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RESUMO 
O presente trabalho visa traçar paralelos entre o Direito Internacional e suas nuances 
acerca dos Direitos Humanos, e os princípios constitucionais presentes na Constituição 
Federal de 1988, os quais são garantias fundamentais atinentes aos brasileiros e 
estrangeiros residentes no Brasil. Também traça paralelos com relação ao comportamento 
da população brasileira frente à crise humanitária observada na Venezuela, bem como o 
choque cultural entre as sociedades ora apresentadas.  
 
Palavras-chave: Direito Internacional. Direitos Humanos. Garantias Fundamentais. 
Migrações Forçadas.  
 
RESUMEN 
Este documento tiene como objetivo establecer paralelismos entre el derecho 
internacional y sus matices sobre los derechos humanos, y los principios constitucionales 
presentes en la Constitución Federal de 1988, que son garantías fundamentales para los 
brasileños y los extranjeros que viven en Brasil. También traza paralelos com respecto al 
comportamiento de la población brasileña frente a la crisis humanitaria observada en 
Venezuela, así como el choque cultural entre las sociedades presentadas aquí. 
 
Palabras-clave: Derecho Internacional. Derechos Humanos. Garantías Fundamentales. 
Desplazamientos forzados.  
 
1 INTRODUÇÃO  

 

Todo homem, ao nascer, inicia uma fase de construção de sua personalidade. E 

aqui não falamos sobre personalidade jurídica, que se define como a capacidade de 

perceber deveres e agregar direitos, mas o conjunto de normas que regem seu convívio 

social e pessoal, passando a fomentar um círculo com algumas delimitações de fácil 
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observação. 

Num contexto amplo, essa formação de personalidade passa pelo conhecimento do 

meio em que está inserido. A sociedade que o cerca, as pessoas e coisas ao seu redor, 

comprometerão todo o desenvolvimento do ser humano, inserido em qualquer ambiente.  

O fato é que há casos em que se faz necessária uma mudança de ambiente, 

visando um novo recomeço, alterando o seu status quo o que, em maior grau, é 

preponderante no impacto e percepção daquele ser humano e do novo universo que o 

cerca.  

Nesse ínterim, vamos destacar pontos acerca das migrações que vêm atingindo o 

Brasil, observando conceitos e relatando funções sociais observadas em cada 

comportamento relatado. Sendo assim, forneceremos subsídios com o fito da busca de 

uma discussão mais abrangente acerca do tema aqui analisado.  

 

2 DIFERENCIAÇÃO DE CONCEITOS  

 

A priori, a Lei nº 9.474 de 1997, que define mecanismos para a implementação do 

Estatuto dos Refugiados, define o termo refugiado da seguinte forma: 

 

Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: 
I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país 
de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; 
(...) 
III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a 
deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. 

 

Os migrantes, por sua vez, optam pelo deslocamento da sociedade na qual está 

inserido com o fim de modificar sua condição atual e, consequentemente, qualidade de 

vida. Em tal condição, não o fazem, necessariamente, devido às ameaças de morte ou 

perseguição, mas, também, em busca de melhoria de condições laborativas, qualificações 

no que tange a educação, melhorias no atendimento médico ou outras justificativas 

cabíveis, sem risco da própria vida.  

Podemos observar a diferença entre ambas as definições e destacar que, com 

relação aos migrantes, estes continuam perfazendo auxílio do seu governo originário, 

diferentemente dos refugiados, que perdem totalmente os vínculos com aquele povo. 

Os migrantes podem ser subdivididos em dois grupos distintos: os voluntários ou 
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os forçados, sendo estes últimos, vítimas de instabilidade econômica, ambiental, 

apátridas, asilados políticos ou pessoas em situação de refúgio. Vejamos (PEREIRA, 

2019, p. 19): 

 

A migração voluntária envolve fatores dos mais diversos e está mais 
diretamente implicada, via de regra, a circunstâncias de lazer, profissionais, 
relacionamentos afetivos e estudos. Provavelmente o leitor tenha se 
enquadrado na condição de migrante voluntário nos momentos em que se 
retirou de seu país de origem. São exemplos de migração voluntária as que 
envolvem turismo, estudo e pesquisa, atividade jornalística, apresentações 
musicais e apresentações de trabalhos acadêmicos. Diz respeito também à 
migração voluntária a situação de pessoas que vão morar em outro país por 
razões afetivas e também aquelas que recebem proposta de emprego para 
trabalhar no exterior.  

