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RESUMO 

O presente trabalho visa analisar o fenômeno das migrações internacionais, com 

o fito de se observar a regulamentação que o Estado brasileiro formulou para este fato social. 

Desta forma, a análise normativa é pertinente, a fim de constatar o cenário que culminou na 

nova Lei da Migração, documento legal que inovou à ordem jurídica interna, tutelando os 

migrantes através da perspectiva dos Direitos Humanos. Desta forma, o estudo da Constituição 

Federal da República Federativa Brasileira de 1988 é mprescindível, observando a congruência 

dos seus princípios e fundamentos com a ideologia dos Direitos Humanos. Paralelamente, sob 

o viés do Direito Internacional Convencional, constatou-se a concepção do Direito Humano de 

Migrar. Assim, para o desenvolvimento do texto, far-se-á um estudo histórico dos 

deslocamentos humanos com destino ao Brasil, as suas principais causas e consequências, e 

sobretudo a relação dos sujeitos migrantes com o mercado de trabalho. Sucessivamente, parte-

se para a análise jurisprudencial pertinente à Justiça do Trabalho, considerando a inserção do 

imigrante nas relações laborais para a efetivação do Direito de Migrar. Todavia, desafios de 

origem sociológica e política ainda persistem, através dos quais se pode constatar que, apesar 

dos avanços trazidos em sede de positivação de direitos e decisões judiciais, muito ainda deve 

caminhar a sociedade brasileira para que os direitos dos migrantes, em especial aqueles 

atinentes à Lei da Migração, sejam devidamente respeitados. Diante das desigualdades e 

violência ainda renitentes no país, justifica-se a relevância da escolha do tema e a forma de 

abordagem, em que se pretende relacionar as análises realizadas ao longo do estudo, trazendo 

reflexões sobre o previsto em lei, as decisões dos tribunais, e a realidade fática experienciada 

pelos imigrantes. 

Palavras-chave: Direito Constitucional. Migração. Direito Internacional. Jurisprudência. 



 

ABSTRACT 

The present work aims to analyze the phenomenon of international migrations, 

with the purpose to observe the regulation that the Brazilian State formulated for this social 

fact. In this way, the normative analysis is pertinent, in order to verify the scenario that 

culminated in the new Mgration Law, legal document that innovated to the legal order internal, 

protecting migrants through the perspective of Human Rights. Thus, the study of the Federal 

Constitution of Brazilians Federative Republic of 1988 is essential, observing the congruence 

of its principles and foundations with the ideology of Human Rights. In parallel, under the bias 

of Conventional International Law, it was found the conception of the Human Right to 

Migrate. Thus, for the development of the text, there will be a historical study of human 

displacements going to Brazil, its main causes and consequences, and especially the 

relationship of migrant subjects to the labor market. Subsequently, part of the jurisprudential 

analysis pertinent to the Labor Court, considering the insertion of the immigrant in labor 

relations for the implementation of the Right to Migrate. However, challenges of sociological 

and political origin still persist, through which it can be seen that, despite the advances made 

in positivization of rights and judicial decisions, a lot still must walk the Brazilian society so 

that migrants rights, in particular those concerned to the Migration Law, which are duly 

respected. Faced with the inequalities and violence still tougt in the country, it is justified the 

relevance of theme choice and the way of approach, in which it's intend to relate the analyzes 

performed throughout the study, bringing reflections over the provisions in law, the decisions 

of courts, and the phatic reality experienced by immigrants. 

Keywords: Constitutional Law. Migration. International Law. Jurisprudence. 
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INTRODUÇÃO 

As migrações internacionais foram determinantes para a formação da sociedade 

miscigenada que atualmente compõe o Brasil. Inclusive, desde a colonização é possível traçar 

um paralelo com a realidade dos deslocamentos humanos, já que a entrada de mão de obra no 

país foi imprescindível para a manutenção do modelo exploratório fomentado pelo Império 

Português.  

Por sua vez, no período abolicionista, as imigrações internacionais funcionaram 

à ideologia racial da época, influenciando o fluxo migratório europeu, que dominou sobretudo 

nas lavouras cafeeiras. A complexidade dos fluxos migratórios se intensifica a partir de meados 

do século XX, em especial no eixo sul-sul. Fatores econômicos e sociais são os principais 

propulsores do movimento, muito embora seja certo a complexidade de motivações para as 

migrações. 

O desastre natural que impulsionou os Haitianos em 2010 a migrarem para o 

território brasileiro é um notório exemplo. Certo é que a multiplicidade de questões que tangem 

às migrações leva a conclusão da interdisciplinaridade da matéria, que perpassa questões 

sociológicas, econômicas, jurídicas, antropológicas, geográficas e históricas.  

Identificar quais fluxos migratórios predominaram durante a formação do Brasil 

foi o objetivo percutido no Capítulo 1, a fim de compreender o cenário que atualmente se 

encontra o país, de quais culturas, etnias, e aspirações foi formado. Para tanto, a pesquisa 

bibliográfica foi utilizada no levantamento de dados históricos, conduzindo o presente estudo 

para a análise das questões sociais e jurídicas tangentes ao tema na contemporaneidade. 

 Por este caminho, no Capítulo 2, identificou-se a importância de compreender 

os mecanismos e estratégias utilizados por grupos hegemônicos na manutenção de poder. 

Contribuindo, assim, as referências teóricas que problematizam a ideologia neoliberal na 

evolução das políticas migratórias. 

Uma vez que a globalização é o processo de intensificação das relações 

transfronteiriças, que dicotomicamente se reveste da concepção neoliberal, compreende-se a 

importância da influência privada e, portanto, do individualismo e do utilitarismo. Estes 

conceitos, aliados ao exercício dos direitos de soberania pelos Estados, evidenciam problemas 

de origem sociológica, tais como o preconceito, a xenofobia e a discriminação.  
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Parte-se, portanto, da constatação da vulnerabilidade do migrante, fragilizado 

também pelas diferenças culturais, que podem dificultar sua comunicação, e o acesso aos órgãos 

públicos. Por outro lado, no entanto, ao partir de dados quantitativos, visualizou-se que no 

Brasil existe um perfil de migrante almejado, proveniente, em geral, de países com melhores 

índices econômicos que, em território brasileiro, passam a ocupar cargos altamente 

qualificados.  

Considerando os dois perfis predominantes de migrantes é fundamental 

identificar a regulamentação estatal sobre o tema para o combate à desigualdade estrutural, 

principalmente através da inserção dos sujeitos no mercado de trabalho. Mais do que isso, valer-

se dos direitos e princípios constitucionais é determinante, posto que direciona toda a 

compreensão normativa.  

Tal propósito foi alcançado através da pesquisa à legislação constitucional e 

infraconstitucional. Uma vez que a Constituição Federal de 1988 exalta a ideologia dos Direitos 

Humanos, garantindo o direito a igualdade, e tendo como fundamentos a dignidade da pessoa 

humana e os valores sociais do trabalho, o Estatuto do Estrangeiro, documento normativo que 

tutelou os imigrantes por 37 anos, restou incompatível com os preceitos constitucionais.  

Dessa forma, em novembro de 2017 é aprovada a Lei da Migração, tutelando da 

mesma forma a questão migratória, porém sob o viés dos Direitos Humanos e da Carta Magna, 

garantindo uma série de direitos, inclusive trabalhistas, aos migrantes. A análise da 

normatização pelos órgãos do poder executivo federal foi pertinente, a medida que a 

complexidade do fenômeno demanda uma regulação mais pontual.  

O Conselho Nacional de Migração ostenta nesse cenário papel fundamental, 

sobretudo na autorização de residência e visto para trabalho. Compreendendo que o mercado 

de trabalho é o caminho para a subsistência dos migrantes, no Capítulo 3 a pesquisa 

jurisprudencial se fez pertinente, a fim de constatar a relação destes sujeitos com a Justiça do 

Trabalho.  

Identificou-se, assim, que os tribunais vedam qualquer tratamento desigual aos 

não nacionais, mesmo que irregulares, em consonância com a Constituição Federal. Muito 

embora tenha-se concluído que o Brasil está caminhando rumo ao progresso da questão 

migratória, desafios foram identificados, seja no âmbito social, ou político, considerando que a 

precarização da Justiça do Trabalho dificulta em muito a permanência dos imigrantes.  
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Com o fluxo migratório venezuelano os percalços de origem social restam 

evidenciados. Os casos de xenofobia que levaram à expulsão de famílias inteiras de imigrantes 

é o mais notório exemplo. Conclui-se, portanto, que estes problemas devem ser combatidos 

mediante uma política migratória democrática, humanitária e plural, alcançada através do 

diálogo e do compartilhamento de vivências.  
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1) Breve histórico acerca das principais ondas imigratórias com destino ao Brasil e suas 

implicações na ordem jurídica e social  

Antes de adentrar ao tema específico desta pesquisa, é necessário contextualizar 

a característica não-linear das análises históricas, que podem aparentemente suscitar eventos 

isolados, não correlacionados. Ocorre que os fatos ora narrados dialogam entre si e podem 

ocorrer concomitantemente, com maior ou menor recorrência, o que não nega seu caráter 

dinâmico. Dessa forma este primeiro capítulo propõe-se a identificar momentos históricos que 

foram marcados por movimentos imigratórios para o território brasileiro, estimuladas pelo 

anseio dos trabalhadores estrangeiros melhorarem as condições de vida aqui, em contrapartida 

às encontradas no seu país de origem.  

 

1.1. O período escravocrata  

Inegável é a importância de mencionar no presente estudo o período onde a 

escravidão era permitida pelo ordenamento jurídico, o que mais tarde irá delimitar uma 

complexidade de relações na sociedade brasileira, sobretudo de origem étnico-racial. Cabe 

contextualizar, no entanto, que os sujeitos que foram escravizados, assim trazidos sob coação 

física e forte constrangimento, de distantes regiões, hoje compreendidas no território do 

continente africano, eram recebidos como coisas na colônia onde hoje se estabelece o Brasil e, 

naquele momento, não poderiam ser chamados como o que hoje se entende por imigrante. 

Inclusive, o número de escravos que possuía um homem livre era proporcional 

ao seu status social. Em que pese tal objetificação, os escravos ocupavam os ofícios envolvidos 

na atividade mais importante para a economia colonial, e que justifica a sua própria existência, 

a agricultura exportadora.1 Cabe ressaltar, no entanto, que na conjectura escravista o mercado 

de trabalho não havia atingido o estágio do capitalismo, que se fundamenta na sua constante 

expansão devido ao acúmulo de capital. 

Naquele contexto, as relações laborais se davam em um emaranhado complexo, 

onde predominantemente era o escravo quem concedia a força de trabalho, também nas cidades 

                                                             
1 BARBOSA, Alexandre de Freitas. O Mercado de Trabalho: Uma perspectiva de Longa Duração. Instituto de 

Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Estudos Avançados vol. 30 n. 87 São Paulo maio/agosto. 2016. 

págs. 9/10. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v30n87/0103-4014-ea-30-87-00007.pdf>. Acesso em: 28 

de agosto de 2018. 
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onde, paulatinamente, os libertos vão “ocupando os espaços dos antigos "negros de ganho" 

num vasto setor de serviços e comércio urbanos.”2 Entender que os negros ocupavam posições 

ativas na sociedade, sobretudo no Primeiro Império do Brasil, é importante para desmistificar 

a imagem do escravo, como um indivíduo passivo ao seu senhor, inocente e incapaz de 

comandar o seu próprio destino. 

Com efeito, desde o século XVI existiam revoltas dos escravos. No entanto, o 

movimento abolicionista ascendeu no Brasil, com o apoio de diferentes setores da sociedade, 

apenas nas últimas décadas do século XIX. Naquele contexto a aristocracia concluiu, diante da 

ordem econômica mundial que se instalava, que o trabalho servil era pouco econômico e 

anacrônico, viabilizando a sua abolição o avanço do capitalismo.3 

O processo que irá culminar na abolição possui alguns marcos legislativos, 

principalmente a Lei Eusébio de Queirós (1850), a qual aboliu o tráfico atlântico de escravos, 

e da Lei do Vente Livre (1871), a qual determinou que os negros nascidos a partir daquele 

momento seriam livres.4 Diante deste novo panorama, o Império Brasileiro inevitavelmente 

passou a demandar mão-de-obra assalariada 

No entanto é preciso situar que o movimento abolicionista, naquele contexto 

político-social, funcionava como uma via de mão dupla, ao adequar o Brasil a predominante 

ideologia mundial, o liberalismo, e a impulsionar um verdadeiro projeto de nação. Essa 

dualidade fica evidente no discurso de Joaquim Nabuco, quatro vezes deputado pelo Partido 

Liberal apresentou ao Parlamento seu projeto de libertação geral.5 

Nabuco defendia que a liberdade era o principal motivo da abolição, e que este 

processo se daria nos limites da legalidade, em um espaço controlado onde poderiam dialogar 

o Estado junto aos fazendeiros, principal resistência à libertação.6 Os negros, por sua vez, não 

teriam voz nas escolhas que irão influenciar o seu próprio destino. 

                                                             
2 Ibid. pág. 12. 
3 MARINGONI, Gilberto. O destino dos negros após a Abolição. IPEA – desafios do desenvolvimento. São Paulo. 

Ano 8. Edição 70. 2012. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2673%3Acatid%3D28&Itemid=>. 

Acesso em 29 de agosto de 2018.  
4 BARBOSA, op. cit. pág. 13.  
5 VILLEN, Patricia. Imigração na modernização dependente: “braços civilizatórios” e a atual configuração 

polarizada. Campinas, 2015. pág. 37-38. Disponível em: 

<http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/281241/1/Villen_Patricia_D.pdf>. Acesso em: 03 de 

setembro de 2018. 
6 MARINGONI, op. cit.  
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Por outro lado, a campanha abolicionista também se fundamentava na 

necessidade da imigração europeia como forma de modernização da sociedade brasileira.7 

Muito embora houvesse um contingente de negros, descendentes dos escravos, aptos a 

trabalhar, e a opção pela imigração africana e/ou dos coolies8, como alternativa à mão-de-obra 

europeia, era interesse da elite brasileira inserir esse ideal de cidadão, que para o imaginário da 

época, irá incorporar o processo civilizatório no Brasil. 

Era o branqueamento da população uma preocupação da elite brasileira, quem 

se inspirou nas teorias raciais utilizadas como fundamento para o imperialismo europeu, no 

século XIX, “...para legitimar uma concepção de mundo que pregava liberdade, igualdade e 

fraternidade entre brancos e que justificava a superexploração de outras etnias.”9 Dessa forma 

foram os negros negligenciados, deixados ao acaso. Apesar de livres, não tinham opções, 

consoante analisa Gilberto Maringoni: 

Os ex-escravos, além de serem discriminados pela cor, somaram-se à 

população pobre e formaram os indesejados dos novos tempos, os deserdados 

da República. O aumento do número de desocupados, trabalhadores 

temporários, lumpens, mendigos e crianças abandonadas nas ruas redunda 

também em aumento da violência, que pode ser verificada pelo maior espaço 

dedicado ao tema nas páginas dos jornais.10 

Neste ponto cabe mencionar que a nova Lei da Migração (Lei no 13.445, de 24 

de Maio de 2017) define imigrante em seu art. 1º, §1º, II, como a “pessoa nacional de outro 

país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no 

Brasil”. 11  Ocorre que, na atualidade, o imigrante é um sujeito de direitos, os quais são 

positivados na ordem jurídica internacional e interna, indivíduos que se locomovem ao país 

migrado visando melhores condições de vida, até mesmo a própria sobrevivência, quando em 

conflito ou resseção seu país de origem.  

