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PreFácio

Os Professores Thiago Paluma e Tatiana Cardoso Squeff coordenaram a 
obra que agora se apresenta, subordinada ao tema das migrações e intitulada 
Migrações Internacionais no Século XXI: Perspectivas e Desafios. 

As migrações, e os problemas suscitados, assumem-se atualmente como 
um dos temas de maior relevância no âmbito dos Direitos Humanos e um 
desafio jurídico e político complexo para os Estados. Hodiernamente, assisti-
mos a movimentos migratórios relevantes por todo o planeta, que são motiva-
dos pelo facto dos migrantes procurarem melhores condições de vida, sejam 
sociais sejam económicas; pela necessidade de fuga a regimes políticos ou a 
conflitos armados; ou a perseguições motivadas por razões de etnia, religião, 
nacionalidade, grupo social, género ou opiniões políticas. Todavia, é possível 
identificar vários períodos históricos em que se verificaram importantes mo-
vimentos migratórios, não sendo esta uma realidade exclusiva do Século XXI.

As migrações ao longo da história da humanidade têm assumido várias 
características. Estas podem ter a natureza de migrações legais ou ilegais; po-
dem ser circunscritas a uma pessoa ou a famílias ou migrações em massa. 

Uma análise histórica demonstra-nos que os movimentos migratórios 
podem produzir consequências muito positivas. Desde logo para os países de 
acolhimento, pois é possível encontrar exemplos de países que se desenvolve-
ram com recurso a migrantes, muitas vezes aproveitando os melhores recursos 
humanos formados noutros países, como são exemplo os Estados Unidos da 
América (EUA) ou o Canadá. São célebres os casos de migrantes conceituados, 
provindos da Europa durante e após a Segunda Grande Guerra Mundial, que 
migraram para os EUA, e se naturalizaram norte-americanos. Outro exemplo 
interessante verificou-se na crise económica que assolou Portugal nesta década, 
em que houve uma migração elevada de enfermeiros formados em Portugal 
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para o Reino Unido, porque em Portugal, ou não tinham em emprego devido 
à escassez do mercado de trabalho face à grande oferta, ou tinham com salá-
rios baixos. Já o Reino Unido, devido à insuficiência de enfermeiros, oferecia 
boas condições de trabalho e acolhia a entrada de enfermeiros portugueses. 
Outras vezes, a migração é ainda capaz de suprir lacunas na força trabalha-
dora dos países de acolhimento quando os trabalhadores locais não querem 
aceitar certo tipo de trabalhos, o que torna certos países muito atraentes para 
os migrantes. Assim sucedeu durante muitas décadas na Europa, sobretudo na 
segunda metade do século XX, em que os países do Norte acolheram muitos 
migrantes do Sul, que procuravam melhores condições de vida, ocupando 
empregos que os trabalhadores locais não queriam. 

Para os países de origem dos migrantes, a deslocação de pessoas para 
outros países pode também ter consequências positivas. Por um lado, pode 
aliviar tensões sociais e pressões sobre o mercado de trabalho, quando há 
excesso de oferta de mão-de-obra ou quando o país se encontra em recessão. 
Além disso, muitos migrantes enviam poupanças e investem nos seus países de 
origem, o que beneficia o desenvolvimento destes Estados. 

Para os migrantes também há uma vertente positiva, pois a migração é a 
oportunidade de estes terem uma vida melhor e construir, para si e para a sua 
família, um futuro mais risonho e promissor. 

Todavia, o fenómeno migratório, por vezes, gera consequências negativas 
para todos os actores intervenientes nesta realidade. Desde logo, em relação aos 
países de acolhimento. Nem sempre os migrantes se integram sem sobressaltos 
no país de que os acolhem. Por vezes, divergências sociais, ou religiosas, de há-
bitos ou outras, em conjugação com a pouca flexibilidade e falta de tolerância, 
quer dos migrantes, quer da população locais, quer de ambos, geram problemas 
sociais agudos e instabilidade social. São conhecidos os bairros sociais e os subúr-
bios maioritariamente compostos por migrantes de grandes capitais europeias, 
como Paris e Bruxelas, que apresentam problemas de exclusão social, de pobreza 
e insegurança. Por outro lado, nem sempre o mercado de trabalho destes países 
tem capacidade para a absorção dos migrantes, o que dá origem a tensões sociais 
entre estes e a população local, que estão na origem de políticas restritivas de 
emigração adotadas por alguns Estados, ou de políticas restritivas no exercício 
de direitos por parte dos estrangeiros, no território de certos Estados. 

Para os países de origem a migração também pode ter uma vertente ne-
gativa, pois estes Estados muitas vezes investem na formação de profissionais 
especializados, para, em seguida, os ver migrar para países onde são oferecidas 
melhores condições de trabalho e de vida. Além disso, a migração também 
pode significar uma quebra de ligação entre o Estado de origem e os migran-
tes, que podem optar por um corte com as suas raízes culturais. 
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Por fim, não podemos deixar de indicar a dimensão negativa da migração 
para aqueles, que embarcam numa aventura e no sonho de construir um futu-
ro mais promissor, quando essas expectativas não se concretizarem.

