutrinária sobre a

possibilidade do fechamento da fronteira ou não, uma vez que fatores como: aumento

significativo na criminalidade, sobrecarga das unidades de saúde, sobrecarga do

ensino público e risco de epidemias poderiam vir a ser considerados um perigo para a

“segurança pública”.

Neste sentido, cabe ainda ressaltar que o termo segurança pública se

encontrava presente no decreto nº 24.469-e de 04 de dezembro de 2017, responsável

por decretar o estado de emergência do estado de Roraima.

As decisões extremas e até mesmo ilegais tomadas pelo governo do estado de

Roraima, como por exemplo, restringir o atendimento de serviços públicos para os

Venezuelas que mostrassem visto99, (decreto também derrubado pela ministra Rosa

Weber no processo STF - TP ACO: 3121 RR - RORAIMA 0069076-95.2018.1.00.0000)

é possível afirmar que o Governo Federal tem tomado medidas condizentes com a Lei

de Migração e com a lei que dispõe sobre medidas de assistência emergencial para

acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório

provocado por crise humanitária.

indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos (art. 3º, I), a acolhida humanitária (art. 3º, VI),
o fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina,
mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas (art. 3º, XIV) e a
cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios,
a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante (art. 3º, XV). O art. 45, parágrafo
único, da Lei nº 13.445/2017 é categórico, ainda, ao assegurar que “ninguém será impedido de
ingressar no País por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião
política”. Como se vê, ao delinear a feição da política migratória brasileira, o marco legal vigente
confere densidade à prevalência dos direitos humanos e à cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade, princípios segundo os quais a Constituição determina expressamente, no
art. 4º, II e IX, devem ser regidas as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Além
disso, os governos do Brasil e da Venezuela celebraram, em 1982, o Acordo sobre Cooperação
Sanitária Fronteiriça (aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 45/1984 e
promulgado mediante o Decreto nº 59/1991), em que se comprometem reciprocamente a, mesmo
diante de imperativos de prevenção e controle da transmissão internacional de doenças, não adotar
medidas de profilaxia internacional que impliquem o fechamento total de suas respectivas fronteiras
(artigo XVIII).
(STF - TP ACO: 3121 RR - RORAIMA 0069076-95.2018.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER,
Data de Julgamento: 06/08/2018, Data de Publicação: DJe-160 08/08/2018)

99RORAIMA. Decreto Nº 25.681-E de 01 de Agosto de 2018. Decreta atuação especial das forças de
segurança pública e demais agentes públicos do Estado de Roraima em decorrência do fluxo migratório
de estrangeiros em território do Estado de Roraima e dá outras providências. Publicado no Diário Oficial
do Estado de Roraima, pág 2, 01 de Agosto de 2018.
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Um exemplo de aplicação de uma política pública do Governo Federal que é

condizente com os princípios e dizetrizes das novas leis que regulam a relação jurídica

do estrangeiro é o projeto de “interiorização”.

Tal projeto tem como objetivo ajudar venezuelanos em situação de vulnerabilidade

social a encontrar melhores condições de vida em outros estados brasileiros. Cumpre

ainda ressaltar que a decisão de ir para um outro estado ou não é de única e

exclusivamente do venezuelano, podendo mudar de ideia a qualquer momento.

Ainda sobre o projeto de interiozação é valido reproduzir a fala do atual Ministro

da Casa Civil, o Srº Eliseu Padilha, que afirmou que: “A interiorização é permanente

porque temos uma entrada permanente em Roraima. Temos que interiorizar, caso

contrário Roraima não consegue suportar toda a população venezuelana que está

adentrando Roraima”100.

No que diz respeito a perspectiva para o futuro, ainda é difícil ter um planejamento

de como se dará o desfecho da temática, uma vez que a Venezuela continua passando

por um momento de crise humanitária e o fluxo migratório continua ocorrendo. Entretanto,

é certo que para resolver tal problema, em uma perspectiva dos Direitos Humanos, será

necessário seguir os princípios e diretrizes dos novos marcos jurídicos que tratam sobre o

assunto, no caso a Lei de Migração assim como a cooperação entre município, estados,

união, entidades particulares e até mesmo a cooperação internacional.