Em contrapartida, no período escravista, os negros não tinham direitos, 

tampouco eram tratados como sujeitos, e quando mais precisaram do apoio do governo 

                                                             
7 VILLEN, Patrícia. Qualificação da Imigração no Brasil: Um Novo Capítulo das Políticas Imigratórias? RURIS - 

Revista do Centro de Estudos Rurais – UNICAMP. Campinas – SP. Vol. 6. N. 1. Mar. 2012. pág. 109. Disponível 

em: <https://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/ruris/article/view/1560/1077>. Acesso em: 23 de agosto de 

2018. 
8 Ibid, p. 110. apud POTTS, 1990, pág.71: “Trata-se do nome dado aos trabalhadores da Ásia, que se deslocavam 

para regiões tropicais distantes para trabalhar sazonalmente em diversos territórios dos impérios coloniais 

britânico, francês, espanhol e alemão, além dos EUA, Canadá, Austrália. Esse sistema envolveu a migração de 

pelo menos 12 milhões de asiáticos.”. 
9 MARINGONI, op. cit. 
10 Ibid.  
11  BRASIL. LEI Nº 13.445, DE 24 DE MAIO DE 2017. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm>. Acesso em 29 de agosto de 2018. 
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brasileiro, foram renegados, causando prejuízos socias e econômicos a toda uma população, os 

quais se prolongam até à pós-modernidade do país.  

 

1.2. Período pós-abolicionista 

A mudança do regime de trabalho proporcionada pelo processo abolicionista 

incita uma consistente onda imigratória do Velho Mundo para o Brasil, formada por centenas 

de imigrantes ávidos a trabalhar. A mão de obra brasileira então se originou de diferentes países, 

tais como Itália, Portugal, Espanha, Alemanha e Japão.12 

Interessados na “modernização” da nação, trabalhadores braçais europeus 

chegavam ao território brasileiro “provocados e estimulados por uma política oficial e 

deliberada de povoamento, ou pela iniciativa privada de particulares interessados na obtenção 

de mão-de-obra.” 13 Importante ressaltar, no entanto, que o fenômeno da imigração europeia 

para o Brasil não teve início apenas com o estopim do processo abolicionista.  

Na verdade, a história da sociedade ocidental está intrinsicamente ligada ao 

fenômeno da imigração europeia. Isso porque, no contexto das grandes navegações, os europeus 

desbravaram o mundo, principalmente em busca de produtos comerciáveis. 

Durante um período de aproximadamente 300 anos, os europeus colonizaram 

grandes porções do Novo Mundo, da África, da Ásia. Embora o número exato 

de imigrantes europeus seja desconhecido, o fluxo foi suficiente para o 

estabelecimento do domínio colonial sobre grande parte do mundo14 

 

Também a chegada da Corte Portuguesa (1808 a 1821), ao se deparar com a 

miscelânea de populações que formavam a sua colônia incentivou a imigração europeia 

acreditando que tal inconsistência étnica não viabilizaria a formação de um exército apto a 

defesa do trono. No entanto, Caio Prado Junior pondera: 

Mas como em todas as iniciativas em que se meteu (a administração 

portuguesa), sua ação será fraca e dúbia. Às suas deficiências orgânicas e que 

já vinham de séculos, acrescentava-se então a posição incerta em que se 

                                                             
12 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Informativo da Coordenadoria de Gestão Documental e Memória. 

Labor! No 12. Ano III. N° 5. mai. 2013. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/web/guest/publicacoes>. Acesso 

em 22 de setembro de 2018.  
13 PRADO JR., Caio. História econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1976. pág. 136. 
14 BARBOSA, Joelma Carmo de. Reassentamentos Urbanos de Imigrados Palestinos no Brasil: um estudo de caso 

do “campo” de Brasília. Jul. 2010. pág. 13. apud MIALHE, Jorge Luís. Políticas Migratórias, pag. 210.  
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encontrava, deslocada no Brasil e hesitante na linha política a seguir com 

relação à colônia. Sua contribuição durante a permanência da corte no Brasil 

não passará do estabelecimento de um punhado de núcleos coloniais formados 

com imigrantes alemães, suíços e açorianos, e distribuídos no Espírito Santo, 

no Rio de Janeiro, e em menor escala em Santa Catarina. Para a História, 

terão mais importância as intenções que os resultados numericamente 

mínimos.15 

 

Estes projetos imigratórios objetivavam principalmente “a ocupação territorial e 

a formação de núcleos coloniais visando à incorporação de imigrantes como pequenos 

proprietários”.16 No entanto, nenhum destes marcos históricos recebeu tantos imigrantes no 

território brasileiro quanto aqueles subsequentes à abolição. Uma vez que os latifundiários, já 

consolidados na República do Brasil, experimentariam a escassez da mão-de-obra depois de 

anos utilizando-se do regime de trabalho servil.  

A expansão do café, proporcionada pelo interesse internacional no produto, e a 

promulgação da Lei Eusébio de Queirós (1850), momento em que o declínio da escravidão 

paulatinamente se tornava evidente, foram alguns dos fatores que influenciaram para que as 

fazendas cafeeiras de São Paulo fossem as pioneiras no uso da mão-de-obra livre imigrante.17 

Destaca-se, na região, a atuação do Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, conhecido como 

senador Vergueiro, proprietário da fazenda Ibicaba, focou seu incentivo à imigração de famílias 

germânicas. A perspectiva daqueles que enfrentaram uma dura realidade no Brasil, verdadeira 

terra prometida, foi explanada na obra Memórias de um Colono, de autoria de Thomas Davatz, 

mestre-escola na suíça, e emigrante contratado para trabalhar nas culturas cafeeiras de 

propriedade de Vergueiro.18 

O contrato de parceria, utilizado por senador Vergueiro entre outros fazendeiros, 

foi em um primeiro momento o instituto utilizado para viabilizar a contratação dos imigrantes, 

                                                             
15 PRADO JR. op. cit. pág. 138.  
16 MENDONÇA, Joseli M. N. Leis para “os que se irão buscar” – imigrantes e relações no século XIX brasileiro. 

História: Questões & Debates, Curitiba, n. 56, pág. 66, jan./jun. 2012. Editora UFPR. apud Entre tantos outros, 

cfe. COSTA, Emília Viotti da. Da senzala à colônia. São Paulo: Brasiliense, 1989, e ALENCASTRO, Luiz Felipe 

de; RENAUX, Maria Luiza. Caras e Modos dos migrantes e imigrantes. In: História da vida privada no Brasil – 

Império: a corte e a modernidade nacional. São Paulo: Companhia das Letras, pág. 292-335. 
17 STOLCKE, Verena. HALL, Michael. A introdução do trabalho livre nas fazendas de café de São Paulo. Revista 

Brasileira de História, 1884. n6. págs. 80-82. 
18 Anais eletrônicos da XXIV Semana de História: "Pensando o Brasil no Centenário de Caio Prado Júnior”. 

Memórias de um colono e um prefácio (Thomas Davatz e Sergio Buarque), na tentativa de entender um sistema. 

págs. 1-3. Disponível em: <http://www.assis.unesp.br/Home/Eventos/SemanadeHistoria/moises1.PDF>. Acesso 

em: 12 de setembro de 2018. 
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possibilitando as partes uma transição para o recente fato social que se instalava.19 O sistema 

de parceria consistia no financiamento da viagem do trabalhador do país migrado a fazenda, 

onde os trabalhadores se estabeleceriam, tendo como remuneração metade dos ganhos líquidos 

obtidos com a colheita. Sucessivamente, a remuneração anual do operário seria dividida para 

reembolsar os empregadores com os gastos dispendidos na viagem.20 

Entre as cláusulas do contrato de parceria era comum adotar-se a incidência de 

juros ao débito consolidado a partir de certo período contratual. Outras disposições comuns no 

instituto dirigiam-se impositivamente ao colono, como a proibição de evadir-se da fazenda até 

o adimplemento da dívida, sob pena de multa, e regras de conduta, no sentido de que os 

trabalhadores deveriam agir pacificamente.21 

Esses termos induzem a reflexão acerca do cotidiano das pessoas livres e pobres, 

as quais “...eram constantemente pressionadas a se enquadrar no campo privado de força e 

favor que estavam os escravos”22. Destacando-se não só a postura dos fazendeiros, mas o papel 

da polícia, que recrutava pessoas consideradas ociosas para se submeterem ao labor nas 

fazendas dos senhores pomposos.23 

Por conseguinte, acostumados a lógica escravista, os fazendeiros ao se 

relacionarem com os novos trabalhadores imigrantes também os submetiam a rigor excessivo. 

Slenes24 exemplifica este cenário a partir da análise da correspondência da polícia. Uma das 

cartas ilustra muito bem a atitude dos empregadores, qual seja, um pedido de prisão feito pelo 

detentor dos meios de produção em prejuízo ao colono Guilherme Schmidt, por haver este 

rompido seu contrato de trabalho. Ocorre que os trabalhadores originários do Velho Mundo, 

acostumados à liberdade, irão conflitar com o tratamento recebido nas américas. 

Dessa forma sucedeu-se com os imigrantes germânicos. Davatz 25  aclara as 

circunstâncias as quais se encontravam os colonos na fazenda Ibicaba, tais como: a permanência 

de imensuráveis dívidas, a precária infraestrutura das fazendas e rotineiras mudanças 

promovidas pelo empregador. Neste último caso era como se o imigrante fosse vendido a outro 

                                                             
19 Nota Introdutória. MORAES, Rubens. in Memórias de um colono no Brasil (1850), DAVATZ, Thomas. Pág. 

19 
20 STOLCKE, Verena. HALL, Michael. op. cit. pág. 83. 
21 Ibid. pág. 83. 
22  SLENES, Robert W. Senhores e Subalternos no Oeste Paulista. In: História da vida privada no Brasil – Império: 

a corte e a modernidade nacional. São Paulo: Companhia das Letras, pág. 283. 
23 Ibid. pág. 283.  
24 Ibid. pág. 283.  
25 DAVATZ, Thomas. Memórias de um colono no Brasil. 1850. pág. 113-118. 
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fazendeiro, culminando em uma nova dívida ao trabalhador. Outrossim, os imigrantes tinham 

uma ideia bem diferente do que os aguardava, tendo sido ludibriados por:  

“Lindas descrições, relatos atraentes dos países que a imaginação entreviu; 

quadros pintados de modo parcial e inexato, em que a realidade é por vezes 

deliberadamente falseada, cartas ou informes sedutores e fascinantes de 

amigos, de parentes; a eficácia de tantos prospectos de propaganda e também, 

sobretudo, a atividade infatigável dos agentes de emigração, mais 

empenhados em recheiar [sic] os próprios bolsos do que em suavizar a 

existência do pobre.”26 

 

As inconsistências da imigração no Oeste paulista desencadearam o 

descontentamento dos imigrantes, quem geralmente o expressava manifestando desídia no 

labor. Da mesma forma, como evento pontual, mas significativo, a revolta contra o senador 

Vergueiro em 1856, que irá repercutir até a Europa, sobretudo com a publicação do livro de 

Davatz.27  Consecutivamente foi suscitado o debate em torno da eficiência do contrato de 

parceria, que foi paulatinamente sendo trocado por sistemas alternativos de contratação de 

trabalhadores imigrantes.28 

Diante destas novas relações os senhores, agora empregadores, adaptavam-se aos 

seus novos subordinados em demais esferas da vida privada. Como no caso dos imigrantes, que 

ao serem alojados em senzalas remodeladas, resistiram, fazendo com que os senhores de 

engenho remodelassem as antigas construções, as quais remetiam aos novos trabalhadores à 

arquitetura das prisões.29 

Contudo, algumas práticas degradantes acometiam tanto escravas quanto 

imigrantes. A título de exemplo, as mulheres haviam sua intimidade violada pelos fazendeiros, 

os quais utilizavam-se do seu poder econômico e social para propagar agressão sexual as 

subordinadas.30 

Aponta-se que, ainda durante o século XIX, à revelia do discurso pela 

“modernização”, ou seja, a prática publicitária do governo nacional de incentivo a inserção do 

branco europeu na sociedade miscigenada, e dos sucessivos debates no congresso acerca da 

possível utilização da mão-de-obra oferecida pelos coolies, cerca de três mil trabalhadores 

                                                             
26 Ibid. pág. 36. 
27 STOLCKE, Verena. HALL, Michael. op. cit. pág. 90-91. 
28 Ibid. pág. 95. 
29 SLENES, Robert W. op cit. pág. 284-285. 
30 Ibid. pág. 288-290. 
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asiáticos foram incorporados no mercado de trabalho brasileiro.31 No âmbito formal, o contrato 

de trabalho submetido aos coolies, era por prazo determinado por cerca de 5 a 6 anos. Após este 

lapso temporal o trabalhador deveria voltar ao seu país de origem com recursos próprios.32  

As condições de trabalho supracitadas evidenciam o tipo de trabalhador almejado 

para compor o processo civilizatório idealizado pelas elites brasileiras, motivo pelo qual Villen 

identifica estes trabalhadores como “braços civilizatórios”. Porquanto, não importava a 

qualificação destes, mas sim sua adequação ao projeto político almejado.33  

No mais, em apenas quatro décadas o Brasil chegou a receber 3,8 milhões de 

estrangeiros, principalmente entre os anos de 1887 a 1914, quando a produção de café mais 

demandou força de trabalho, atingindo o expressivo número de 2,74 milhões de imigrantes. 

Este cenário é possível de ser visualizado na tabela a seguir, presente na obra de Boris Fausto.34 

 

FIGURA 1 – TABELA. IMIGRAÇÃO LÍQUIDA: BRASIL, 1881-1930.   