 

Vejamos também (PEREIRA, 2019, p. 20): 

 

São considerados migrantes forçados todos os indivíduos que, por forças 
alheais ao seu desejo, vontade ou interesse, são obrigados a deixarem o seu 
local de moradia habitual. As circunstâncias para o movimento migratório 
podem variar, e essa variação determina o tipo de migração. 

 

Conforme Farena (2019, p. 32), a migração pode sinalizar uma melhoria da 

qualidade e expectativa de vida, mas, por outro lado, também pode simbolizar a 

sobrevivência de sua descendência. São apresentados, aí, dois sentimentos extremos: de 

um lado a necessidade e do outro a vontade. Há diversas categorias de migrantes forçados 

e não podemos generalizar a todos em um único rol: o dos refugiados. Não há qualquer 

que prefira padecer a buscar sobreviver, mesmo que ilegalmente em outra nação.   

No Relatório “Tendencias Globales: Desplazamiento forzado” (ACNUR, 2016, 

online) podemos observar que também é grande o número de menores que buscam asilo, 

mesmo encontrando-se desacompanhados.  

 

3 A CRISE NA VENEZUELA  

 

Rody (2019) afirma que a República Bolivariana da Venezuela surgiu com o 

colapso da Gran Colômbia, em 1930 e, ainda atualmente, figura como um dos detentores 

do comércio petrolífero, desde a descoberta de tal reserva, em meados do século XX. À 

época, o país era governado por militares e latifundiários e, por conta disso, o país passou 

por grave instabilidade política, levando a população a buscar a migração para o governo 
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democrático, em 1959. Por essa mesma época, os governantes já haviam descoberto o 

potencial petrolífero do país e investiram maciçamente na oferta de diversos serviços à 

sociedade, levando qualidade de vida aos nacionais. No entanto, a economia do país 

girava unicamente em torno das reservas de petróleo, que compunha seu PIB em mais de 

80%.  

Acerca da importância do petróleo, temos (CELI, 2019, online): 

 

O petróleo é uma energia não renovável, ou seja, se utiliza de recursos 
naturais esgotáveis, que um dia vão acabar. Por causa disso, o petróleo é 
motivo de muita especulação financeira: se estamos cada vez mais próximos 
do fim desse recurso, mas ainda o usamos como principal fonte de energia, 
então é normal que haja uma disputa muito intensa pelo produto. Além disso, 
as maiores reservas de petróleo do planeta estão no Oriente Médio, enquanto 
os maiores consumidores são os Estados Unidos e a Europa, o que acabou 
contribuindo para a instabilidade da região. 

 

Rody (2019) especifica, ainda que, em 1973 ocorreu no mundo, a primeira crise 

do petróleo. A Venezuela lucrou bastante, visto a lei de demanda e da oferta, aumentando 

o valor do barril de petróleo em 400% do seu valor inicialmente operado. Porém, como o 

valor ficou absolutamente impraticável economicamente para algumas nações, essas 

optaram por investir em novas fontes de energia, a fim de fugir das altas do preço. A 

princípio, pareceu uma opção arriscada, visto que havia latente necessidade do 

combustível, mas, em longo prazo, as ações mostraram-se positivas. Nesse ínterim, os 

Estados Unidos foram uma das nações que não buscou apenas a oferta imediata, 

priorizaram os estudos com foco na obtenção de novas fontes de energia. E 

paralelamente, investiram em sua própria captação de petróleo. O mundo recuperou-se da 

crise e, posteriormente, em 1979 ocorreu outra crise, mas dessa vez, a Venezuela já não 

dominava o mercado como outrora.  

O problema é que, mesmo não sendo mais a detentora do capital concernente ao 

petróleo, a Venezuela continuou a oferta dos mesmos serviços em detrimento do seu 

Produto Interno Bruto - PIB. Dessa forma, aumentou os seus gastos em serviços públicos, 

mas não havia gerado nova forma de obtenção de receita suficientemente alta a ponto de 

arcar com os próprios gastos internos. No ano de 1989 o então presidente, Carlos Andrés 

Pérez firmou acordo com o Fundo Monetário Internacional - FMI para aprovação e 

obtenção de empréstimo de 4,5 bilhões de dólares. Esse acordo possuía algumas 

contrapartidas: redução do gasto público e do crédito, liberação de preços, congelamento 

de salários e aumento de preço de gêneros de primeira necessidade. Assim sendo, a 
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gasolina aumentaria um pouco o valor, mas nada exorbitante. Porém, esse valor superou 

um reajuste de 100% do valor inicial. À época do empréstimo, esse mesmo presidente 

encontrava-se em campanha eleitoral, o que gerou insatisfação da população, visto que o 

pacote de medidas obrigatórias vinculadas ao empréstimo afetava diretamente a 

população.  