100Empresa Brasil de Comunicação. Interiorização de Migrantes será permanente. Publicado em 24 jul

2018. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos- humanos/noticia/2018-07/interiorizacao-
de-imigrantes-venezuelanos-sera-permanente-dizAcesso em: 16 nov. 2018
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CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, verifica-se que durante muitos anos os estrangeiros

que se encontravam em nosso país, fossem residentes ou apenas temporários, eram

regidos por uma Lei autoritária, que focava mais no lado negativo da imigração do que

no lado positivo, o que resultou em uma Lei que não estava preocupada com o ponto

de vista dos direitos humanos, mas sim da segurança nacional.

Entretanto, depois de muito tempo, à luz dos direitos humanos houve um

avanço muito significativo, no sentido positivo, no modo que o ordenamento jurídico

brasileiro regula os direitos e obrigações dos Estrangeiros.

É certo que a nova legislação, se comparada a anterior oferece mais segurança

jurídica, mais tranquilidade para os imigrantes, afinal, observa princípios

constitucionais como o princípio da igualdade, e o princípio universal da dignidade da

pessoa humana.

Entretanto, é correto também afirmar que ainda há muito o que melhorar, afinal

o Estatuto do Estrangeiro, memória da ditadura, ficou em vigor durante 37 anos, e não

é apenas do surgimento de uma nova lei que os estrangeiros encontraram o devido

respaldo que merecem.

É certo que uma melhora duradoura na maneira de como o Brasil recebe os

estrangeiros que ingressam em nosso país não dependerá apenas do surgimento de

uma nova, também serão necessárias políticas públicas relação aos estrangeiros para

que estes não tenham condições apenas de ingressar regularmente em nosso país,

mas como também possuam condições de permanecerem vivendo de uma maneira

digna.

Para que tal objetivo seja alcançado só será possível através da fiel observação

aos princípios e diretrizes da nova lei, seja tanto no que diz respeito ao surgimento de

novas políticas públicos assim como sua intepretação na área judicial.

Neste sentido, é possível afirmar que os princípios e diretrizes da nova lei vem

sendo aplicados pelo poder judiciário, uma vez que no presente trabalho vimos o voto

da Ministra Rosa Webber, que declarou a inconstitucionalidade de um decreto do

estado de Roraima com fundamento não só dos princípios e diretrizes da nova lei, mas



também dos princípios constitucionais e inerente a pessoa humana, que deverão

sempre caminhar juntos.

Deste modo, é possível concluir que não podemos nos esquecer das últimas

situações que geraram um grande fluxo migratório para o Brasil, , cada um devido a

sua respectiva crise humanitária, foram do Haiti e Venezuela, países que possuem

uma lingua oficíal diferente da nossa, o que certamente dificulta a inserção destes

imigrantes em nossa sociedade.

Neste sentido, é certo que para que existe de fato a possibilidade de uma

inserção efetiva dos imigrantes em nossa sociedade, serão necessários cursos de

capacitação, como por exemplo, o de conhecer a língua portuguesa

É também possível afirmar que uma política pública eficiente no que diz

respeito a inserção de estrangeiros em nossa sociedade, e também aos seus direitos e

deveres, dependerá também da cooperação em conjunta de países vizinhos, haja visto

a grande quantidade de fronteiras que o nosso país possui.

Ademais, medidas que efetivamente inserirem estes estrangeiros em nossa

sociedade certamente seriam boas tanto para o Brasil quanto para os beneficiados,

uma vez que sem a efetiva inserção deles em nossa sociedade, a situação de

miserabilidade da qual a maioria tentou escapar se maneira em nosso território.
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ANEXOS

FIGURA 1. O Êxedo venezuelano, em 2016. Disponível em:

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/em -10 -anos-numero-de-imigrantes-

aumenta-160-no-brasil-diz-pf.html. Acesso em 12 out.2018
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FIGURA 2. O Êxodo Venezuelano. Elaborado em 20 de Ago. 2018. Disponível em:
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/08/21/analise-como-a-venezuela-passou-de-
destino-de-imigrantes-a-origem-do-exodo-em-massa-na-america-latina.ghtml Acesso
em 16 de Nov. 2018
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