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RESUMO

No mundo contemporâneo, a questão das migrações, embora não seja nova, traz uma série de impactos para os Estados para as próprias pessoas 
que participam desses fluxos, as quais, não raro, são privadas do exercício de direitos e da assimilação na comunidade política do Estado receptor. 
O presente trabalho tem por objetivo analisar os avanços trazidos pela Lei 13445/2017, e os desafios a serem enfrentados por força de sua 
regulamentação, de forma a assegurar a efetiva implementação da nova ordem jurídica. A literatura jurídica analítica é escassa e não tem 
dispensado atenção à presente temática, seja como objeto de construção teórica ou mesmo na prática. Depreende-se daí a necessidade de se 
proceder a uma investigação da proteção jurídica dos migrantes no seu aspecto interno. A metodologia empregada foi dedutiva, utilizando como 
métodos a pesquisa bibliográfica, documental e as exposições empíricas. No Brasil, em especial, o número de imigrantes aumentou 
exponencialmente nas últimas décadas, em decorrência de novos fluxos, a saber, haitianos, sul-americanos e africanos. Neste contexto, o 
fenômeno migratório trouxe grandes oportunidades para o Brasil se beneficiar da diversidade cultural trazida pelos migrantes e de envidar 
esforços para erradicar a construção jurídica de vulnerabilidade e a exploração de migrantes. As políticas migratórias no Brasil fundamentavam-se 
na Lei 6815/80 – Estatuto do Estrangeiro, forjada durante o período de ditadura militar, cuja lógica baseava-se na segurança nacional. Com a 
redemocratização, tal marco regulatório demonstrou-se obsoleto na dimensão política, e dificultava a integração dos imigrantes e a adoção de 
políticas públicas que pudessem propiciar sua assimilação. Nas últimas décadas do século XX e na década corrente, a saída de brasileiros para 
residirem no exterior e a chegada de fluxos migratórios de diversas origens tornaram imperiosa a substituição do arcabouço legal. Em 2017, 
apesar do contexto de grande turbulência política no país, foi promulgada e publicada a 13.445/2017, cunhada de Lei da Migração, que revogou a 
Lei 6815/80, herança do passado ditatorial. A lei de Migração foi elaborada à luz da gramática da proteção aos direitos humanos e aplica-se ao 
migrante que vive no Brasil e, inclusive, ao brasileiro que vive no exterior. A lei reduz os entraves burocráticos aos estrangeiros, procurando trazer 
assim benefícios para empresas, para trabalhadores e para a sociedade em geral. Além disso, trouxe uma série de normas que conformam a 
atuação dos órgãos agentes públicos envolvidos nas questões migratórias. Tais normas deverão pautar também a interpretação do Poder 
Judiciário quando devidamente provocado. No entanto, a despeito da lei demonstrar a sintonia do Brasil com a cultura dos direitos humanos, o 
Decreto 9.199, de 20 de novembro de 2017, que a regulamenta, representa uma grave ameaça a no que se refere aos direitos dos migrantes 
como no que tange à capacidade do Estado brasileiro de formular políticas públicas adequadas em relação a esta matéria de relevância crescente. 
É imperioso que o Estado brasileiro apresente nova proposta que se coadune com o espírito da Lei de Migração, de modo que possa ser 
viabilizada uma política migratória eficaz, em respeito aos direitos dos migrantes e, por conseguinte, da própria sociedade brasileira. Acredita-se 
que cada nova abordagem referente à dinâmica das migrações forçadas ampliará os parâmetros de compreensão sobre os desafios trazidos por 
este tema, que reclama mais do que figuras  retóricas.

Ciências Jurídicas

Direito
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