Nota-se o significativo número de italianos obstinados a laborar nas lavouras 

cafeeiras, 73% dos imigrantes no lapso entre 1880 a 1900, em que pese haverem italianos que 

não optaram por esta forma de sustento. A assistência pública paulista foi o principal incentivo 

para este acontecimento, evidenciando a origem pobre destes imigrantes.35 

                                                             
31  VILLEN, Patricia. Imigração na modernização dependente: “braços civilizatórios” e a atual configuração 

polarizada. op. cit. 
32 Ibid. pág. 39. 
33 Ibid. pág. 40-41.  
34  FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1998. pág. 275. Disponível em: 

<https://vivelatinoamerica.files.wordpress.com/2015/11/fausto-boris-historia-do-brasil.pdf>. Acesso em: 02 de 

setembro de 2018. 
35 Ibid. pág. 279. 
 

https://vivelatinoamerica.files.wordpress.com/2015/11/fausto-boris-historia-do-brasil.pdf
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Outrossim, o período compreendido entre os anos de 1887 a 1914 pode ser 

denominado como a “era das migrações internacionais”, fenômeno comum a grande parte das 

ex-colônias, que será interrompido a partir de 1914, com o estopim da 1ª Guerra Mundial.36  

Neste ponto iria-se criar uma tendência entre os governos dos Estados-Nação de preocupação 

com a segurança nacional. Dessa forma, o Brasil partindo da perspectiva do imigrante nocivo37, 

passa a exigir a relação dos estrangeiros que haviam optado por manter a nacionalidade do seu 

país de origem.38 

Os anos subsequentes, lapso temporal entre guerras, também foi marcado pela 

perspectiva ideológica a qual impôs controle a imigração. O governo de Getúlio Vargas, 

somado ao nacionalismo ascendente e à recessão econômica generalizada, ratificou medidas 

restritivas e discriminatórias àqueles que no Brasil desejavam se estabelecer. 39  No âmbito 

legislativo a preocupação com a ordem interna deu lugar ao Decreto-Lei no 7.967 de 1945, o 

qual no artigo 2º impunha uma série de requisitos para a entrada de estrangeiro, ato que deveria: 

“Atender-se-á, na admissão dos imigrantes, à necessidade de preservar e 

desenvolver, na composição étnica da população, as características mais 

convenientes da sua ascendência européia, assim como a defesa do 

trabalhador nacional.”40 

Resta claro a preocupação com os ideais civilizatórios excludentes, mas 

historicamente utilizados no Brasil, através de políticas imigratórias, as quais se materializam 

pela conjuntura interna e externa dos países, e em contrapartida irão transformar a sociedade 

que recebeu os sujeitos imigrantes. No Centro-Sul do país os estrangeiros mudaram o cenário 

social da região com sua “...presença nas atividades econômicas, seus costumes, seus hábitos 

alimentares, contribuindo também para valorizar uma ética do trabalho.”41 

No que tange a história daqueles que no Brasil chegaram em busca de ascensão 

econômica e social, muitos sofreram conjunturas adversas, tais como o tratamento dado aos 

                                                             
36 VILLEN, Patricia. Qualificação da Imigração no Brasil: Um Novo Capítulo das Políticas Imigratórias? op cit. 

pág. 116. apud. CASTLES, Stephen; MILLER, Mark J. The age of migration: international population movements 

in the modern world. Londres, Nova York: MacMillan Press, 1993. 
37 Ibid. pág. 116. 
38 Ibid. apud. BASTOS, José T. Naturalização. São Paulo: Livraria Acadêmica, 1926. 
39 ANDENA, Emerson Alves. Transformações da Legislação Imigratória Brasileira: Os (des)caminhos rumo aos 

direitos humanos. Universidade de São Paulo. Faculdade de Direito. São Paulo. 2013. pág. 66. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2140/tde-16122013-164856/es.php>. Acesso em 19 de outubro de 

2018. 
40  BRASIL. Decreto-Lei no 7.967. 18 de setembro de 1945. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del7967.htm>. Acesso em 22 de outubro de 2018.  
41 FAUSTO, Boris. op. cit. pág. 281.  
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trabalhadores do campo, equivalente ao dado aos escravos. Outros casos mais específicos, e a 

longo prazo, demonstram o crescimento social dos imigrantes, inclusive na posição de 

fazendeiros.42 

 

1.3. O movimento migratório no final do século XX e começo do século XXI 

Em contrapartida à forte incidência dos imigrantes no Brasil até meados do século 

XX, a partir da década de oitenta o país passou a exportar mão-de-obra para outros Estados.43 

Neste período o Brasil enfrentou a chamada “década perdida”, marcada pela instabilidade pós-

ditadura militar. Por outro lado, o principal país receptor de emigrantes brasileiros, os Estados 

Unidos, experimentava o crescimento econômico em seu território sustentando assim este 

movimento.44  

Apesar da alcunha deste marco temporal o Brasil mostrou-se atrativo para os 

bolivianos a partir da década de 1980. A influência dos fatores de ordem econômica resta 

irrefutável, dado que naquele momento a população boliviana enfrentava em seu Estado natal 

taxas insustentáveis de inflação e desemprego.45  

Importante ressaltar que, o movimento imigratório, a iniciativa de deixar o seu 

país de origem para explorar outras nações é, em geral, uma ação estimulada pela boa 

perspectiva que o estrangeiro tem acerca do lugar onde se pretende chegar. Este estímulo pode 

ser induzido pela mídia, pelos agentes de imigrantes e principalmente pelo imaginário 

coletivo.46 

                                                             
42 Ibid.  
43 CAVALCANTI, Leonardo. Imigração e mercado de trabalho no Brasil. Características e tendências. pág. 12. 

In CAVALCANTI, Leonardo; OLIVEIRA, Antonio Tadeu; TONHATI, Tânia (Orgs.) A Inserção dos Imigrantes 

no Mercado de Trabalho Brasileiro. Brasília: Cadernos do Observatório das Migrações Internacionais, 2014. apud 

Margolis, 1994; Feldman-Bianco, 1997; Sales, 1999. Disponível em: 

<https://oestrangeirodotorg.files.wordpress.com/2014/11/relatorio-parcial-a-inserc3a7ao-dos-imigrantes-no-

mercado-de-trabalho-brasileiro.pdf> Acesso em 30 de setembro de 2018. 
44 FORJAZ, Maria Cecília Spina. Os exilados da década de 80: imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. Rev. 

adm., empres. [online]. 1993, vol.33, n.1, pp.66-83. ISSN 0034-7590.  Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75901993000100008>. Acesso em 25 de setembro de 2018.  
45  SILVA, Sidney Antonio da. Bolivianos em São Paulo: entre o sonho e a realidade. Instituto de Estudos 

Avançados da Universidade de São Paulo. Estudos Avançados vol. 20 n. 57. São Paulo. 2006. pág. 160. Disponível 

em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142006000200012>. Acesso em: 27 de 

setembro de 2018. 
46 Ibid. pág. 157.  
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A busca pelo utópico El Dorado americano, na terra inexplorada e prometida de 

riquezas, foi crucial para induzir aos fluxos imigratórios do século XIX. Na atualidade, “a 

história se repete de forma inversa, pois descendentes de italianos, japoneses, espanhóis, 

alemães, entre outros, fazem a caminho de volta para a terra de onde vieram seus 

antepassados.”47 Em que pese tal fenômeno, o Brasil, representado pelo samba, pelo futebol, 

pelas belezas naturais e pelas oportunidades de emprego, foi conquistado pelos sonhos dos 

hispano-americanos, estimulando a imigração destes com destino ao país.48  

Por seu turno o século XXI emergiu a crise econômica nos Estados Unidos, 

especificamente em 2007, a qual também afetou diretamente o Japão e o continente europeu. 

Isto irá influenciar na diversificação dos movimentos imigratórios, já que os países emergentes 

não tiveram sua economia afetada tal qual os chamados países desenvolvidos.49 

Corroborando essa diversificação observa-se o mercado de trabalho brasileiro no 

períodos entre os anos de 2011 a 2013, composto por trabalhadores originários de diferentes 

regiões, dentre haitianos, colombianos, senegaleses, peruanos e bengalis. 50  No caso dos 

bolivianos, estes vêm desde o final do século XIX marcando presença especialmente na cidade 

de São Paulo, onde costumam laborar em oficinas de costura.51  

Mister para compreender o lugar dos imigrantes é partir da perspectiva do 

mercado de trabalho, identificando “a intensidade e o direcionamento dos fluxos 

migratórios”52, a depender da demanda ou escassez econômica. Registra-se também a posição 

social que a mão de obra imigrante ocupará na sociedade brasileira, por esse ângulo alguns 

dados quantitativos são importantes, ilustrando a realidade fática. Nesse sentido aponta 

Cavalcanti, no Relatório Parcial do Observatório das Migrações Internacionais: 

 Os dados apresentados nesse texto, demonstram que entre os anos 2011 e 

2013, o número de imigrantes no mercado de trabalho formal cresceu 50,9%. 

Os imigrantes haitianos passaram a ser a principal nacionalidade no mercado 

de trabalho formal em 2013, superando os portugueses. Assim, a sua 

população cresceu, aproximadamente, dezoito vezes, passando de pouco mais 

814 imigrantes em 2011, para 14.579 empregados no mercado de trabalho 

formal em 2013.53 

                                                             
47 Ibid. pág. 158. 
48 Ibid. págs. 157-158.  
49 CAVALCANTI, Leonardo. op. cit. pág. 12-13.  
50 Ibid. pág. 13. 
51 SILVA, Sidney Antonio da. op. cit. pág. 161. 
52 CAVALCANTI, Leonardo. op. cit. pág. 21. apud. CACHÓN, L. La formación de la ‘España inmigrante: 

mercado y ciudadanía, Revista Española de Investigaciones Sociológica, n. 97, p. 95-126, 2002. / SOLE, C., 

CAVALCANTI, L., PARELLA, S., La incorporación socioeconómica de la inmigración brasileña en España. 

Madrid: Observatório Permanente de la Inmigración (OPI), 2011. 
53 Ibid. pág. 13. 
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Este fato se consolidou especialmente dado o abalo sofrido com o terremoto, em 

janeiro de 2010, que assolou o território do Haiti. Fugir daquele cenário, já fragilizado 

economicamente, se tornou uma necessidade. Dessa forma aliciadores influenciavam as vítimas 

dessa catástrofe a pagar caro por uma longa viagem de ida a fronteira brasileira, onde poderiam 

solicitar refúgio.54  

Cabe frisar que o Brasil se comprometeu com a garantia do refúgio a indivíduos 

perseguidos em seu país de origem, compromisso formalizado com a sua assinatura na 

Convenção Internacional sobre o Estatuto dos Refugiados (1951), bem como no Protocolo de 

1967, e também ao compor o Comitê Executivo do ACNUR (Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados) desde 1958, cenário este que culminou na promulgação do Estatuto 

do Refugiado (Lei no 9.474/1997) a qual regulamentou a criação do CONARE55.  

O Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) entendeu que no caso dos 

haitianos não se tratava do instituto do refúgio, o qual depreende a perseguição. Para tanto o 

órgão emitiu a Resolução Normativa 97/12, viabilizando a concessão do visto aos imigrantes 

do Haiti, em decorrência de questões humanitárias.56 

Desde então, 1.300 vistos humanitários foram autorizados, de um total de mais 

de 4.500 imigrantes haitianos que ingressaram no Brasil desde 2010. Porém, 

o conselho limitou o número de vistos desse tipo a 1.200 por ano. Cada visto 

pode incluir os familiares do beneficiado. O visto especial tem validade de 

cinco anos e, para obtê-lo, o interessado precisa apresentar apenas 

passaporte e negativa de antecedentes criminais.57 

 

 

No âmbito informal os haitianos também marcam presença. No que tange ao 

gênero, as mulheres têm predominância no exercício das ocupações informais, sobretudo em 

funções que têm relação com a reprodução social (serviços de limpeza, cuidado, etc.), que 

geralmente implicam informalidade e precarização, e consequentemente a feminização da 

pobreza.58 

                                                             
54 Depois do terremoto no Haiti imigrantes haitianos buscam refúgio no Brasil e recebem vistos. Revista de 

Audiências Públicas do Senado Federal – Em discussão. Março de 2012. págs. 84-85. Disponível em: < 

https://www.senado.gov.br/NOTICIAS/JORNAL/EMDISCUSSAO/upload/201201%20-

%20marco/pdf/em%20discuss%C3%A3o!_marco_2012_internet.pdf>. Acesso em 29 de setembro de 2018.  
55 Refugiados e CONARE. Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: < http://www.itamaraty.gov.br/pt-

BR/politica-externa/paz-e-seguranca-internacionais/153-refugiados-e-o-conare>. Acesso em 12 de novembro de 

2018.  
56 Depois do terremoto no Haiti imigrantes haitianos buscam refúgio no Brasil e recebem vistos. op. cit.  
57 Ibid. 
58 CAVALCANTI, Leonardo. op. cit. pág. 14. 
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Nota-se que o Brasil segue a tendência da incorporação laboral, enquanto nação 

destinatária de movimentos imigratórios. No entanto, mesmo que qualificados técnica e 

profissionalmente os estrangeiros sofrem uma queda de status, em um processo de 

desconhecimento daquilo que o trabalhador vivenciou fora da realidade do país migrado. Esta 

conduta traduz um pensamento etnocentrista, a medida que só se conhece e reconhece aquilo 

que se tem interesse.59  

Restou comprovada por Cavalcanti a disparidade entre a média salarial e a 

formação dos imigrantes no período objeto do Relatório Parcial (2011-2013). Os dados 

apontam que o número de trabalhadores com ensino superior corresponde entre 38% a 30% do 

contingente da maioria dos coletivos de imigrantes, ao contrário da fração ínfima de 

analfabetos. Por outro lado, mais da metade dos trabalhadores estrangeiros, 53%, recebe de 1 a 

3 salários mínimos, junto a percentagem de 40% que recebe entre 1 a 2 salários mínimos.60 

Chiswick, Liang Lee, Miller61 partindo da constatação do fato social, recordam a 

curva em “U” (U-Shaped), como o deslocamento do imigrante, que regride socialmente dado 

as resistências enfrentadas no país migrado. Ainda assim a perspectiva é de ascensão, quando 

da acomodação do trabalhador estrangeiro no novo espaço, aliada a atuação governamental para 

efetivação de políticas públicas de acolhimento destes sujeitos no mercado de trabalho interno.  

Contudo, cabe ressaltar que ao lado destes imigrantes pouco almejados, existem 

aqueles sujeitos, que provenientes de países com maiores índices econômicos e sociais chegam 

ao Brasil, em geral através de empresas multinacionais, estabelecidos em cargos compatíveis 

com sua formação.62 Ao contrário destes que se encontram diagonalmente incorporados no 

mercado, os recentes movimentos com destino ao Brasil acima mencionados, ainda se 

estabelecem em um movimento de “L”, onde a ascensão será viabilizada com o esforço 

governamental para a sua contínua inserção, em progressão.63 

 Situa-se que a complexidade de fluxos imigratórios para o território brasileiro se 

mantém. No Relatório Anual de 201764, do Observatório das Migrações Internacionais pode-se 

visualizar o número de autorizações de trabalho concedidas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, por meio da Coordenação Geral de Imigração (CGIg) e pelo Conselho Nacional de 
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64 CAVALCANTI, Leonardo; Oliveira, T.; Araujo, D., Tonhati, T., A inserção dos imigrantes no mercado de 
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Imigração (CNIg), exigidas pelos consulados brasileiros para fins de concessão de vistos 

temporários ou permanentes a imigrantes que desejam trabalhar no Brasil. Porquanto, ilustra-

se nos dados apenas parte do panorama imigratório, considerando a possibilidade de imigrantes 

irregulares e empregados em trabalhos informais.  

 

 

FIGURA 2 - AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO CONCEDIDAS EM 2011-2016 (BRASIL) 

Em momentos de recessão os imigrantes costumam ser os primeiros afetados, a 

revelia do que ocorreu na crise econômica brasileira, em 2014, que refletiu pouco aos 

imigrantes. Tadeu Oliveira, pesquisador do Observatório das Migrações Internacionais, em 

entrevista para a Folha de São Paulo afirma que: 

“Um dos motivos, explica Oliveira, é que os imigrantes em maior número no 

mercado formal, como haitianos e senegaleses, estão empregados no 

agronegócio – em abate de animais, por exemplo. E o setor do agronegócio 

vem puxando a recuperação econômica.”65 

 

Dessa forma, concluiu Felipe Sousa Quintino e Tania Tonhati66 a partir da sua 

análise quantitativa do número de autorizações, que o declínio ocorrido entre 2015 e 2016 

seguiu a tendência dos anos anteriores. Constatando, também, que as nacionalidades com as 

principais autorizações em 2016 foram Estados Unidos (3.952), Filipinas (2.841), Reino Unido 

(1.844), Índia (1.675), Itália (1.664), Espanha (1.389) e Alemanha (1.228), as quais se mantém 

estáveis ao longo dos anos.  

