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Resumo: O artigo se prontifica a discutir a situação social, política e econômica dos migrantes 

venezuelanos, levando-se em conta a presença constante desse grupo no interior das fronteiras 

nacionais. Além disso, o texto procura discutir com a legislação pertinente ao tema, uma vez que o 

Brasil é signatário de vários tratados que versam sobre este, bem como tem inúmeras leis que visam 

acolher pessoas que migram em busca de melhores condições de vida.  

Palavras-Chave: Brasil, Venezuela, Venezuelanos, Jurisprudência. 

1. Introdução  

O presente trabalho iniciou com uma breve abordagem que serve como fundamento de que o 

conteúdo atinente às correntes migratórias venezuelanas deve ser tratado sempre à luz do 

ordenamento jurídico pautado em direitos humanos. Viu-se que as migrações são componentes 

importantes, no geral, da formação civilizacional e, em particular, a formação da sociedade 

brasileira, e que são motivadas, também, por mudanças políticas e econômicas que influenciam 

diretamente no trabalho, e que estas podem constituir verdadeiras expulsões, uma vez que 

submetem o povo a condições irrealizáveis para uma sobrevivência digna. Além do que, conclui-se 

com facilidade que os problemas das migrações venezuelanas nas últimas décadas têm suas razões 

devidas a uma série de problemas políticos, econômicos e sociais, e que não devem ser tratados 

sobre a luz de uma ou outra ideologia em particular, sob pena de serem os causadores dos 

problemas absolvidos por algum tipo de cegueira voluntária.  

A conceituação do fenômeno migratório venezuelano como um verdadeiro êxodo vem 

encontrando cada vez mais respaldo técnico, especialmente com resultados de pesquisas realizadas 

neste ano de 2021. O país, que já se encontrava em grandes dificuldades, acabou se deteriorando 
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ainda mais com a crise gerada pela pandemia de COVID-19, que atingiu o mundo no fim do ano de 

2019, com gravidade acentuada no ano de 2020. 

Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade Católica Andrés Bello (UCAB), 94,5% 

da população encontra-se em condições de pobreza. A extrema pobreza que atingia o povo 

venezuelano em épocas vantajosas às políticas petroleiras do governo, então em 4%, encontram-se 

atualmente na casa dos 32,6% dos pesquisados. A população diminuiu, perante os 4 milhões de 

venezuelanos que deixaram o país entre os anos de 2015 e 2020, e hoje soma a casa de 28,7 milhões 

de venezuelanos; destes, da população apta ao trabalho, a metade encontra-se empregada, no 

entanto, a crise energética que o país enfrenta começa a atingir também essa classe. Outros 

números, como os de expectativa de vida, taxa de natalidade e mortalidade infantil, também 

sinalizam claramente o colapso social daquele país3.  

Os números apresentados são contestados pelos números apresentados pelo governo 

venezuelano, que apresentou outros números muito mais baixos. Eles sinalizam que esse fluxo 

migratório não cessará em tempos tão breves; perdurará ou se agravará com a constante 

deterioração institucional a que se submete aquele país.  

Nesse sentido, Pedro Trigo (2017) diagnosticou na esfera política da Venezuela uma 

importante parcela das motivações do atual êxodo, problemas encabeçados pelo regime de Chávez, 

atualmente nas mãos do Presidente Nicolás Maduro. Para Trigo, o sistema impingido inicialmente 

por Chávez é claramente totalitário, uma vez que perdeu completamente o nexo com a realidade no 

objetivo de impor uma nova ordem social. O autor esclarece que o chavismo se estabeleceu 

primordialmente em duas raízes totalitárias: 1) militarização do governo na figura central de 

Chávez, como o comandante-chefe; 2) a adoção do modelo revolucionário cubano. Assevera o 

referido autor que o governo ocupou todos os espaços, mas com inércia e incompetência, aliadas à 

ideologia que levou inevitavelmente ao perfil totalitarista, desprovendo os governados de alimentos, 

segurança, medicamentos e trabalho, submetendo-os à mendicância em relação ao governo.  