Em 1998, valendo-se da exploração da pobreza, com um discurso populista 

durante todo o processo eleitoral, Hugo Rafael Chávez Frias sagrou-se presidente. Suas 

políticas pautavam-se na inclusão social, com o fito de redistribuir a renda, ora 

centralizada nas mãos de poucos. O fato é que, embora tenham entrado muitos dólares 

durante as crises do petróleo, os governantes do país, nunca se preocuparam em investir 

em seu autossustento, deixando o país dependente de importação mesmo de produtos de 

primeira necessidade e de higiene, tais como papel higiênico, sabonetes, dentre outros 

(ROTERMEL e outros, 2019, online): 

 

Hugo Chavéz ocupou o cargo de presidente da Venezuela durante 14 anos, 
eleito por 3 mandatos seguidos, e governou o país com base em ideais 
diferentes dos governos passados, mas ainda assim o petróleo era o principal 
produto de exportação venezuelano. É importante ressaltar que Chávez tem um 
perfil presidencial diferente de seus antecessores, já que 
era soldado, bolivariano, socialista e anti-imperialista. Durante os anos em que 
Chávez esteve na presidência dividiu opiniões fervorosamente, já que suas 
decisões políticas muitas vezes foram consideradas autoritárias, 
extremistas, nacionalistas e populistas. 

 

Por essa razão, após a ascensão ao poder por Nicolas Maduro Moros, o país 

continuou em sua queda, agravada por decisões dos governantes que geravam, cada vez 

mais, insatisfação e instabilidade. O fato é que até hoje, a população encontra-se 

completamente dividida entre dois poderes: o de Nicolas Maduro e o de Juan Guaidó, que 

se autoproclamou presidente interino do país (CORAZZA; MESQUITA, 2019): 

 

Guaidó declarou-se presidente interino da Venezuela em 23 de janeiro. Na 
época, ele havia acabado de tomar posse como presidente da Assembleia 
Nacional, o Parlamento venezuelano e último órgão estatal sob controle da 
oposição. Desde o início do ano, intensificaram-se os protestos pela saída de 
Maduro, que, por sua vez, arregimenta apoiadores em torno de grandes 
manifestações para demonstrar que tem apoio popular. 

 

Vejamos, também (ROTERMEL e outos, 2019, online): 
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Em Janeiro de 2019, a autoproclamação do líder do Parlamento venezuelano 
como Presidente Interino levou à uma enorme escalada da crise na Venezuela. 
Agora, o país vive um contexto ainda mais complexo: possui dois presidentes 
reconhecidos internacionalmente, cada um apoiado por diferentes países. Juan 
Guaidó, o presidente autoproclamado, é fortemente apoiado pelos Estados 
Unidos, que pressionam cada vez mais pela queda do governo de Maduro. 

 

Tal condição do país tem favorecido a inconstância econômica e também política, 

no momento em que ocorre o embargo econômico promovido por diversos países, os 

quais até então, eram considerados parceiros. Visto que o país é naturalmente consumidor 

de produtos importados, não possuindo uma economia embasada no desenvolvimento 

sustentável ou de subsistência, a inflação atinge números exorbitantes e produtos básicos 

figuram como de difícil aquisição. Findando com venezuelanos se vendo obrigados a 

buscar novas alternativas em busca de melhores condições de sustento ou, até mesmo, 

visando a conservação de suas vidas. 

No Relatório “Tendencias Globales: Desplazamiento forzado” (ACNUR, 2018, 

online) podemos conferir diversas causas para o abandono da população da Venezuela: 

violência, insegurança, medo de perseguição por opiniões políticas (reais ou fictas), 

escassez de alimentos ou itens de primeiros socorros (hospitais encontram-se sem 

condições mínimas de atendimento médico), falta d acesso a serviços sociais ou 

impossibilidade de sustento mínimo de suas famílias.  

Embora seja uma nação relativamente nova, a sua história é deveras complexa, 

porém de fácil entendimento aos que ofertam atenção, e passível de nos levar à 

compreensão mais aprofundada acerca da atual conjuntura da Venezuela.  