Infere-se, pois, que o Brasil tem carência do perfil de trabalhador qualificado, que 

é suprida muitas vezes com os não nacionais. No entanto, a mão de obra imigrante também se 
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situa no polo inferior do que Portes (2003) metaforicamente visualiza como um relógio de areia, 

onde os imigrantes com formação média ficam deslocados socialmente.67 
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2) A regulamentação do ordenamento jurídico brasileiro quanto ao Direito de Migrar 

no contexto da globalização  

 

2.1. A globalização neoliberal e sua relação com os fluxos migratórios laborais 

“Todo processo histórico é marcado por fases com características e instrumentos 

próprios encadeados”68 , isso quer dizer que mecanismos e estratégias são utilizados pela 

manutenção do status quo da classe dominante. Destarte, assim fez a burguesia no período da 

Revolução Francesa, defendendo a figura do Estado, resguardados seus interesses mercantis, 

estopim para as grandes navegações.  

Atualmente, a mesma burguesia permanece marcada ideologicamente, em 

benefício às suas aspirações cada vez mais expansionistas69. Para tanto, importante se faz 

compreender o cenário ideológico e fático, onde se situa o ordenamento jurídico internacional 

e interno, o qual dá suporte aos movimentos migratórios na atualidade.  

A fase de expansão do capitalismo proporcionada pela transnacionalização da 

economia não tem como marco histórico determinado contexto específico. Contudo, desde a 

década de 70 pesquisadores têm notado o aprofundamento das interações transnacionais, desde 

a comunicação social, à economia, seja pela produção, pelas transferências financeiras ou pelos 

deslocamentos humanos.70 Outrossim, sabe-se que o termo globalization (tradução do inglês: 

globalização), o qual vem sendo interpretado de diferentes formas por cientistas das áreas 

sociais, passou a ser cunhado a partir da década de oitenta, em escolas de administração de 

empresas – business schools – de importantes Universidades dos EUA com o objetivo de 

propagar idéias e estratégias de lideranças para empresas globais.71  

Dessa forma pesquisadores têm entendido, diante da ascendente complexidade 

das interações internacionais, o fenômeno da globalização como o momento de ruptura em 

detrimento às relações transfronteiriças anteriores. Sem embargo, dada a sua complexidade não 

                                                             
68  MISAILIDIS, Mirta G. Lerena. MOURA, Sthéphanie Winck Ribeiro de. A POLÍTICA IMIGRATÓRIA 
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é este um fenômeno linear, sequer consensual, considerando a existência de “um vasto e intenso 

campo de conflitos entre grupos sociais, Estados e interesses hegemónicos, por um lado, e 

grupos sociais, Estados e interesses subalternos, por outro; e mesmo no interior do campo 

hegemônico há divisões mais ou menos significativas.”72. Muito embora haja uma parcela de 

conflito, através dos seus mais influentes membros, o grupo hegemônico apoia-se numa base 

de consenso73, delineando características à globalização, e as legitimando como axiomas.  

Neste interim, a globalização é contornada por um comando descritivo e outro 

prescritivo, mas devido a demanda este último é também formado por uma série de prescrições, 

que por sua vez estão amparadas pelo consenso hegemônico. Boaventura74 entende que este se 

trata do “Consenso Neoliberal”, formalizado pelos países centrais em Washington, nos anos de 

1980, contexto pós Segunda Guerra Mundial, com vistas ao futuro da economia mundial, das 

políticas para o desenvolvimento e do papel do Estado na economia. Certo que as faces da 

globalização não se limitam ao também conhecido “Consenso de Washington”, mas são por 

esta ideologia profundamente impactadas.  

Importante ressaltar que, atualmente, tal Consenso não é recepcionado da mesma 

forma, sobretudo com o aprofundamento das crises dentro do próprio grupo hegemônico e da 

resistência dos grupos subalternos ou contra hegemônicos 75 . Alguns economistas vêm 

classificando esta conjuntura como o pós-consenso de Washington. Um dos seus percursores, 

Joseph Stiglitz, ganhador do Prêmio Nobel em 1998, publicou o texto “Mais instrumentos e 

objetivos mais amplos: rumo ao Pós-Consenso de Washington”, onde defende, dentre outras 

medidas, a regulamentação financeira, as políticas de concorrência, os investimentos em capital 

humano e as políticas pela facilitação à transferência de mercadorias.76 

Em que pese a problematização do sistema econômico neoliberal, especialmente 

na promoção do Estado mínimo, foi esta a base ideológica, durante cerca de três décadas, que 

impulsionou o fenômeno da globalização. Enquanto fenômeno multifacetado a globalização 

econômica é tocada pelo neoliberalismo, condicionando três inovações institucionais: restrições 

drásticas a regulação estatal; direitos de propriedade internacional para investidores 
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estrangeiros, inventores e criadores de inovações passíveis de propriedade intelectual e a 

subordinação dos Estados às agências multilaterais (Fundo Monetário Internacional, 

Organização Mundial do Comercial, Banco Mundial, e etc.).77  

Ao passo que a lógica financeira predomina em relação a economia real, os 

Estados se veem pressionados pelas agências financeiras multilaterais, sobretudo os Estados 

periféricos e semiperiféricos. Ademais, o mundo globalizado compreende símbolos de 

dominação tal qual a ciência, a técnica, a informação e o conhecimento.78 Estes símbolos, que 

impõem controle e soberania se situam, predominantemente, no poderio de entidades privadas, 

entre empresas transnacionais, corporações e conglomerados econômicos, as quais se 

beneficiam com o constante desenvolvimento tecnológico para expandirem suas áreas de 

atuação.79 

Assim a conjunção entre técnica e ciência alinha-se aos anseios do mercado, mas 

por um outro lado afasta as bases morais, que têm o condão de frear o utilitarismo, característica 

do capitalismo marcada pela constante busca do lucro e da concorrência. 80  Para tanto a 

globalização concede fluidez, de forma que os Estados facilitam a entrada de capital e 

informações, e porventura tem as suas fronteiras físicas enfraquecidas.81 Paradoxalmente a toda 

facilidade, o sistema distancia as pessoas, à medida que a moral da sociedade moderna se 

desvincula da ideia de solidariedade.82 

O poder econômico e político de algumas das entidades privadas globais 

ultrapassa muitos Estados-nação. “Segundo Flávia Piovesan (2013, p.55) “das 100 maiores 

economias mundiais, 51 são empresas multinacionais e 49 são Estados.”83 Diante desta lógica 

neoliberal, Milton Santos avalia a ideia de indispensabilidade das empresas globais, que frente 

ao poder público, o pressionam para atender as suas próprias demandas, por outro lado À 

medida que se impõe esse nexo das grandes empresas, instala-se a semente da 

ingovernabilidade, já fortemente implantada no Brasil (...)”.84 
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No mercado de trabalho, esta influência privada se destaca, pois em benefício às 

empresas que buscam maximizar sua produção, as políticas públicas internas tendem a 

flexibilizar as legislações trabalhistas.85 Com isso, junto aos trabalhadores nacionais ou não, as 

empresas globais potencializam a lógica de produção global. Ocorre que a circulação de pessoas 

não tem as barreiras facilitadas como os bens, especialmente nos países desenvolvidos, de 

forma a preservar sua prosperidade aos nacionais.86 

Contudo, inevitável a toda circulação e aparente proximidade, características 

próprias da globalização, concomitante ao seu processo crescem as migrações internacionais 

fenômeno que decorre de expectativa do imigrante aumentar sua capacidade financeira, o que 

pode ser frustrado pelas condições políticas, econômicas e jurídicas encontradas no país o qual 

se escolheu explorar.87 Paralelo a isso, o princípio econômico da liberdade de qualquer um 

poder oferecer sua mão de obra em troca de capital, se construiu sob a condição do país receptor 

exercer seus direitos de soberania.88  

Dessa forma a propaganda política tende a privilegiar os direitos coletivos dos 

Estados em detrimento dos direitos individuais, incentivando seus respetivos governos a decidir 

quem entra e permanece em seu território, sendo este um dos seus mais consensuais direitos de 

soberania.89 Sob esta ótica, A. Zolberg fixa asserções teóricas relevantes acerca dos impactos 

macroestruturais dos processos de globalização econômica nos deslocamentos humanos 

internacionais, a saber:  

(1) O mundo caracteriza-se por desequilíbrios entre nações; (2) As fronteiras 

são mecanismos primordiais de manutenção de desigualdades entre nações; 

(3) O controle das fronteiras representa a linha crítica de divisão entre o 

mundo desenvolvido, “o centro”, e a periferia económica [sic] crescentemente 

subordinada.90  

 

Partindo da premissa da desigualdade estrutural, conclui-se que a preponderância 

ideológica fundamentada na soberania nacional, ou seja, pelas ideias de defesa das barreiras 
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geográficas, e virtuais (economia e mercado de trabalho), e pelo individualismo, restam por 

evidenciar demais problemas de origem sociológica, tais como o preconceito, a xenofobia e a 

discriminação. 91  Também aprofunda a situação de vulnerabilidade do migrante eventual 

barreira linguística, que além de dificultar a sua comunicação, gera insegurança para recorrer 

aos sindicatos, à justiça, e aos órgãos públicos em geral, especialmente pelo medo da 

deportação. 92  Outrossim, em que pesem seus esforços por melhores oportunidades, os 

migrantes restam por serem explorados e criminalizados.93 

 

2.2 A ordem constitucional e o Direito de Migrar 

Partindo-se da perspectiva da globalização como a atual etapa da sociedade onde 

pessoas de diferentes lugares do mundo têm contato com realidades cada vez mais distantes, 

muito embora dicotomicamente subsista diversas faces de fragmentação social à maior parte da 

população global,94 mister se faz analisar a ordem jurídica interna e externa, a fim de verificar 

como se dá a atuação legislativa tocante à imigração, fenômeno que vem crescendo junto ao 

processo globalizante. No âmbito do Direito Internacional Convencional os direitos humanos 

revelam-se. Frisa-se que tais direitos se fundamentam secularmente nas ideias de direito 

racional e direito natural, a partir de valores que a depender do momento histórico relativizam-

se.95  

Pontua-se, no entanto, que atualmente com o consenso quase que absoluto entre 

os países na aprovação do sistema valorativo consubstanciado na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem de 1948, que inaugura em seu 1º artigo “Todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e em direitos (...)”, têm-se cada vez mais a ideia de que estes 

direitos também são universais e positivos.96 Certo que, atualmente, existe uma vastidão de 

tratados internacionais que visam tutelar os direitos da “pessoa humana” estabelecidos.97 Por 
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sua vez, esta condição de ser humano é a única exigida para que indivíduos vindiquem tais 

direitos quando violados, seja no âmbito interno ou externo, cujo sistema jurídico internacional 

está em constante evolução, a fim de convergir o “Direito para uma nova ordem de valores na 

qual o ser humano representa o núcleo central”.98 

Muito embora os direitos humanos além de positivados, também se fundamentem 

nos costumes internacionais, os direitos fundamentais, que também decorrem de ideias de 

direito natural, protegem especificamente aos cidadãos, no âmbito positivado das 

Constituições. 99  A vigente Constituição Federal da República Federativa do Brasil 100 

compartilha desta distinção, ao definir em seu art. 5º, §1º que “normas definidoras dos direitos 

e garantias fundamentais têm aplicação imediata” e no §3º que “tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às emendas constitucionais”. Assim, é importante atentar-se tanto às disposições 

constitucionais, quanto aos tratados em que o Brasil é signatário para compreender sua 

relevância ao fenômeno da imigração.101  

Mister informar que a Constituição é um o sistema de normas jurídicas, sendo 

assim um complexo lógico, formando por partes diferentes, mas harmoniosas entre si.102 Não 

se coaduna com esta sistemática a existência de antinomias no Direito. Assim, para se evitar o 

conflito entre normas o critério mais utilizado é o hierárquico, evidenciando a supremacia da 

Constituição.103  

Os princípios são imprescindíveis neste processo, funcionando como viés 

interpretativo, à medida que “espelham a ideologia da Constituição, seus postulados básicos e 

seus fins”, auxiliando também na integração do Texto Constitucional104. Por si só, a supremacia 

das normas constitucionais é um princípio, que limita qualquer ação ao critério da 
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constitucionalidade.105 Compreender seu status hierárquico é fundamental para perseguir sua 

eficácia social ou, como entende Luís Roberto Barroso, a efetividade que “...representa a 

materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima 

quanto possível, entre o dever-poder normativo e o ser da realidade social.”106 

Outrossim, ao determinar que os direitos e as garantias fundamentais têm 

aplicabilidade imediata, a Carta Magna atribuiu a incidência direta destes a fatos, situações, 

condutas ou comportamentos que elas regulam.107 Nesse sentido, é o princípio da dignidade da 

pessoa humana, ideia de direito humano internalizada, que concebe a ideia de que o humano é 

um fim em si mesmo foi consubstanciada em direito fundamental, pela positivação no art. 1º, 

III, da CRFB/88, sendo certo que o dispositivo determina tal princípio como verdadeiro 

fundamento da República Federativa do Brasil.108  

Valendo-se da hermenêutica jurídica esta norma valorativa, porquanto 

justificativa moral e fundamento normativo para os direitos fundamentais, funciona como 

verdadeiro parâmetro axiológico no controle de constitucionalidade.109 O mesmo dispositivo, 

no inciso IV, determina “os valores sociais do trabalho...” como fundamento da República.  

O art. 4º da Constituição brasileira também tem destaque para o presente estudo, 

porquanto define princípios os quais regem a relação entre os Estados, sendo imprescindíveis: 

II - prevalência dos direitos humanos; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz e IX 

- cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.110 Da mesma forma, o art. 5º, 

ao consagrar o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, ao 

brasileiros e estrangeiros, além de garantir o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, limitado apenas às qualificações profissionais que a lei estabelecer.111 

Na seara do Direito do Trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho, em 

especial nos artigos 352 a 358, consagrou a proteção ao trabalhador nacional, limitando o acesso 
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de imigrantes a determinados cargos e funções.112 O texto resta por ser incompatível com a lei 

constitucional, não tendo sido recepcionado.113 Ressalta-se, no entanto, que mesmo a Lei Maior 

reservou determinados direitos aos nacionais, tais como: “o art. 12, §3º, 14, § 2º (restrição de 

direitos eleitorais), 176, §1º (pesquisa e lavra de recursos minerais), 178, parágrafo único 

(transporte aquático), 222 (propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens)”.114 

Ainda na Carta Magna, o art. 5º, § 2º, regulou: “Os direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte.”115  Resta clara, pois, a preocupação do legislador constituinte com a ordem jurídica 

internacional na perspectiva dos direitos humanos.  