Atualmente, no Brasil, as políticas públicas em relação aos refugiados são concentradas no 

CONARE e na Lei nº 13.455, de 24 de maio de 2017, a Lei de Migração. O Paraná, segundo 

números do CONARE, no ano de 2018, concentrava 8% dos refugiados venezuelanos, sendo o 

Estado de São Paulo a Unidade Federativa que concentra o maior número de moradores refugiados, 

52% do total de 5.134 registros ativos no país (TRIGO, 2017). 

 
3 Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/venezuela-tem-945-da-populacao-em-situacao-de-pobreza/ 
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Dessa forma, cumpre uma breve análise sobre as implicações legais do imigrante, 

especialmente daquele migrante que se sujeita a entrar clandestinamente no Brasil, muitas vezes, 

enfrentando condições subumanas e vulneráveis em relação aos seus direitos mais básicos como 

seres humanos.  

2. IMIGRAÇÕES, REFÚGIO E O DEBATE JURÍDICO   

2.1. O instituto do refúgio 

Sem embargo das dificuldades em termos de adoção e tratamento de políticas migratórias 

pelos governos brasileiros, a legislação pátria caminhou razoavelmente bem quanto ao tratamento 

legal do tema. Ressalta-se há legislação pertinente à matéria, no entanto, a literatura aponta certo 

abandono quanto à adoção de medidas que garantam eficácia na execução das leis.  

Nesse sentido, é possível identificar a existência de políticas explícitas e implícitas; 

enquanto as primeiras são identificadas pela movimentação do aparato governamental, como órgãos 

direcionados ao tratamento das migrações e produções legislativas, as segundas são identificadas 

pelas movimentações de cunho econômico (VALIM, 2009). 

 Essa informação pode ser verificada quanto à fixação de imigrantes em regiões que 

apresentem significativo avanço no campo da agropecuária e suas cooperativas, típico caso do oeste 

paranaense. Uma vez que a fixação dos imigrantes pode ter razão de conveniência exclusivamente 

econômica, enquadra-se no conceito de políticas implícitas. Portanto, é latente a ausência de 

políticas explícitas que fundamentem a fixação planejada de imigrantes, evitando a concentração 

cada vez maior nos grandes centros urbanos de determinadas unidades da federação, como é o caso 

do Estado de São Paulo, que hoje concentra o maior número de imigrantes venezuelanos na 

condição de refugiados. 

Um dos institutos jurídicos que podem e devem ser explorados pelos cidadãos venezuelanos 

é o refúgio. No entanto, algumas particularidades devem ser observadas.  

O refúgio é tratado pela Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Em relação àqueles cidadãos 

venezuelanos que acessam o território do Brasil em condições de vulnerabilidade, o art. 1º, inciso 

III, do referido diploma legal, parece amoldar-se bem ao fenômeno, visto que em seu texto dispõe 

que será reconhecido como refugiado todo indivíduo que, devido à grave e generalizada violação de 

direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.  

Para Mazzuoli (2019), é cabível o instituto do refúgio a grupos sociais, em condições de 

penúria causada por situações econômicas que atinjam a coletividade, além do que, o conceito de 

refugiado, hodiernamente, é ampliado, sobretudo, com a adoção pela ONU da Declaração de Nova 
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York para Refugiados e os Migrantes; esse estatuto queda-se a propor maior proteção, atendendo 

especialmente as grandes ondas migratórias que tenham como causa os mais diversos problemas, 

como convulsões políticas, mudanças climáticas, conflitos e calamidades internas, além de 

problemas com a extrema pobreza.  

