
O DIREITO A MIGRAÇÃO E A CRISE VENEZUELANA

INTRODUÇÃO

Diante da atual crise venezuelana, milhares de imigrantes tem adentrado o território brasileiro em busca de melhores condições de vida, tal

fato ocasionou o súbito crescimento da demanda por serviços públicos, direitos sociais constitucionalmente garantidos. A situação acabou

culminando no fechamento da fronteira brasileira no estado de Roraima exclusivamente para venezuelanos (Decreto 25.681-E de 1º de

agosto de 2018-RR), no entanto, houve a rápida revogação da decisão pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (10839-

89.2018.4.01.0000/RR). Cumpre a este trabalho uma breve análise da situação e dos efeitos desencadeados.

CONCLUSÃO

A recente Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, define o Estatuto

do Migrante ao passo que revoga o Estatuto do Estrangeiro, de

1980. Enquanto a antiga lei abordava o assunto do ponto de vista

da segurança pública nacional, a nova procura a aplicabilidade das

normas constitucionais visando estabelecer garantias e igualdade

de tratamento.

No entanto, a crise da Venezuela desencadeou uma imigração em

massa que evidenciou o despreparo dos gestores para com a

situação, onde as políticas públicas já insuficientes enfrentam uma

escassez súbita diante do cenário.

Segundo a Casa Civil, entre 2017 e 2018, entraram pela fronteira

de Pacaraima (RR) 127.778 venezuelanos, sendo que 68.968

saíram do País – desses, 47.855 deixaram o território brasileiro por

fronteira terrestre, enquanto 21.113 pegaram voos internacionais.

Dentre os venezuelanos que deixam o País por via terrestre, 66%

voltam à Venezuela via Pacaraima.

Neste contexto, o juiz Helder Girão Barreto, da 1ª Vara da Justiça

Federal de Roraima, proibiu, em decisão liminar, a entrada e

admissão de venezuelanos no Brasil (ACP 002879-

92.2018.4.01.4200). A Advocacia-Geral da União apresentou

recurso ao TRF-1, e a fronteira foi reaberta em 7 de agosto deste

ano, após um período aproximado de dezessete horas.

Cabe portanto, observar que dentre os princípios e garantias

normatizados no artigo 3º do Estatuto do Migrante encontramos

“VI-acolhida humanitária” e “XIV-fortalecimento da integração

econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina,
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Portanto, a proibição da entrada implica na desconsideração do

ordenamento constitucional bem como do estatuto do Migrante, que

buscam o tratamento igualitário. E como o Brasil é

internacionalmente conhecido como um país acolhedor, por conta,

tanto de sua história de colonização quanto de suas atitudes sobre

isso, proibir a entrada causaria também um "estranhamento" nas

relações internacionais.
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mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação

de pessoas;”, além do caput do artigo 5º da Constituição Federal que

prevê igualdade de tratamento, tanto entre nacionais quanto a

migrantes.