Neste ponto revela-se o direito de migrar, assim inaugurado pela sua positivação 

no art. 13, itens 1 e 2, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948116, documento 

assinado pelo Estado brasileiro, os quais determinam, respectivamente: “Todo ser humano tem 

direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada Estado” e “Todo 

ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio e a esse regressar”. Por 

sua vez o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, internalizado em 1992, ratificou os mesmos 

direitos no art. 12, limitando seu exercício no item 3, apenas quando “no intuito de proteger a 

segurança nacional e a ordem, a saúde ou a moral pública, bem como os direitos e liberdades 

das demais pessoas, e que sejam compatíveis com os outros direitos reconhecidos no presente 

Pacto”.117 

Deisy Ventura, professora de Direito Internacional na Universidade de São Paulo, 

em entrevista para a UOL, opinou: “...migrar, com todos os riscos que isto implica, explica-se 

simplesmente porque a busca de felicidade é inerente ao ser humano. E felicidade, atualmente, 

para a maioria da população mundial, significa apenas ter um emprego.”118 Cabe mencionar 

                                                             
112  BRASIL. DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em 8 de novembro de 2018.  
113 LIMA, Luciana Ferreira. D’Ambroso, Marcelo José Ferlin. op cit. pág. 166. 
114 Ibid.  
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117  BRASIL. DECRETO N0 592, DE 6 DE JULHO DE 1992. Disponível em: 
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que este direito inerente à condição humana, e que também contribuiu para sua própria 

evolução, se insere na ordem jurídica não apenas como um dispositivo textual, tendo em vista 

que, sob o viés de que os direitos humanos, estes:  

“...são meios discursivos, expressivos e normativos que pugnam por reinserir 

os seres humanos no circuito de reprodução e manutenção da vida, nos 

permitindo abrir espaços de luta e de reivindicação. São processos dinâmicos 

que permitem a abertura e a conseguinte consolidação e garantia de espaços 

de luta pela dignidade humana”119 

 

Em matéria de Direito Internacional Convencional o Brasil também assinalou 

compromisso com a questão da migração laboral. Destacam-se a Convenção 19 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), que determina igualdade no tratamento das questões relativas 

à indenização por acidentes do trabalho a nacionais e imigrantes, a Convenção 97 (Decreto no 

58.819/66), sobre os trabalhadores migrantes e Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto 

dos Refugiados (Lei 9.474/97). 120 

Os deslocamentos humanos são constantemente interrompidos pelas barreiras 

jurídicas sob o argumento de proteção ao território, a soberania e a nação, confirmando a ideia 

de que  “imigrar” é um privilégio submetido a vontade discricionária do administrador, 

importando a burocratização na concessão de autorização de permanência.121 No entanto, ao se 

analisar a questão migratória a partir dos dispositivos supracitados conclui-se que o legislador 

constituinte pretendeu consagrar os direitos da pessoa humana de forma indiscriminada.  

Outrossim, ao inserir políticas públicas em benefício aos não nacionais os Estados 

incentivam a criação de novas relações sociais, econômicas e interculturais livres e 

dinâmicas. 122  Além disso, sendo emigrar um direito incontestável pela sua subjetividade, 

infere-se que imigrar é também um direito humano.123 

 

2.3. A tutela da República Federativa do Brasil ao trabalhador migrante 
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O Estatuto do Estrangeiro, regulamentado pelo Decreto no 86.715/81, 

recentemente foi revogado por novo diploma legal, após mais de três décadas vigorando no 

ordenamento jurídico interno. O processo histórico que iria culminar na sua promulgação 

sucedeu-se de fatos políticos intrinsecamente ligados ao conflito da Guerra Fria.   

Naquela conjuntura, os Estados Unidos influenciavam ideologicamente a América 

Latina com o objetivo de conter o comunismo e a União Soviética. Fundamentava-se assim a 

intervenção militar através do viés teórico da Doutrina da Segurança Nacional.124 No Brasil, 

pela Escola Superior de Guerra destacou-se a atuação do Golbery do Couto e Silva, o qual 

baseava a supressão de direitos fundamentais da pessoa humana em detrimento à manutenção 

da segurança nacional.125  

Outros conceitos doutrinários funcionavam a lógica repressiva que era a 

sistemática central daqueles governos, como aquele amplamente utilizado do “inimigo interno”, 

fundamental a manutenção do Golpe Militar de 1964. A subjetividade terminológica restava no 

enquadramento irrestrito de sujeitos como uma “ameaça comunista”. 126  Corroborando a 

ofensiva contra aqueles que eram identificados como indivíduos nocivos à segurança nacional, 

promulgou-se o Decreto-Lei no 941, em 13 de outubro de 1969, onde a “situação jurídica do 

estrangeiro”127 era regulamentada, sobretudo a sua expulsão, conforme art. 73 do decreto, 

elencadas hipóteses abertas, que possibilitavam ao administrador atuar arbitrariamente.128 

Durante a Ditadura Militar a atuação legislativa procedeu-se pontualmente em 

assuntos específicos envoltos à imigração, até que em 19 de agosto de 1980 é publicado o 

Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815), regulamentado pelo Decreto no 86.715/1980, o qual 

tutelava expressamente os direitos e deveres dos imigrantes.129 A política de segurança nacional 

resta evidente durante o texto legal, vindo a conflitar com a ordem jurídica inaugurada pela 

Constituição Federal de 1988, sobretudo pela positivação de trâmite demasiado burocrático 

para o imigrante, e sujeito a arbitrariedades.130  
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Nesse sentido, apesar do art. 1º do revogado Estatuto permitir que em tempos de 

paz estrangeiros entrem e permaneçam no território brasileiro, respeitadas as disposições da lei 

e os interesses nacionais, o art. 2º vincula tal aplicação primordialmente“(...) à segurança 

nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, sócio-econômicos e culturais do 

Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional”131 . Da mesma forma, as diferentes 

espécies de vistos, elecandos nos incisos I a VII do art. 4º, não eram concedidos a estrangeiros 

que, de acordo com o Ministério da Justiça fossem considerados inconvenientes, nos termos do 

art. 26132.  A concessão ainda é obstaculizada pelos incisos do art. 7º, in verbis:  

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.133 

A preocupação securitária prevaleceu durante a vigência do Estatuto do 

Estrangeiro, fato confesso no inciso II supracitado, pois considerar um indivíduo nocivo à 

ordem problematiza a amplitude do conceito de nocividade, o que se submetia a avaliação 

subjetiva da Policia Federal, portanto sob o viés da investigação criminal.134 Outrossim, ao 

passo que são impostas tantas medidas restritivas, sobretudo ao trabalhador estrangeiro, ao 

positivar “...à defesa do trabalhador nacional” como medida restritiva a permanência de 

imigrantes, por um outro lado tal diploma favoreceu a entrada de mão de obra especializada, 

permitindo o visto permanente àqueles que desempenham atividade certa e fixem-se à 

determinada região, nos termos do art. 18, que complementa o parágrafo único do art. 16, o 

qual determina: 

Parágrafo Único. A imigração objetivará, primordialmente, propiciar mão-

de-obra especializada aos vários setores da economia nacional, visando ao 
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aumento da produtividade, à assimilação de tecnologia e à captação de 

recursos para setores específicos.135 

 

Nota-se, pois, que o Estatuto do Estrangeiro possibilitou aos imigrantes 

qualificados a permanência no território brasileiro, possibilidade esta que não atingira da 

mesma forma trabalhadores desqualificados profissional ou economicamente.136 Frisa-se ainda 

para a limitação imposta pela última parte do art. 18, que vincula a concessão do visto 

permanente a fixação do estrangeiro em determina região.  

Este comando vai de encontro com ordem jurídica, tanto externa, consoante a art. 

13, item 1 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, quanto interna, nos termos da 

Constituição Federal de 1988, no art. 5º, XV, posto que determina a liberdade de locomoção a 

qualquer pessoa, quando em tempos de paz, direito que inclusive pode ser garantido via habeas 

corpus, conforme inciso LXVIII do mesmo artigo.137 

Importante destacar que a Lei n.º 6.815/1980 também criou o Conselho Nacional 

de Imigração – CNIg, órgão competente para pormenorizar a política migratória brasileira, 

através de Resoluções Normativas, observadas no âmbito do Ministério do Trabalho, Ministério 

das Relações Exteriores e Ministério da Justiça órgãos que também editavam suas próprias 

Resoluções, a fim de regulamentar a autorização de entrada e permanência de estrangeiros.138 

A doutrina da segurança nacional norteou a atuação do CNIg, fixando o seguinte trâmite para 

o imigrante trabalhar regularmente: 

1ª: pedido de autorização de trabalho ao Ministério do Trabalho, de caráter 

permanente ou temporário, através do sistema “Migranteweb”; 2ª: análise 

pela CGIg (Coordenadoria Geral de Imigração) para deferimento ou 

indeferimento da autorização; 3ª: em caso de deferimento, divulgação da 

autorização no Diário Oficial, cabendo ao interessado se dirigir ao Consulado 

Brasileiro de sua localidade para emissão do visto; 4ª: a Repartição Consular 

competente emitia o visto para o estrangeiro, e; 5ª: o estrangeiro podia viajar 

para o Brasil.139 
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Após executar devidamente as quatro etapas em seu país de origem o migrante 

portando o visto concedido pelo Ministério das Relações Exteriores através da autoridade 

consular competente poderia chegar a território brasileiro. Eram duas as modalidades de visto: 

permanente àqueles que pretendessem residir, ou temporário, quando a estrangeiro em 

“...viagem cultural, missão de estudos, a negócios, na condição de artista ou desportista, 

estudante, cientista, correspondente de rádio, jornal, televisão ou agência de notícias 

estrangeira, entre outros...”140.  

O procedimento mostra-se difícil, burocrático, e nos moldes ideológicos do 

Estatuto do Estrangeiro. Importante mencionar que os atos editados por tais órgãos do executivo 

não se sobrepõem hierarquicamente à legislação, mas conferem certeza jurídica, buscando 

vincular os agentes públicos.141  

Por sua vez, o Conselho Nacional de Imigração diante do quadro de precarização 

enfrentado pelos imigrantes que chegavam ao Brasil muitas vezes já fragilizados, editou a RN 

122/16, em 03 de agosto de 2016, contemplando os sujeitos vítimas de tráfico de pessoas, de 

trabalho análogo ao escravo, e àqueles que sofressem perseguição por motivo de raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas no seu país de origem.142 A medida visou 

conceder residência permanente pelo prazo de 5 anos, exaltando o princípio da proteção integral 

do trabalhador migrante vulnerável.143 

Cabe ressaltar que, sob o viés da proteção a vulneráveis, os países do Mercosul 

(Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela), junto a dois Estados associados (Bolívia e Chile) 

assinaram em 23 de novembro de 2012 a Declaração de Princípios do Mercosul sobre Proteção 

dos Refugiados. A solenidade foi realizada em Fortaleza – CE, momento em que os signatários 

se comprometeram a atuar em consonância, para adoção de políticas migratórias flexíveis, 

especialmente a refugiados, que gozariam dos mesmos direitos dos migrantes regulares, sem 

prejuízo dos direitos humanos.144 
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Sendo assim, o Estado brasileiro demonstrava certo progresso na questão 

migratória, proporcionando o devido espaço para o desenvolvimento da solidariedade 

humana.145 No âmbito do Direito do Trabalho vigorou a Súmula 207 do TST, a qual exaltava a 

lex loci executionis, dirimindo o conflito territorial entre normas com a determinação quanto a 

aplicação, para o trabalhador emigrante e migrante, da legislação do local da prestação dos 

serviços. A determinação, contudo, foi cancelada em abril de 2012 em benefício a aplicação da 

lei mais favorável, consagrado o princípio da protetividade, preocupação do tribunal 

direcionada em especial aos nacionais emigrantes laborais, mas que consequentemente se aplica 

aos migrantes que no Brasil prestam serviços.146 

Nada obstante, os migrantes laborais vinham sendo tutelados por marco 

regulatório (Estatuto do Estrangeiro) datado da época de um regime de exceção, e 

concomitantemente eram contemplados com a prestação jurisdicional e administrativa que em 

muito avançava, mas por outro lado se mantinha inerte.147 Neste cenário, o debate sobre a 

questão migratória foi fundamental para fazer progredir o tema.  

No  âmbito do governo executivo federal a Secretária de Assuntos Estratégicos, a 

Secretaria Nacional de Justiça e o CNIg buscaram modificar a lei, sendo certo que o primeiro 

órgão manifestava ideais compatíveis com a doutrina da segurança nacional, no particular 

àquilo que se refere a atração de mão de obra qualificada, enquanto os demais exaltavam a 

ideologia dos direitos humanos.148 Dentre os projetos do governo executivo e legislativo sobre 

a questão migratória, destacou-se o Projeto de Lei (PSL) 288/2013, de autoria do senador 

Aloysio Nunes e relatoria do senador Ricardo Ferraço, suscitando a devida atenção em seu 

entorno, a fim de registrar certo consenso149. A medida objetivou:  

fazer avançar o estatuto jurídico da questão migratória na direção das 

garantias e dos direitos; assegurar a plena integração dos imigrantes; 

implementar a cooperação internacional; combater o tráfico de pessoas; e 

contemplar a questão dos emigrantes.150 
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O relator apresentou substitutivo ao projeto, o qual foi remetido à Câmara dos 

Deputados sob o no 2.516/2015, onde foram promovidas 10 audiências públicas com a 

participação das autoridades governamentais e da sociedade civil, além de 3 visitas formais 

pelos parlamentares a cidades com as maiores concentrações de imigrantes (São Paulo, Rio 

Branco e Porto Alegre). 151  Cabe ressaltar que, durante o trâmite, o texto foi alvo de 

modificações, como por exemplo o §5º do art. 14, que regulamentava a concessão de visto 

temporário de trabalho a imigrantes com ou sem vínculo empregatício. O CNIg entendeu que 

esta concessão deveria vir precedida da autorização do Ministério do Trabalho.152 O parlamento 

promoveu a modificação, ressalvando a exigência para a autorização apenas aos imigrantes que 

comprovem oferta de emprego formalizada, ou titulação em ensino superior ou equivalente.  

Por fim o projeto de lei retornou ao Senado para votação. Com a aprovação, o 

documento foi encaminhado ao Presidente da República, quem o sancionou em 24 de maio de 

2017, em que pesem os mais de 20 vetos que acompanharam a sanção.153 

Certo que o texto normativo, o qual entrou em vigor em 21 de novembro de 2017, 

quebrou um paradigma ao substituir o termo “estrangeiro” por “imigrante”. Ocorre que, a 

percepção social, independente da terminologia utilizada na legislação, é de que o estrangeiro 

é um sujeito proveniente de uma grande potência, nação que exportaria turistas, em oposição 

aos indivíduos originários de países pobres, que pelos percalços econômicos que enfrenta, 

exportaria imigrantes.154 Esta diferenciação se manifesta no próprio mercado de trabalho, à 

medida que os “estrangeiros” compõem os cargos mais qualificados, e os “imigrantes” os 

subempregos.155 

A nova Lei da Migração, no 13.445 de 2017, assim consagra a ordem 

constitucional, sobretudo o princípio da dignidade da pessoa humana e da igualdade, bem como 

os tratados internacionais sobre direitos humanos, adaptando-se a realidade dos deslocamentos, 

sob o viés da globalização.156  
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No art. 1º o documento já inova ao conceituar as palavras “emigrante”, “residente 

fronteiriço”, “visitante”, “apátrida” e “imigrante”, sendo este último a “pessoa nacional de 

outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no 

Brasil”.157 A regulamentação acerca do residente fronteiriço foi inovadora, ao possibilitar a 

“pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que conserva a sua residência habitual em 

município fronteiriço de país vizinho” praticar determinados atos da vida civil, mediante 

requerimento e limitados em lei (Seção I – Capítulo III).158  

Esclarece-se, desde já, que o artigo foi submetido a veto parcial em relação a 

conceituação da palavra “migrante”. O texto foi criticado conforme as razões de veto, in verbis: 

O dispositivo estabelece conceito demasiadamente amplo de migrante, 

abrangendo inclusive o estrangeiro com residência em país fronteiriço, o que 

estende a todo e qualquer estrangeiro, qualquer que seja sua condição 

migratória, a igualdade com os nacionais, violando a Constituição em seu 

artigo 5º, que estabelece que aquela igualdade é limitada e tem como critério 

para sua efetividade a residência do estrangeiro no território nacional.159 

O termo permaneceu sendo utilizado pela legislação como sinônimo de 

“estrangeiro”. Outrossim, o dispositivo permanece positivado no Decreto nº 9.199, de 20 de 

novembro de 2017, desvinculando apenas o residente fronteiriço à terminologia que 

inicialmente pretendeu-se utilizar. 