Nesse sentido, o quadro brevemente mostrado neste trabalho caminha no sentido de que o 

fluxo migratório venezuelano, com especial atenção àqueles em situações de extrema pobreza, sem 

prejuízo de outros problemas como os já apontados, gozam desse instituto jurídico de ordem 

internacional, ao qual a Lei nº 9.474/67 deve estar sintonizada. Ainda sobre esse estatuto jurídico, 

há de se destacar que seu objetivo é regulamentar instrumentos que efetivem a implementação do 

Estatuto dos Refugiados de 1951 ou como melhor observa Mazzuoli (2019, p. 697-698): 

 

Dois aspectos da Lei nº 9.474/97 devem ser destacados: a) primeiro, a definição ampliada 

de refugiado adotada, permitindo a concessão do refúgio em caso de ‘grave e generalizada 

violação de direitos humanos’ (e não mais somente em caso de perseguição por motivo de 

raça, religião, nacionalidade, etc.); b) segundo, a criação de um órgão nacional 

interministerial (O Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE) para decidir sobre 

uma solicitação de refúgio. [grifos do autor] 

 

Inicialmente, o tratamento aos refugiados era visto como tema de segurança nacional 

(LIMA, 2019). A ratificação da Convenção pelo governo brasileiro foi depositada ao                   

Secretário-Geral da ONU em 15 de novembro de 1960 e promulgada pelo Decreto nº 50.215, de 28 

de janeiro de 1961, com duas restrições; uma referente ao art. 15, que tratava da liberdade de 

reunião, e outra do art. 17, referente ao trabalho assalariado, sendo derrubadas somente em 1990. 

Em síntese, atualmente, a pessoa que apresente o status de refugiado não pode ter tratamento menos 

benéfico em relação aos demais imigrantes, devendo ser-lhes prestados atendimentos nas áreas de 

saúde, trabalho, assistência e garantia à liberdade religiosa e à educação (RAMOS, 2020).  

Ademais, é a Lei nº 9.474/67 que criou o CONARE, em seu art. 11, como sendo um órgão de 

deliberação coletiva, no âmbito do Ministério da Justiça. Quanto à competência do órgão, disciplina 

o art. 12, do referido estatuto legal, que compete ao CONARE, em consonância com a Convenção 

sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, com o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967 

e com as demais fontes de direito internacional dos refugiados:  I - analisar o pedido e declarar o 

reconhecimento, em primeira instância, da condição de refugiado; II - decidir a cessação, em 

primeira instância, ex officio ou mediante requerimento das autoridades competentes, da condição 

de refugiado; III - determinar a perda, em primeira instância, da condição de refugiado; IV - orientar 
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e coordenar as ações necessárias à eficácia da proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados;             

V - aprovar instruções normativas esclarecedoras à execução desta Lei. 

Há na literatura especializada algumas críticas sobre a vinculação do CONARE ao Ministério 

da Justiça, uma vez que ficaria sujeito a decisões políticas do Poder Executivo com sérios 

comprometimentos na área de políticas públicas aptas a darem efetividade aos estatutos legais 

(LIMA, 2019). 

Em relação à entrada irregular de venezuelanos no território brasileiro, não impedem o pedido 

de refúgio e não autorizam o governo brasileiro à sua imediata extradição, uma vez que o art. 7º, §1º 

da Lei nº 9.474/67, disciplina que em hipótese alguma será efetuada sua deportação para fronteira 

de território em que sua vida ou liberdade esteja ameaçada, em virtude de raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opinião política, além do que, dispõe o art. 8º do mesmo diploma 

legal que o ingresso irregular no território nacional não constitui impedimento para o estrangeiro 

solicitar refúgio às autoridades competentes. 

Os cidadãos venezuelanos atingidos pelas calamidades que constituam violações aos direitos 

humanos que abranjam sua coletividade devem buscar o apoio do CONARE, e para isso dispõem, 

inclusive, de cadastro a ser realizado utilizando de endereço eletrônico individual, pelo qual é 

gerado um protocolo de atendimento4, o SISCONARE.  

Em caso de decisão negativa do CONARE, um recurso pode ser submetido ao Ministro da 

Justiça, no prazo de 15 dias, contados a partir do recebimento da notificação, conforme o art. 29, da 

Lei nº 9.474/67 (MAZZUOLI, 2019). 

