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RESUMO

O presente projeto visa analisar o fluxo migratório no estado do Espirito Santo, bem como os direitos desses imigrantes sob o viés da nova Lei de 
Migração, haja vista que a legislação atual em vigor Lei 6.815/1980 (Estatuto do Estrangeiro) foi redigida durante a ditadura militar e por esse 
motivo não recepciona os direitos humanos fundamentais elencados posteriormente na Constituição Federal de 1988. O artigo 5° da referida 
constituição afirma que: “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 (...)”. De acordo com esse princípio 
fundamental pode se afirmar que a norma especial que trata sobre o estrangeiro realmente não encontra mais recepção na nova norma 
constituinte. É mister, portanto, a promulgação da nova Lei que ampara, de fato, essa ótica aos direitos fundamentais da pessoa humana. A 
pesquisa consistirá na análise dos direitos dos imigrantes sob o viés dos novos tempos democráticos, considerando o fato que o direito é um 
produto da cultura e deve dessa forma seguir as mudanças sociais pertinentes que se alteram com o decorrer dos anos. A problemática será a de 
analisar no plano teórico e prático a eficácia das referidas legislações citadas, tendo como objeto de estudo os imigrantes do estado do Espirito 
Santo. Espera-se que com essa pesquisa se possa fazer uma análise prática-teórica entre a ideologia pensada pelo legislador e se esta condiz com 
a realidade no plano fático; espera-se ainda que se possa analisar estatisticamente os direitos dos imigrantes no mundo dos fatos considerando o 
status quo, bem como a elaboração de hipóteses dos prós e dos contras que incorrerão com a possível vigência da nova legislação. A pesquisa 
conota uma importância social relevante ao levar em conta que o Brasil é um país de imigrantes em sua origem. Em uma recente pesquisa feita 
pela Policia Federal o número de imigrantes no Brasil aumentou 160% em dez anos e segundo dados, 117.745 estrangeiros deram entrada no país 
em 2015. Esse aumento significativo se justifica pela extensão territorial do país, além da economia propícia mesmo em tempos de crise. O 
objetivo dessa pesquisa é analisar se os direitos dos imigrantes presentes no estado do Espirito Santo estão sendo efetivados. Identificar ainda os 
motivos que os levam a migrar para o nosso estado e como ocorre essa recepção; analisar se as legislações vigentes possuem eficácia e se as 
decisões e interpretações ocorrem como prevê a norma constituinte; analisar se a nova Lei da Migração terá impacto significativo no plano fático. 
O estudo de caso se dará por meio de entrevistas realizadas com os imigrantes presentes no estado do Espirito Santo, para identificar a condição 
atual destes imigrantes e a eficácia das já mencionadas legislações.
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