Sucessivamente, a nova Lei da Migração determina os princípios e diretrizes que 

regem às relações migratórias, no art. 3º, dentre os quais se ressaltam: “I - universalidade, 

indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; V - promoção de entrada regular e 

de regularização documental; 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; 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 - 

                                                             
157 BRASIL. LEI Nº 13.445, DE 24 DE MAIO DE 2017. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm>. Acesso em 07 de novembro de 

2018.  
158 Ibid.  
159 BRASIL. Legislação Informatizada - LEI Nº 13.445, DE 24 DE MAIO DE 2017 – Veto. Diário Oficial da 

União - Seção 1 - 25/5/2017. Página 12 (Veto). Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-

13445-24-maio-2017-784925-veto-152813-pl.html>. Acesso em 07 de novembro de 2018. 
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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; 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.”160 Visualiza-se que a 

nova legislação promove a regularização e inclusão social dos migrantes, visando afastar sua 

invisibilidade e vulnerabilidade. Trata-se de um evidente progresso, sendo uma das leis 

migratórias mais avançadas do mundo, porquanto exalta o direito a reunião familiar e à 

residência ao imigrante que atenda as condições estabelecidas.161 

Por sua vez tem destaque também o art. 4º da Lei da Migração. O dispositivo 

garante aos migrantes em 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:; “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; 

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; XII - isenção das taxas de que trata esta Lei, mediante declaração de 

hipossuficiência econômica, na forma de regulamento; e XV - direito de sair, de permanecer e 

de reingressar em território nacional, mesmo enquanto pendente pedido de autorização de 

residência, de prorrogação de estada ou de transformação de visto em autorização de 

residência.”162 

A Lei da Migração ainda estabelece as hipóteses para a concessão do visto 

temporário, dentre as quais se encontra o visto temporário por motivo de trabalho, consoante 

art. 14, I, “e”. Da mesma forma, a autorização de residência poderá ser autorizada por motivo 

de trabalho, na forma do art. 30, I, “e”, garantido visto ou autorização de residência, conforme 

art. 30, para fins de reunião familiar, ao imigrante: “I - cônjuge ou companheiro, sem 

discriminação alguma; II - filho de imigrante beneficiário de autorização de residência, ou que 

tenha filho brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência; III - ascendente, 

                                                             
160 BRASIL. LEI Nº 13.445, DE 24 DE MAIO DE 2017. op. cit. 
161 LIMA, Luciana Ferreira. D’Ambroso, Marcelo José Ferlin. op cit.  
162 BRASIL. LEI Nº 13.445, DE 24 DE MAIO DE 2017. op. cit. 
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descendente até o segundo grau ou irmão de brasileiro ou de imigrante beneficiário de 

autorização de residência; ou V - que tenha brasileiro sob sua tutela ou guarda.”  

Destaca-se que o Conselho Nacional de Imigração, em que pese a revogação do 

Estatuto do Estrangeiro - documento legal que regulamentou sua criação em 1980 -, integra a 

estrutura básica do Ministério do Trabalho, nos termos do Decreto no 840 de 1990, bem como 

do art. 56, II, da Lei no 13.502 de 1º de novembro de 2017. Outrossim o órgão permaneceu 

positivado no Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, como sendo responsável por 

conceder visto temporário e autorização de residência para os migrantes.  

Sendo assim, exercendo a competência de formular a política de imigração e 

visando acompanhar ao legislativo o CNIg editou novas Resoluções Normativas.163 São muitas 

as resoluções, que regulamentam a Lei da Migração e categoriais especiais de empregados. As 

RN nos 29, 30 e 35, por exemplo, regulamentam a concessão de visto temporário e autorização 

de residência para fins de trabalho sem vínculo empregatício, fixando prazos e documentos. 

Entre tantos documentos exige-se, a depender da espécie de concessão, a comprovação de 

qualificação ou eventual promessa de vínculo.  

Através da leitura da nova Lei da Migração é possível constatar a preocupação do 

legislador com a proteção do migrante laboral, sobretudo quando ao garantir o seu direito aos 

serviços públicos de saúde, educação, assistência social e previdência social; à justiça; à 

assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes, e de associação, inclusive sindical.  

Cabe ressaltar que o Ministério do Trabalho, mediante autuação de empresas que 

explorem imigrantes, e no exercício como polícia administrativa do Estado, bem como o 

Ministério Público do Trabalho, investigando, ajustando Termos de Ajuste de Conduta, 

promovendo Ações Civis Públicas e demais ações a fim de promover políticas públicas, devem 

atuar para promover a tutela ao trabalhador imigrante.164 

 

 

 

                                                             
163  MINISTÉRIO DO TRABALHO. Trabalho Estrangeiro - Legislação atual. Disponível em: 

<http://trabalho.gov.br/trabalho-estrangeiro/nova-legislacao>. Acesso em 18 de novembro de 2018. 
164 LIMA, Luciana Ferreira. D’Ambroso, Marcelo José Ferlin. op cit. pág. 174.  
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3) A inserção do imigrante no mercado de trabalho brasileiro 

 

3.1. Análise jurídica da relação entre o imigrante e a Justiça do Trabalho 

Muito embora os tribunais pertinentes à Justiça do Trabalho tenham convivido 

com uma legislação tocante a migração retrógada, os direitos e garantias constitucionais 

influenciaram em muito as decisões judiciais proferidas pelos magistrados. Ocorre que a 

Constituição Federal ao garantir a dignidade da pessoa, os valores sociais do trabalho, a 

igualdade e o acesso à justiça (respectivamente nos artigos 1º, III e IV; 5º, caput, XXXV, e 7º, 

caput) veda qualquer tratamento desigual aos não nacionais, mesmo que irregulares, exigência 

do art. 359 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como do art. 21, §1º  e art. 98 da Lei no 

6.815 de 1980, que foram muitas vezes suscitados pela parte reclamada nas ações trabalhistas.  

RECURSO DE REVISTA - EMPREGADO ESTRANGEIRO IRREGULAR 

NO BRASIL – INEXISTÊNCIA DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DE 

QUE TRATAM OS ARTIGOS 359 DA CLT E 21, § 1º, DA LEI Nº 6.815/80 

– NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA – ARTIGO 3º DO 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA JURISDICIONAL 

EM MATÉRIA CIVIL, COMERCIAL, TRABALHISTA E 

ADMINISTRATIVA DO MERCOSUL, INCORPORADO AO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO NOS TERMOS DO 

DECRETO Nº 2.067/1996. Trata-se a presente controvérsia de se saber se há 

ou não nulidade da contratação de estrangeiro decorrente do fato de não ser ele 

portador de documento de identidade previsto pelos artigos 359 da CLT e 21, 

§ 1º, da Lei nº 6.815/80. Com efeito, são fundamentos da República Federativa 

do Brasil, dentre outros, “a dignidade da pessoa humana” e “os valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa” (art. 1º, III e IV, da Constituição Federal de 

1988), bem como consta dentre seus objetivos fundamentais “promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação” (art. 3º, IV), sendo ainda mais contundente a 

enunciação do princípio constitucional da isonomia, que se refere 

expressamente “aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País” (art. 5º, 

caput) e igualdade em direitos e obrigações, salvo expressa disposição em lei 

(incisos I e II daquele mesmo artigo). Feitas essas considerações, e tendo-se 

em vista que seria absolutamente inconcebível que um contrato de trabalho 

envolvendo trabalhador brasileiro pudesse vir a ser judicialmente declarado 

nulo por causa da mera inexistência de um documento de identidade, é 

inequívoca a conclusão de que assiste razão ao Reclamante. Acrescente-se que, 

conforme indicado com precisão na revista, o artigo 3º do Protocolo de 

Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, 

Trabalhista e Administrativa, cujos signatários são os Governos da República 

Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da 

República Oriental do Uruguai, celebrado em 1992 na cidade de Las Leñas, 

província de Mendoza, Argentina, e incorporado ao ordenamento jurídico 

brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 55, promulgado, por sua vez, 

pelo anexo do Decreto nº 2.067, de 12.11.96, dispõe que “os cidadãos e os 

residentes permanentes de um dos Estados Partes gozarão, NAS MESMAS 

CONDIÇÕES DOS CIDADÃOS e residentes permanentes do outro Estado 

Parte, do livre acesso à jurisdição desse Estado para a defesa de seus direitos e 

interesses” (grifos não constantes do original). Esclareça-se que o excelso STF, 

desde sempre o órgão de cúpula do Poder Judiciário Brasileiro e guardião da 

Constituição, tem tradicionalmente demonstrado uma sensibilidade para com 
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o cumprimento de atos normativos editados em razão da conjuntura 

internacional que tenham reflexos nas relações trabalhistas internas, motivo 

outro pelo qual há que se reformar o r. decisum ora recorrido. Nesse sentido, e 

a título de ilustração, precedente da e. 2ª Turma daquele Augusto Pretório que 

julgou improcedente o pedido de reintegração de empregado italiano 

dispensado em razão de sua nacionalidade por força do Decreto nº 4.638/42, 

que permitia a rescisão do contrato de trabalho dos empregados “súditos das 

nações com as quais o Brasil rompeu relações diplomáticas ou se encontra em 

estado de beligerância” (STF-RE-33.938/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Álvaro 

Moutinho Ribeiro da Costa, DJU de 24.7.1957). Ainda como reforço de 

argumentação, tem-se que a eventual manutenção do v. acórdão do Regional 

implicaria uma dupla injustiça – primeiro com os trabalhadores estrangeiros 

em situação irregular no País que, não obstante tenham colocado sua força de 

trabalho à disposição do empregador, ver-se-ão privados da devida 

remuneração em razão de informalidade de cuja ciência prévia o empregador 

estava obrigado pelo artigo 359 da CLT; e segundo, com os próprios 

trabalhadores brasileiros, que poderiam vir a ser preteridos pela mão-de-obra 

de estrangeiros irregulares em razão do custo menor desses últimos, como 

tragicamente sói acontecer nas economias dos países do Hemisfério Norte. 

Finalmente, há que ser salientada a notória jurisprudência do excelso STF, 

segundo a qual os decretos que inserem tratados internacionais no 

ordenamento jurídico brasileiro têm a mesma hierarquia das leis ordinárias, o 

que afasta, no particular, o entendimento deste c. Tribunal no sentido de que 

normas infralegais não se enquadram na hipótese do artigo 896, c, da CLT. 

Nesse sentido, a título de ilustração, arestos do Pleno do excelso STF, nos 

termos da Súmula nº 401 daquele c. Tribunal (STF-ADIn-MC-1480/DF, 

Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, Rel. Min. Celso de 

Mello, Tribunal Pleno, DJU de 18.5.2001, p. 429, e Ement. Vol. 2031-02, p. 

213; STF-Ext-662/Peru, Extradição, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, 

DJU de 30.5.97, p. 23.176, e Ement. Vol. 1871-01, p. 15). Recurso de revista 

provido. (TST, Ac. 6ª. T., Rel. Min. Horácio Senna Pires, proc. TSTRR-

750.094/01.2, julg. em 06.09.2006).165 

 

Verifica-se que o Colendo Tribunal Superior do Trabalho manifestou a devida 

preocupação com a garantia da ordem constitucional. O imigrante do fato supracitado é de 

nacionalidade paraguaia, e desta maneira também fundamentou o tribunal sua decisão no 

Decreto no 2.067/1996, o qual promulgou o Protocolo de Cooperação e Assistência 

Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, celebrado em 1992, 

entre os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do 

Paraguai e da República Oriental do Uruguai, documento legal que reafirma a igualdade de 

direitos entre os nacionais e os residentes fronteiriços. 

Em outra ocasião, manifestou-se de forma semelhante o C. TST em Recurso de 

Revista oferecido pela BRF (antiga Sadia), empresa autuada pela contratação ilícita de 30 

                                                             
165  BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (6º Turma). Recurso de Revista no 750094-05.2001.5.24.5555. 

Ministro Relator Horácio Senna Pires. Data de Julgamento: 06 de setembro de 2006. Disponível em: 

<https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1797309/recurso-de-revista-rr-7500940520015245555-750094-

0520015245555/inteiro-teor-100695216?ref=juris-tabs>. Acesso em 13 de novembro de 2018.  
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funcionários como terceirizados da contratada Grupo de Abate Halal S/C Ltda.166. Entendeu o 

Tribunal Superior do Trabalho que o instituto da terceirização não poderia ser invocado, 

consoante súmula no 331 do TST, já que o abate é atividade fim da autuada, independente da 

técnica utilizada (halal), que estende o mercado consumidor da empresa a muçulmanos167. 

Decidiu o C. Tribunal pela manutenção da multa e do reconhecimento do vínculo empregatício: 

EMPRESA DE COMERCIALIZAÇÃO DE AVES. CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO ABATE HALAL COM VISTAS À 

OBTENÇÃO DO CERTIFICADO HALAL. RITUAL RELIGIOSO 

MUÇULMANO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. DIVERSIDADE DAS 

ATIVIDADES-FIM DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS. Trata-se de ação 

ajuizada pela BRF S.A. com vistas à anulação de débito trabalhista advindo de 

multa aplicada pela Auditoria Fiscal do Trabalho, que reconheceu o vínculo de 

emprego entre a empresa autora e os outrora empregados do Grupo de Abate 

Halal, empresa contratada pela demandante para fornecimento da Certificação 

Halal, cujos trabalhadores exerciam suas atividades nas dependências da 

autora. O abate Halal é um ritual que consiste numa forma técnico-cultural-

religiosa de abate das aves, de modo que o animal se torne lícito para consumo. 

É a Certificação Halal que viabiliza a exportação das aves para países 

muçulmanos. A precarização da mão de obra não se resume à prática de 

salários mais baixos em relação aos demais empregados da empresa tomadora: 

ela está na inobservância das normas de proteção ao trabalho nos âmbitos 

individual e coletivo. A Súmula nº 331 do TST não está centrada na 

especialização do serviço e sim na fraude pela não inserção do trabalhador 

como empregado na empresa em que atua na atividade-fim correspondente ao 

objeto social, formal ou material (...). Se a empresa, para o atendimento de 

parcela específica do mercado, oferece, além do produto abatido da forma 

habitual, um produto diferenciado, com abate peculiar e não mecanizado, que 

envolve um ritual muçulmano para consumo no Brasil ou no exterior pela 

comunidade respectiva, o produto assim oferecido não pode ser considerado 

atividade-meio. A diferenciação no abate, que envolve tempo e modo de 

realização distintos do habitual, por óbvio se reflete no preço do produto, que 

se torna mais caro e os trabalhadores que o realizam com técnica que refoge 

aos conhecimentos e dinâmica comuns de abate evidentemente devem ser 

remunerados de forma diferenciada, não servindo de paradigma salarial para 

os demais trabalhadores que utilizam a técnica comum mecanizada, donde se 

conclui que o tratamento dado pela empresa a esses trabalhadores, 

considerando-os exercentes de atividade-meio, é absolutamente equivocado e 

contraria a Súmula nº 331 desta Corte (...). Incólumes os arts. 2º e 3º da CLT. 