Em se tratando de pedido de residência por imigrantes venezuelanos que adentrem ao 

território nacional e que possam ser acolhidos como refugiados, dispõe o art. 30, inciso II, alínea e, 

da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, a Lei de Migração, que a residência poderá ser autorizada, 

mediante registro, ao imigrante, ao residente fronteiriço ou ao visitante que se enquadre na hipótese 

de refugiado. Além do que, o art. 31, §1º, do mesmo Diploma, disciplina que, havendo condição de 

refugiado, a concessão de residência deve ser concedida de forma facilitada e a deliberação após o 

pedido não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Venezuela hoje pode ser apontada como o maior colapso político social sul americano, 

evidenciando uma crise humanitária em plena progressão, com números que evidenciam um 

crescimento cada vez maior de pobreza extrema, desemprego, mortalidade infantil, com queda 

 
4Disponível em:  https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/sisconare Acesso em: 3/10/2021 

https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/sisconare
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acentuada de taxa de natalidade e queda de expectativa de vida. Cada vez mais as necessidades mais 

básicas de alimentação e saneamento básico vão se deteriorando vertiginosamente, sem que aquele 

país demonstre sinais mínimos que poderá sair em curto espaço de tempo da situação caótica em 

que se encontra.  

Dada a situação de penúria em que o povo venezuelano se encontra, uma das saídas em 

busca de sobrevivência é a migração para outras áreas com melhores condições. As migrações 

nessas condições não são exclusivas de nosso século, mas antes, são evidenciadas pela história 

como movimento formador das civilizações.  

A própria formação da sociedade brasileira é marcada por grandes fluxos migratórios, 

inclusive, de ordem interna, exercidas em grandes proporções por pressões econômicas que 

configuram verdadeiros fluxos de expulsão.  

Diante do atual quadro de crise institucional na Venezuela, com agravamento acentuado e 

deterioração acelerada pelo menos desde o ano de 2015, fazendo com que o povo venezuelano não 

consiga manter condições mínimas de sobrevivência, fica evidenciado que aquele país passa por 

uma verdadeira crise humanitária. 

Portanto, é primaz que a situação seja abordada pela ótica de defesa dos direitos humanos, 

não se imiscuindo o Brasil em dar devido tratamento ao problema do fluxo migratório venezuelano. 

Como é evidente, uma grande parcela dos imigrantes chegam ao Brasil em condições de 

vulnerabilidade, ao que fazem jus a pedidos de refúgio, conforme o disposto pela Lei nº 9.474/67. 

Embora o Brasil tenha avançado quanto à produção legislativa em termos de fluxos 

migratórios, caso das Leis nº 9.474/67 e 13.445/17, faltam políticas migratórias que deem maior 

efetividade às citadas Leis, podendo permanecer imigrantes vulneráveis aos interesses puramente 

econômicos do país que os recebe. Não obstante, os imigrantes podem realizar, além do pedido de 

refúgio, o pedido de residência no Brasil, o que deve ser facilitado e em prazo razoável por força da 

Lei. 

Ademais, os dados quanto às políticas migratórias, em específico, políticas migratórias que 

abordem os fluxos venezuelanos, devem ter mais transparência por parte dos governos e tratamento 

cuidadoso por parte da imprensa.  

Há constantes divulgações de números imprecisos, na maior parte das vezes, severamente 

errôneos, aptos a produzirem não só enganos na população brasileira, sobretudo, as populações de 

zonas fronteiriças, como produzem verdadeiras correntes de intolerância, desaguando em 

preconceitos e xenofobia (OLIVEIRA, 2019).  
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A luz do que foi tratado, tem-se que a abordagem mais adequada aos cidadãos que chegam 

ao Brasil devido à crise que se agrava na Venezuela, devem ser recepcionados e orientados 

conforme o disposto pela Lei nº 9.474/67, que disciplina o instituto do refúgio, devendo o citado 

diploma legal ser interpretado conforme o tratado pela Declaração de Nova York sobre refugiados e 

migrantes, pois, em que se trate de Soft Law, o Brasil já o ratificou, além do que, oferece melhor 

condição de tratamento hermenêutico em relação às leis que tratem do tema.  
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