 

4 A COMPETÊNCIA DO BRASIL 

 

Diante dessa perspectiva econômica que paira sobre a República Bolivariana da 

Venezuela, nos surge o questionamento acerca do vínculo que temos com outras nações, 

principalmente no que tange a problemas internos e tão particulares, tais como as eleições 

e decisões de seus governantes. Economicamente, possuímos vínculo direto por ocasião 

do Mercado Comum do Sul – MERCOSUL. 

Precisamos atentar para a letra da lei. 

Primeiro atentemos para o que narra a Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 1º. Figura como um dos princípios fundamentais a Dignidade da Pessoa Humana, 

direito elementar a qualquer cidadão brasileiro: 
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Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
[...] 
III - a dignidade da pessoa humana; 

 

Observemos ainda, o artigo 5º da Carta Magna expõe o seguinte texto: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, [...] 

 

Ao participar da Convenção Americana de Direitos Humanos, os países membros, 

nesse grupo incluída a República Federativa do Brasil, acordaram, em seu artigo 1º, que: 

 

1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos 
e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda 
pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por 
motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer 
outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou 
qualquer outra condição social. 

 

Sendo assim o Brasil se obriga a aceitar o documento, segundo o qual, todos têm 

direito à integridade física, psíquica e moral, à proteção à honra e dignidade, esta outrora 

citada na CF-88. Salientemos o que abaixo segue: 

 

Artigo 22 - Direito de circulação e de residência 
1. Toda pessoa que se encontre legalmente no território de um Estado tem o 
direito de nele livremente circular e de nele residir, em conformidade com as 
disposições legais. 
2. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive de 
seu próprio país. 
6. O estrangeiro que se encontre legalmente no território de um Estado-parte na 
presente Convenção só poderá dele ser expulso em decorrência de decisão 
adotada em conformidade com a lei. 

 

O artigo acima mencionado é claro no que tange a alguns direitos específicos: 

todos têm direito a constituir residência e circulação em qualquer Estado, desde que se 

encontre legalmente no território.  

É importante salientar, dentre outras informações, que, segundo a Lei 9474, de 22 

de julho de 1997, a qual define mecanismos para a implementação do Estatuto dos 
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Refugiados, em seu artigo 39, inciso IV, prevê que “a saída do território nacional sem 

prévia autorização do Governo brasileiro”. 

Também atentemos para a Lei 13445, de 24 de maio de 2017, que, em seu artigo 

4º:  

 

Artigo 4º: Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de 
igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade [...] 

 

Nos seus incisos, o mesmo artigo citado anteriormente, estabelece, dentre outros, 

a liberdade civil, social, cultural e econômica, liberdade de circulação, reunião familiar, 

proteção a vítimas e testemunhas de crimes, associação para fins lícitos, acesso a serviços 

públicos de saúde, assistência social, previdência social, acesso à justiça, educação, 

abertura de conta bancária, garantias de cumprimento das legislações trabalhistas em 

vigor. 

Ademais, precisamos observar que, independente de nossa percepção acerca dos 

estrangeiros migrantes presentes em nosso país, não se admite o cometimento de crimes 

pautando como justificativa qualquer diferença comportamental entre brasileiros e não 

brasileiros. A migração é direito, desde que observadas as peculiaridades relatadas na 

legislação em vigor.   

 

5 O CHOQUE SOCIAL 

 

Segundo dados disponibilizados pela Polícia Federal - os quais foram utilizados 

na elaboração do Relatório Refúgio em Números – 4ª Edição - observa-se a seguinte 

situação (2019):  

No intervalo compreendido entre os anos 2011 e 2018, o Brasil recebeu 206.737 

solicitações de reconhecimento da condição de refugiados; sendo 33.866, no ano de 2017 

e 80.057 no ano de 2018. 

A Venezuela figura com 85.438 pleitos, o equivalente a 52% de todas as 

solicitações até aquela data. Destes, 61.681 (81%) são solicitações apresentadas apenas 

no estado de Roraima no ano de 2018. 

Para visualizarmos essa condição atual de pedidos de reconhecimento da condição 

de refugiados, sem computarmos os pleitos do Haiti e da Venezuela, apenas no ano de 
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2018 teriam sido 11.346 ao invés dos 61.681 acima mencionados.   

No ano de 2011, o Brasil recebeu apenas 4 pedidos de reconhecimento oriundos 

da Venezuela; no ano de 2017, recebeu 17.865 pedidos e em 2018 recebeu 61.681. 

Como já citado, os dados supracitados foram extraídos do Relatório Refúgio em 

números – 4ª edição. 