Recurso de revista não conhecido.” (TST, Ac. 3ª. T., Rel. Min. Alexandre Agra 

Belmonte, proc. TST-RR-1915-39.2011.5.09.0094, julg. em 22.06.2016, 

DEJT 24/06/2016).168 

 

                                                             
166 CÔRTES, Lourdes. Mantida multa aplicada à BRF por terceirizar abate de aves pelo método Halal. Notícias 

do TST. Disponível em: <http://www.tst.jus.br/mais-lidas/-/asset_publisher/P4mL/content/mantida-multa-

aplicada-a-brf-por-terceirizar-abate-de-aves-pelo-metodo-halal>. Acesso em 13 de novembro de 2018.  
167 Ibid.  
168 LIMA, Luciana Ferreira. D’Ambroso, Marcelo José Ferlin. op cit. págs. 172-173.   
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Por sua vez o Tribunal Regional do Trabalho da 4º Região tomou 

posicionamento semelhante, exaltando, ainda, o princípio da isonomia em benefício a 

estrangeiro uruguaio o qual ostentava tão somente visto de turista. Segue ementa in verbis: 

VÍNCULO DE EMPREGO. VALIDADE DO CONTRATO DE 

TRABALHO. ESTRANGEIRO EM SITUAÇAO IRREGULAR NO PAÍS. O 

art. 359 da CLT impõe ao empregador a obrigação de observar, quando da 

contratação de empregado estrangeiro, a regularidade de sua situação no 

território nacional. Se assim não o faz, assume o risco da omissão. No caso dos 

autos, ainda que se pudesse entender que a permanência irregular do 

reclamante no Brasil impediria o exercício de atividade remunerada, tal como 

dispõe o art. 98 da Lei nº 6.815/80, não se pode admitir tenha essa circunstância 

o poder de retirar daquele que aliena a sua força de trabalho o direito àquilo a 

que faz jus, sob pena de afronta à Constituição Federal, que, além de assegurar 

como pilar de todo o ordenamento jurídico o respeito à dignidade da pessoa 

humana e estabelecer como fundamento do Estado Democrático de Direito o 

valor social do trabalho, na forma do art. 1º, III e IV, consagra o princípio da 

isonomia. Entendimento manifestado pelo TST no processo nº TST-RR-

750.094/01.2. Recurso da reclamada a que se nega provimento. (TRT-4 - RO: 

483200801204006 RS 00483-2008-012-04-00-6, Relator: MARÇAL HENRI 

DOS SANTOS FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 17/06/2009, 12ª Vara do 

Trabalho de Porto Alegre).169 

 

Mister atentar-se para a interpretação do Egrégio Tribunal quando da interpretação 

do art. 359 da Consolidação das Leis do Trabalho. O TRT-4º entende que o dispositivo se trata 

de um comando ao empregador, quem agindo de forma contrária submete-se ao risco da 

omissão, não podendo desta maneira o empregado permanecer lesionado.  

Quanto à alegação preliminar de nulidade por incompetência, a 9ª Vara do 

Trabalho da Comarca de Curitiba (PR) acolheu o respectivo pedido, entendendo que a Justiça 

do Trabalho pátria não poderia dirimir conflito suscitado em Reclamação Trabalhista ajuizada 

por argentino que havia prestado serviços concomitantemente no seu país natal e no Brasil, ao 

grupo econômico Macri, entendimento também manifestado no Recurso Ordinário submetido 

ao TRT-9º170. O Colendo Tribunal Superior do Trabalho, no entanto, tomou posicionamento 

diferente: 

RECURSO DE REVISTA. 1. PRELIMINARES DE NULIDADE. 

Preliminares não analisadas, com base no art. 249, § 2º, do CPC. 2. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EMPREGADO 

                                                             
169 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (4º Região). Recurso Ordinário no 00483-2008-012-04-00-6.  Relator: 

Marçal Henri dos Santos Figueiredo. Data de Julgamento: 17/06/2009. Disponível em: <https://trt-

4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4574964/recurso-ordinario-ro-483200801204006-rs-00483-2008-012-04-00-

6/inteiro-teor-11295315>. Acesso em 14 de novembro de 2018.  
170 CAXITO, Alexandre. Engenheiro argentino tem direito à jurisdição brasileira. Notícias do TST. Disponível 

em: <http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/engenheiro-argentino-tem-direito-a-

jurisdicaobrasileira/pop_up?_101_INSTANCE_89Dk_viewMode=print&_101_INSTANCE_89Dk_languageId=

pt_BR>. Acesso em 14 de novembro de 2018.  
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ESTRANGEIRO QUE PRESTOU SERVIÇOS CONCOMITANTEMENTE 

NO BRASIL E NO EXTERIOR. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO 

FORO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DO ART. 651, 

“CAPUT”, DA CLT. 2.1. Cuida-se de situação em que o reclamante prestou 

serviços no Brasil, embora também o fizesse, concomitantemente, na 

Argentina. Ainda que o caso envolva pretensões que se prendem ao direito 

interno argentino, não se coloca em questão o ordenamento material a ser 

aplicado, mas, antes, a possibilidade de exercício da jurisdição pela Justiça do 

Trabalho brasileira. 2.2. O art. 651 da CLT estatui que “a competência das 

Varas do Trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, 

reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido 

contratado noutro local ou no estrangeiro”. Na lição de Cristóvão Piragibe 

Tostes Malta, “conquanto a Consolidação das Leis do Trabalho fale apenas em 

competência, seu art. 651 também firma inequívoca regra de jurisdição pois, 

atribuindo às varas do trabalho competência para dirimir litígios versando 

sobre obrigações contraídas ou cumpridas no estrangeiro, antes de tudo 

determina a própria jurisdição nacional.” 2.3. O preceito, ao aludir ao contato 

do pacto laboral com ambiente estrangeiro, lança sua influência para a 

competência interna e internacional, consagrando o critério definidor do lugar 

da prestação de serviços (“lex loci executionis”). 2.4. Relembre-se, ainda, o 

teor do art. 12 da Lei de Introdução ao Código Civil, ao afirmar “competente 

a autoridade judiciária brasileira quando ... aqui tiver de ser cumprida a 

obrigação”. 2.5. Evidenciando-se que também em território brasileiro houve 

prestação de serviços, não há porque negar-se a jurisdição nacional, cuja 

eleição pelo empregado encontra sustentação no que preceitua a norma 

consolidada que antes se destacou. Recurso de revista conhecido e provido.171 

 

Nota-se a preferência pela adoção do princípio da lex loci executinionis como 

critério definidor no conflito de competência territorial entre Estados, mesmo que o trabalhador 

no Brasil não fixe residência, poderá optar pela sua jurisdição. Outrossim, importante esclarecer 

que o Colendo TST editou a Orientação Jurisprudencial no 416. O comando atinge empregados 

de organismo internacional, que não poderão acionar a Justiça do Trabalho Brasileira quando 

contratados por organismos e organizações internacionais amparados por norma de direito 

internacional incorporada no ordenamento interno, que lhes garanta imunidade absoluta de 

jurisdição.172 

Importante destacar que a decisão foi ratificada pelo Tribunal Pleno em 23 de 

maio de 2016, conforme julgamento do processo RR no 61600-41.2003.5.23.0005173. Ocorre 

que as organizações e organismos internacionais, como a Organização dos Estados Americanos 

                                                             
171  BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (3º turma). Recurso de Revista no 385900-69.2003.5.09.0009. 

Relator: Alberto Bresciani. Data de Julgamento: 24 de junho de 2009. Disponível em: 

<http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:tribunal.superior.trabalho;turma.3:acordao;rr:2009-06-24;385900-

2003-9-9-0>. Acesso em 14 de novembro de 2018. 
172 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Orientação Jurisprudencial nº 416, Sessão de Dissídios Individuais. 

Subseção I. Brasília, DF, 11 de junho de 2009. Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Brasília, 14 fev. 2012. 

Imunidade de jurisdição. Organização ou organismo internacional. Disponível em: < 

http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/OJ_SDI_1/n_s1_401.html >. Acesso em 17 de novembro de 2018.  
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(OEA) e a Organização das Nações Unidas (ONU), também algumas agências desta como o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), atuam em detrimento dos 

interesses do próprio Estado, e são criadas por normas de direito internacional que porventura 

garantem sua imunidade nas fases processuais de conhecimento e execução174. O Ministro 

Alberto Bresciani esclareceu em entrevista ao Portal do TST que os organismos internacionais 

têm natureza supranacional, comportando natureza jurídica assim como os estados estrangeiros, 

mas estes não têm imunidade garantida por lei, podendo um empregado em missão diplomática, 

por exemplo, acionar a Justiça nacional.175 

Frisa-se que quando no conflito na aplicação de leis no espaço, a tendência do 

direito internacional comparado e da jurisprudência pátria é em eleger a norma mais favorável. 

Foi diante deste cenário que a Súmula no 207, a qual dirimia o conflito entre normas através do 

princípio da lex loci executinionis foi cancelada após a análise da Comissão de Jurisprudência, 

acompanhando o Tribunal a adoção da norma mais favorável ao empregado.176 

A jurisprudência atinente aos casos de trabalhadores imigrantes que acionam a 

Justiça do Trabalho não é tão vasta, considerando que só no Piauí, segundo o agente especial 

da Polícia Federal, Marcos Vinicius Avelino, são registrados pelo órgão 3 imigrantes 

provenientes do Mercosul por dia.177 Acontece que muitos trabalhadores exercem atividades 

laborais de maneira irregular e, com o medo da deportação e/ou prisão, não acionam a Justiça 

Especializada, submetendo-se a condições degradantes.178 

 

3.2. Para a efetivação do Direito de Migrar 

Inicialmente é importante esclarecer que a migração é um fato interdisciplinar, 

suscitando questões de diferentes áreas, não há teoria geral que explique todas as dimensões do 

fenômeno.179 Além disso, é equivocado limitar os deslocamento a lógica economicista, ou seja, 

                                                             
174 CORTES, Lourdes. ALVIM, Rafaela. Entrevista sobre trabalho estrangeiro com o ministro Alberto Bresciani. 

Notícias do TST. Disponível em: < http://www.tst.jus.br/pmnoticias/-/asset_publisher/89Dk/content/entrevista-

sobre-trabalho-estrangeiro-com-o-ministro-alberto-bresciani>. Acesso em 17 de novembro de 2018.  
175 Ibid.  
176 Ibid.  
177 Imigrantes têm direitos trabalhistas equiparados a brasileiros. MPT Notícia. 20 de fevereiro de 2018. Disponível 

em: <http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/sala-imprensa/mpt-noticias/de6f3240-a755-4c50-9b33-

934116c0aeb4>. Acesso em 17 de novembro de 2018.  
178 Ibid.  
179 BAGANHA, Maria Ioannis. op. cit. pág. 161.  

 



49  

a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, considerando que os motivos são 

heterogêneos, multifacetados e flexíveis, mudam constantemente180. No entanto, por ser esta 

uma necessidade histórica para a sobrevivência e o progresso pessoal de muitos indivíduos hoje 

denominados migrantes, alguns padrões passam a se relacionar diretamente com as migrações.  

Conforme explanado no tópico 2.1, dificulta a entrada e permanência dos 

migrantes não só a tutela estatal para com estes sujeitos, mas também a receptividade 

manifestada ou não pela sociedade migrada. Ocorre que o Brasil, muito pelo método 

exploratório do Império português, que conduziu a sua colonização, é historicamente marcado 

pela desigualdade, sustentando muitos desafios de ordem sociológica. 

O preconceito é um deles, à medida que parte de um estereótipo social infundado, 

mas reconhecido como um estigma de valoração social negativa181. São muitos os estigmas do 

ponto de vista sociológico que podem dificultar a inserção social de um indivíduo através do 

preconceito, como: a pobreza, a mulher (estigma de gênero), a religião e raça, as deficiências 

(físicas ou de comportamentos “não convencionais” ou “desviantes”).182  

Por sua vez, o racismo é uma forma de preconceito, mas baseado em um estigma 

étnico-racial. Cabe ressaltar que, conforme o tópico 1.1, o Brasil foi profundamente afetado 

pela escravidão, corroborando historicamente esta forma de preconceito, ainda enraizado na 

distribuição de renda, principalmente. Atualmente um “novo racismo” é acometido às 

populações migrantes pobres das mais diferentes origens étnico-raciais.183 

Já a discriminação, palavra que se difundiu na campanha nazista, é a resposta do 

preconceito, através de uma conduta injusta, desproporcional e pejorativa, com alguém ou um 

grupo considerado diferente184. Sucessivamente “...a xenofobia, como forma de preconceito, 

nasce do medo, da recusa, da rejeição ao desconhecido, se caracterizando pela ojeriza e 

discriminação contra pessoas raças, culturas, crenças e grupos não locais”.185  

Sendo assim, a conduta xenófoba não decorre só do preconceito, do racismo e da 

discriminação, mas principalmente pela falta de empatia, dado a eventual incompatibilidade 

                                                             
180 CAVALCANTI, Leonardo. Imigração e mercado de trabalho no Brasil. op. cit.  
181 LIMA, Luciana Ferreira. D’Ambroso, Marcelo José Ferlin. op cit. pág. 161-162. 
182 Ibid.  
183 Ibid.  
184 Ibid.  
185 Ibid.  
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dos costumes, idioma e cultura do imigrante. Neste ponto cabe informar o recente incêndio 

praticado em Roraima contra uma casa que abrigava imigrante venezuelanos.186 Certo que, 

quando não enfrentados estes problemas podem conceber um outro, o genocídio, com o 

extermínio parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso.187 

Constatados estes percalços sociais, a análise dos direitos dos migrantes tem por 

obrigação contextualizar a vulnerabilidades destes indivíduos, principalmente daqueles 

provenientes de países com menores índices socioeconômicos. Outrossim, a nova Lei da 

Migração no art. 14, §3º, garantiu o direito a visto temporário para acolhida humanitária 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”188 

 

Infere-se, pois, a responsabilidade do Estado brasileiro para com migrantes 

vulneráveis, especialmente ao garantir o refúgio e o visto humanitário. Desta maneira as 

políticas públicas devem ser conduzidas considerado o drama humanitário que enfrentam estes 

sujeitos. Para tanto, “...a postura deve ser de hospitalidade, recepção, aceitação, diálogo e 

intercâmbio com o migrante, em toda a sua extensão plural.”189, a fim de conduzir uma política 

migratória baseada nos direitos humanos, livre de estigmas e preocupada com a inserção do 

imigrante, sobretudo no mercado de trabalho formal.190 

Neste ponto cabe esclarecer que a revelia do que pretendia o Estatuto do 

Estrangeiro, os imigrantes não devem ser vistos como uma mera força de trabalho, qualificada 

e almejada, mas devem ser compreendidos enquanto sujeitos de direitos. O Relatório Anual 

2018 elaborado pelo Ministério do Trabalho, Conselho Nacional de Imigração e o Observatório 

das Migrações Internacionais foi divulgado recentemente (21 de novembro de 2018), tendo 

concluído que as migrações reagiram positivamente no ano de 2017, em que pese um histórico 

                                                             
186 Imigrantes têm direitos trabalhistas equiparados a brasileiros. op cit.  
187 LIMA, Luciana Ferreira. D’Ambroso, Marcelo José Ferlin. op cit. pág. 174. 
188 BRASIL. LEI Nº 13.445, DE 24 DE MAIO DE 2017. op cit.  
189 LIMA, Luciana Ferreira. D’Ambroso, Marcelo José Ferlin. op cit. pág. 174. 
190 Ibid.  
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de queda em relação às concessões de trabalhado, requeridas por trabalhadores de perfil mais 

qualificados, nos anos anteriores: 

 

FIGURA 3 – AUTORIZAÇÕES DE TRABALHO CONCEDIDAS EM 2011 – 2017 (BRASIL)191 

 

Visualiza-se que os maiores contingentes migratórios profissionais-formais são 

constituídos por imigrantes com ensino superior completo ou o ensino médio completo, além 

do significativo número de profissionais qualificados nos demais graus acadêmicos. Ao longo 

dos anos o número de autorizações sofreu uma queda, evidenciando as dificuldades econômicas 

enfrentadas pelo país.192 

Ainda sim o fenômeno persiste, sobretudo no eixo sul-sul, onde se revelam os 

estrangeiros menos qualificados e vulneráveis, apesar da inexatidão do quantitativo. Os 

estrangeiros fronteiriços, em especial devido a facilidade, permanecem no território brasileiro 

de maneira irregular, com documentação insuficiente e/ou autorização vencida, aumentando 

sua situação de vulnerabilidade193, ainda que tutelados por uma série de direitos e pela própria 

                                                             
191 Cavalcanti, L; Oliveira, T.; Macedo, M., Migrações e Mercado de Trabalho no Brasil. Relatório Anual 2018. 

Série Migrações. Observatório das Migrações Internacionais; Ministério do Trabalho/Conselho Nacional de 

Imigração e Coordenação Geral de Imigração. Brasília, DF: OBMigra, nov. 2018. Disponível em: 

<http://obmigra.mte.gov.br/index.php/relatorio-anual>. Acesso em 28 de novembro de 2018.  
192 Ibid.  
193  PADOVANI, Daniela Wernecke. MISAILIDIS, Mirta G. Lerena. Direitos Fundamentais Sociais dos 

Imigrantes no Neoconstitucionalismo: Eficácia Jurídica e Social. CONPEDI LAW REVIEW. Braga. Portugal. v. 
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ordem constitucional, que garante a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa. Aliado ao choque cultural os indocumentados são muitas vezes 

vítimas de exploração, da supressão dos seus direitos fundamentais, e de trabalho análogo ao 

escravo, conforme veiculado pela mídia recentemente.194 

Espera-se, pois, que a nova Lei da Migração - seus princípios e diretrizes tangentes 

às relações migratórias - seja devidamente respeitada pelo Executivo e Legislativo, tanto no 

âmbito municipal, quanto no âmbito estadual ou federal. Para tanto, com o apoio dos órgãos 

administrativos, devem ser elaboradas estratégias para a inserção humanitária dos imigrantes, 

em especial nos estados receptores dos estrangeiros fronteiriços. Outrossim, a fim de reprimir 

condutas lesivas, cabe ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho atuar 

como polícia administrativa do Estado, a fim de reprimir ou prevenir ilegalidades. 

Mister frisar que estudiosos da área vêm debatendo alguns percalços do novo 

marco regulatório migratório. A própria lei da migração, ao vincular a concessão de visto 

temporário em razão de trabalho, nos termos do artigo. 14, §4º, a uma “oferta de trabalho 

formalizada por pessoa jurídica em atividade no país” deixando de proteger os migrantes 

menos favorecidos195. Por sua vez o Decreto no 9.199 de 2017 preconiza a necessidade de 

autorização de residência prévia como requisito para concessão de visto temporário ara 

pesquisa, ensino ou extensão acadêmica; para trabalho; para realização de investimento ou de 

atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural; e para 

atividades artísticas ou desportivas com contrato por prazo determinado (artigos 34, § 6º; 38, § 

9º; 42, § 3º e § 4º; 43, § 3º e § 4º; e 46, § 5º).196  

Ocorre que este documento não acompanhou o debate de anos em torno da Lei da 

Migração, restando em ameaçadoras incompatibilidades, inclusive a utilização do tão 

ultrapassado termo “clandestino”, sem contar as ameaças técnicas do dispositivo, que imputa a 

deportação ou permanência do indivíduo, mediante autorização da Polícia Federal.197  

                                                             
194 LOCATELLI, Piero. Fiscais flagram trabalho escravo em produção da Animale. 19 de dezembro de 2017. 

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/12/19/fiscais-flagram-trabalho-

escravo-em-producao-da-animale.htm>. Acesso em 22 de novembro de 2018.  
195 RAMOS, André de Carvalho; RIOS, Aurélio; CLÈVE, Clèmerson; et al. Regulamento da nova Lei de 

Migração é contra legem e praeter legem. Consultor Jurídico, São Paulo, v. 23 no 2017, 2017. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2017-nov-23/opiniao-regulamento-lei-migracao-praetem-legem >. Acesso em 23 de 

novembro de 2018. 
196 Ibid.  
197 Ibid. 



53  

Finalmente, cabe contextualizar o cenário político brasileiro. Após o impeachment 

da presidenta eleita Dilma Roussef, a atuação como presidente interino e sucessivamente 

empossado do seu vice, Michel Temer, viabilizou a aprovação de uma série de leis de caráter 

antissocial à realidade brasileira. Dentre estas se destacam a Reforma Trabalhista e a Emenda 

Constitucional no 95, a qual institui o Novo Regime Fiscal, ou o Teto de Gastos Públicos. Tais 

documentos legais são compostos por uma série de dispositivos limitadores de direitos e 

incompatíveis com a própria ordem constitucional, levando à conclusão da precarização e do 

aprofundamento da desigualdade social e econômica.  

Na verdade, segundo dados do TST, houve uma queda de 36% do número de ações 

ajuizadas perante a Justiça do Trabalho, entre janeiro e setembro de 2018, em comparação ao 

ano anterior.198 Muito embora não seja possível mensurar o real número de descumprimentos,  

a causa para a queda se justifica principalmente pela dificuldade do acesso à gratuidade de 

justiça, e à obrigatoriedade do pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme Paulo 

Sérgio João, professor de Direito do Trabalho da FGV.199 Além disso, segundos dados do 

IBGE, o emprego formal despencou 1%, contradizendo os objetivos da reforma da trabalhista, 

sendo certo que as novas modalidades de contratação não foram muito utilizadas.200 

A vitória de Jair Bolsonaro, que tomará posse em janeiro de 2019, sustenta mais 

às inseguranças de caráter social, tendo em vista suas declarações polêmicas e, sobretudo, 

contrárias a ideologia dos direitos humanos. Verbi gratia, a proposta de emenda à Constituição 

para a incorporação da Justiça do Trabalho à Justiça Federal está em trâmite na Câmara dos 

Deputados. A PEC poderá ser levada à equipe de Jair Bolsonaro dentro do conjunto de medidas 

pela suposta desburocratização e redução de custos.201  

                                                             
198 Primeiro ano de Reforma tem menos processos trabalhistas e queda em empregos com carteira assinada. 

Notícias. Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 1ª Região. 6 de novembro de 2018. Disponível 

em: <http://www.amatra1.com.br/noticias/primeiro-ano-de-reforma-tem-menos-processos-trabalhistas-e-queda-

em-empregos-com-carteira-assinada/?utm_source=Facebook&utm_medium=link-

face&fbclid=IwAR0rxSof7J6SKD03QjFgwOkH90WiObOxQLiLbYeVwPxJDj59umEfgJc_7N8>. Acesso em 23 

de novembro de 2018.  
199 Ibid.   
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201 GONDIM, Abnor. Proposta anexa Justiça do Trabalho à Justiça Federal. 13 de novembro de 2018. Disponível 
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3.3. O caso da Venezuela: xenofobia, fronteiras e judicialização do conflito 

migratório 

Em resposta a crise que enfrenta, a Venezuela vem sofrendo um dos maiores 

êxodos na América Latina. Os motivos que desencadearam este cenário de caos são múltiplos, 

onde estima-se que, desde de 2015, 2,3 milhões de venezuelanos deixaram seu país, segundo 

dados da Organização Internacional de Migração. 202  Cabe informar, no entanto, que 

antecedente a esta conjuntura o país já obteve índices sociais excepcionais. A política chavista, 

em 2002, ao radicalizar as políticas para redução da pobreza e distribuição de renda, reduziu a 

pobreza da nação em 21,1% dos domicílios, sendo 0,6% abaixo da pobreza extrema, além dos 

ótimos índices de desigualdade, superando inclusive os Estados Unidos. 203  

Economista identificam que a dependência no petróleo e a manipulação 

equivocada de taxas de câmbio como estratégia para controle de preço desalinhada às políticas 

monetária e fiscal contribuíram para a crise financeira.204 Por sua vez, cientistas das áreas 

sociais identificam problemas de origem política, em especial a polarização interna e as 

pressões externas como determinantes para o estado de crise institucional, econômica e 

humanitária.205  

Superadas as causas, o resultado é notório, o que é corroborado pelas pesquisas: 

em média 11kg foram perdidos pela população venezuelana, tendo em vista a escassez de 

alimentos e remédios. No país que de 10 cidadãos, 6 relataram dormir com fome, o cenário de 

precariedade abre espaço também para a criminalidade generalizada.206 

A fronteira da Venezuela com o Brasil na cidade de Pacaraima-RO tornou-se o 

escape de muitos imigrantes. Estima-se que 800 venezuelanos ingressam por dia na região, em 

geral a pé.207 Pesquisa realizada na capital do estado de Roraima, Boa vista, concluiu que cerca 

de 25.000 estrangeiros compõem sua população que havia originalmente 32.000 habitantes.  

                                                             
202 ONU diz que crise migratória na Venezuela já está quase no nível de fluxo de refugiados no Mediterrâneo. 

BBC News. 25 de agosto de 2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45307311>. 
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Acesso em 28 de novembro de 2018.  
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São pessoas que buscam condições mínimas de subsistência, para si e sua família, 

que fogem não apenas da fome, mas também da violência. Ocorre que medidas para manter a 

ordem com a entrada e permanência destes indivíduos do estado de Roraima não foram 

planejadas pelo poder público.  

Dessa forma, a falta de planejamento estatal e o compartilhamento entre 

imigrantes e nacionais com os serviços de natureza publica, condicionadas às reportagens 

constantes da mídia brasileira de que a Venezuela era um território comunista, perigoso, com 

índices de inflação exorbitantes e com índices de desemprego elevados, foram o estopim para 

casos de xenofobia. Em Paracaima, a destruição de acampamentos improvisados levou à 

expulsão de 1.200 imigrante do país, sendo este o principal episódio, mas não o único, tendo 

em vistas as pressões diárias entre venezuelanos e brasileiros.208 

Num ato de desespero, o Estado de Roraima propôs uma ação perante o 

Supremo Tribunal Federal, cuja liminar para fechamento da fronteira foi 

negada pela Min. Rosa Weber, em 06/08/2018, ao fundamento de que tal 

pedido ofende a Constituição Federal, as leis brasileiras e os tratados 

ratificados pelo Brasil.209 

Visualiza-se, pois, a judicialização do conflito, onde os ideais de soberania vêm a 

conflitar com a regulamentação do Estado brasileiro para a questão migratória. A resposta 

judiciária, no entanto, foi condizente com a legislação, ao negar o fechamento das fronteiras, 

entendendo que estes imigrantes, contemplados pelo instituto do refúgio, não podem pelo Brasil 

serem negligenciados. Da mesma forma, a Justiça Federal suspendeu Decreto do Governo 

Estadual o qual restringia o atendimento aos estrangeiros nos serviços públicos.210 

Compreender o cenário migratório é fundamental para pensar em estratégias 

humanitárias. O apoio entre o Poder Executivo federal, estadual e municipal, junto a atuação 

de órgãos internacionais podem conduzir o tensionamento para a pacificação, o diálogo e 

compartilhamento entre brasileiros e venezuelanos. A interiorização, nesse sentido, vem sendo 

um caminho plausível para a crise no estado de Roraima.211 
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4) Considerações Finais 

 

O Brasil durante muito tempo vinculou a imigração a interesses internos, sem 

pensar em políticas públicas para a completa inserção destes indivíduos. Sem embargo, a nação 

brasileira foi construída sob a multiculturalidade, e a diversidade étnica-racial. A consequência 

é a miscigenação dos povos, costumes e culturas que em sua vasta diversidade dominam o país 

de norte a sul.  

A Constituição Federal da República de 1988, documento legal que detém o maior 

grau hierárquico em detrimento às demais legislações, exaltou a ideologia dos Direitos 

Humanos, introduzindo na ordem jurídica interna princípios e diretrizes que tutelam 

indiscriminadamente nacionais e migrantes. O princípio da dignidade da pessoa humana, 

fundamento da República do Brasil, por si só, ao determinar que um indivíduo é um fim em si 

mesmo, desvinculado à objetivos alheios, afasta qualquer tratamento degradante aos imigrantes.  

Por sua vez, o Estado Brasileiro ao ser signatário de tratados e convenções de 

Direitos Humanos ratificou sua preocupação com a efetivação do Direito de Migrar. É cabal 

contextualizar, no entanto, que este objetivo restou prejudicado com a vigência do Estatuto do 

Estrangeiro, legislação concebida na conjuntura da Ditadura Militar.  

A burocratização e incompatibilidade do Estatuto do Estrangeiro com a 

Constituição Federal sustentou a dicotomia no perfil migratório. Dessa forma, trabalhadores 

migrantes altamente qualificados são almejados no mercado de trabalho interno, ostentando 

uma crescente possibilidade de ascensão.  

Por outro lado, os imigrantes desqualificados, em especial provenientes do eixo 

sul, que chegam no território brasileiro motivados pela ânsia do progresso pessoal, tem uma 

cabal dificuldade em se inserir, ocupando em geral os subempregos. A provável irregularidade, 

além das diferenças culturais, cria uma verdadeira barreira para estes sujeitos verem os direitos 

que lhe são garantidos satisfeitos.  

 O debate na questão migratória, no entanto, foi fundamental para a Lei da 

Migração, a qual revogou o Estatuto anterior, sob o viés da ordem constitucional. O novo marco 

regulatório exaltou a regularização e inclusão social dos migrantes, visando afastar sua 

invisibilidade e vulnerabilidade.  
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A garantia aos serviços públicos, ao serviço social, seguridade social, ao acesso à 

justiça, e aos direitos de livre associação, caminham para o amadurecimento de novas relações 

sociais, econômicas e interculturais, livres e dinâmicas. Por sua vez, a jurisprudência demonstra 

que o judiciário trabalhista salvaguarda os migrantes mesmo antes da aprovação da Lei da 

Migração, entendendo que não há diferenciação para a garantia dos direitos laborais dos 

estrangeiros os quais aqui prestaram serviços, ainda que sem a documentação exigida.  

Em que pese este notório avanço, será necessário o esforço aliado entre os poderes 

do Executivo para a correta aplicação da lei. O que se passa em Roraima ilustra os percalços 

que avançam proporcionalmente aos fluxos migratórios. A falta de estrutura dos serviços 

públicos, que tampouco suprem os nacionais, é o principal destes desafios, que aliados ao 

preconceito, racismo e xenofobia criam um ambiente de tensão social.  

Sendo assim, imprescindível é conduzir a política migratória através do diálogo, 

da recepção, e do respeito com estes sujeitos, em toda a sua complexidade e pluralidade, 

condizente com os direitos humanos, livre de estigmas e preocupada com a inserção do 

migrante, sobretudo no mercado de trabalho formal. 
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