Conforme relatório anual do ACNUR Tendências Globais “quase 70,8 milhões de 

pessoas estão em situação de deslocamento forçado em todo o mundo. Este número 

dobrou em 20 anos, é 2,3 milhões maior que o ano anterior e corresponde à população 

semelhante a de países como Tailândia e Turquia.” (ACNUR, 2019, online). 

Embora grande parcela da sociedade tenha plena consciência da necessidade de 

ajuda humanitária para com necessitados, fato atribuído ao trabalho da ACNUR – 

Agência da ONU para refugiados – surge o temor referente à ausência de fornecimento 

dos serviços básicos narrados, em especial na Constituição Federal de 1988. Pode-se 

exemplificar através dos constantes pleitos acerca de fornecimento de água, energia 

elétrica, educação básica, segurança pública, saúde, dentre os demais.  

Para Milesi (2015, online):  

 

A situação dos refugiados e refugiadas é, sem dúvida, uma das mais precárias a 
que fica sujeito o ser humano. Extremamente vulnerável, distante de tudo o que 
habitualmente sustenta as relações e a estrutura emocional e afetiva de uma 
pessoa, o refugiado se depara com os desafios de quem só tem a alternativa de 
recomeçar a própria vida, com a força das boas lembranças e da terra de 
origem, com a experiência dos difíceis momentos que o expulsaram de sua 
pátria e com a esperança de que alguém, um país, uma comunidade, o acolham 
e lhe protejam, pelo menos, o grande bem que lhe restou, a própria vida. 

 

Mesmo percebendo que não se pode ignorar o problema, a observação de cidadãos 

originários de outros países em situação de mendicância nos centros urbanos torna-se 

chocante e, de certa forma, assustadora, já que há um crescimento diário de famílias em 

tal condição.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, percebemos um número exacerbado de migrantes cruzando as 

fronteiras do nosso país em contraponto à precariedade do fornecimento de serviços 

básicos aos nacionais já estabelecidos no Brasil. Tal crescimento, exponencial, tende a 

gerar tensão no que tange à demanda dos serviços. Há relatos extraoficiais que o maior 
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percentual de atendimento médico – hospitalar é aos venezuelanos, bem como há 

situações de epidemias de doenças ora controladas no Brasil, as quais apresentam grande 

número nos abrigos destinados aos venezuelanos, é o caso da varicela. 

Dessa forma, a população torna-se carente e em constante expectativa acerca das 

decisões do Estado. Roraima apresenta números populacionais cujo aumento se dá de 

maneira descontrolada.  

Segundo censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE (IBGE, 2019, online) foi registrado um aumento populacional de 155.282 

habitantes no intervalo compreendido entre os anos de 2010 e 2019. Em números, 

observou-se em 2010 uma população estimada de 450.479 habitantes e em 2019, foi 

apresentada uma população de 605.761 habitantes. 

Da mesma forma, ainda em conformidade com os dados extraídos do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019, online), observamos a população do 

estado do Amazonas, que em 2010 figurava com 3.483.985 habitantes e em 2019 figurava 

com 4.144.597, apresentando um crescimento de 660.612 habitantes, aproximadamente.   

Faz-se necessária a implementação de políticas públicas eficazes no sentido de 

fornecimento dos serviços básicos aos presentes, especialmente nos estados de Roraima e 

Amazonas, para onde migram em maiores quantidades, através das fronteiras; e um 

acompanhamento social de orientação acerca das atividades legal e moralmente aceitas 

como labor.  

Também é importante que os demais estados federados sejam orientados a receber 

os refugiados, proporcionalmente ao PIB e não necessariamente à capacidade de recepção 

declarada, a fim de não sobrecarregar a população dos estados do norte do Brasil. 

É urgente a atenção voltada à saúde dos refugiados, pois diversos apresentam 

enfermidades outrora controladas no território brasileiro, o que pode vir a causar 

epidemias tanto nos centros urbanos quanto nos abrigos. Outras debilidades podem ser 

agravadas devido às condições sanitárias durante o deslocamento até o país ou, mesmo 

pela ausência de condições de se mantê-la em níveis aceitáveis, deslocamentos estes que 

podem ocorrer por veículos ou até mesmo a pé, por áreas de mata, visando a não 

percepção de suas fugas. 

Precisamos, por fim, perceber que para tais refugiados, sua condição não é 

confortável nem fisicamente e tampouco psicologicamente, visto que se encontram 

distantes de suas origens, suas culturas, suas famílias, devido a imposições das 
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circunstâncias, o que precisa nos tornar mais sensíveis às suas demandas.  
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