Estas vertentes negativas agudizam-se especialmente nos movimentos mi-
gratórios em massa que assistimos em várias regiões do globo. Os Estados que 
os recebem, por vezes, não têm infra-estruturas económicas, sociais, políticas, 
de saúde pública, entre outras, para receber um aumento, frequentemente súbi-
to e por vezes dramático, da população residente. Estes Estados devem garantir 
a estas pessoas condições mínimas compatíveis com o princípio da dignidade 
da pessoa humana, o que implica o respeito por um conjunto de Direitos 
Humanos fundamentais. Todavia, podem ter dificuldades para cumprir estas 
obrigações ou não existir sensibilidade política para o efeito.

Já os migrantes, sobretudo quando estão em causa migrações ilegais, aca-
bam muitas vezes em centros de migração, com condições que estão no limiar 
do princípio da dignidade da pessoa humana e/ou são devolvidos aos seus paí-
ses de origem. Podemos dar como exemplo os centros de acolhimento de mi-
grantes que estão localizados na Grécia e na Itália e que se destinam a acolher os 
migrantes que atravessam o Mar Mediterrâneo. Outro exemplo são os centros de 
detenção norte-americanos para os migrantes ilegais que tentam entrar no país, 
a partir do México. Em ambos os casos, são frequentes os relatos de condições 
de acolhimento insuficientes e incompatíveis com os Direitos Humanos. Além, 
disso, muitos dos migrantes sucumbem aos obstáculos que se colocam para che-
gar ao país do destino, o que por vezes implica atravessar países, percorrer vários 
quilómetros, perdendo a vida ou os familiares que os acompanham. 

Outro problema que este tipo de migração levanta são as redes de migração 
ilegais. Estamos a falar de grupos organizados de criminosos, que operam através 
de fronteiras, em vários Estados e no espaço internacional, e procuram obter bene-
fícios económicos da necessidade ou desejo das pessoas se deslocarem para outros 
países. Prometem em troca de quantias em dinheiro a entrada noutro país, o que 
nem sempre se concretiza. São conhecidos os métodos das redes de migração ilegal 
que operam no norte de África e que deixam os migrantes em botes de plástico à 
deriva no Mar Mediterrâneo. Alguns têm a felicidade de serem encontrados pelas 
autoridades que vigiam as zonas costeiras dos países do sul da Europa ou por 
organizações não governamentais. Outros, infelizmente, acabam por se afogar. 

Nestes cenários, o trabalho de organizações humanitárias assume grande 
destaque, apoiando os migrantes e a sua integração nos países de acolhimento. 
Estas organizações fazem ainda um trabalho relevante na denúncia de con-
dições de acolhimento dos migrantes indignas, como se verifica em alguns 
centros de acolhimento. Também desempenham um papel relevante na sensi-
bilização da opinião pública.
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A obra que agora se apresenta reflete sobre esta diversidade do fenómeno 
migratório, estando dividida em três partes. Uma primeira parte é composta 
por quatro estudos que dão uma visão global sobre os movimentos migrató-
rios, enquanto fenómeno global, atual, e que coloca importantes desafios para 
a defesa e efetividade dos direitos subjetivos e dos Direitos Humanos. Uma 
segunda parte congrega seis ensaios sobre a experiência brasileira. O Brasil é 
historicamente um país de acolhimento de migrantes, estando atualmente a 
braços com uma vaga migratória oriunda da Venezuela. Logo, esta análise da 
experiência e legislação brasileiras afigura-se pertinente para um conhecimento 
mais aprofundado do fenómeno. A terceira parte contém cinco estudos sobre 
o tratamento das migrações no direito comparado, apesentando ainda uma 
perspectiva regional. Uma visão de direito comprado permite analisar as dife-
rentes soluções que as várias ordens jurídicas adoptam para os mesmos proble-
mas que lhes são colocados, apurar as melhores opções e ter uma noção das 
consequências efetivas da aplicação de certas soluções legislativas. A dimensão 
regionalista é também importante, pois cada vez mais existe a noção que os 
problemas colocados por movimentos migratórios com certas características, 
como os movimentos migratórios em massa, são mais eficazmente combati-
dos se tiverem respostas regionais, em que exista coordenação entre as políticas 
e os meios de Estados das mesmas regiões, ou entre Estados de origem e de 
acolhimento dos migrantes. Podemos dar como exemplo a política de solida-
riedade que se verifica na União Europeia, em que todos os Estados-Membros 
aceitam acolher uma parte dos migrantes que chegam aos Estados-Membros 
com fronteiras mediterrâneas, e em que há uma compensação económica para 
estes Estados de fronteira que, por razões geográficas, são a primeira linha de 
recepção destes migrantes e que, por essa razão, recebem uma compensação 
financeira para poderem fazer face às exigências económicas que daí resultam.

São todas as vertentes descritas de uma realidade complexa e atual que o 
leitor vai encontrar nesta obra, que se apresenta como um instrumento acessí-
vel e indispensável para a compreensão do fenómeno das migrações, seja por 
académicos, por práticos ou pelo público em geral.

Portugal, 10 de Setembro de 2019

ANABELA SUSANA DE SOUSA GONÇALVES
Professora da Escola de Direito da Universidade do Minho
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aPresentação

A migração é um dos fenômenos que marca o século XXI com impactos 
sociais, econômicos, geopolíticos e jurídicos, mostrando ser um tema de grande 
relevância e pertinência acadêmica na busca por um maior aprofundamento 
teórico, conceitual e analítico, e em prol de uma melhor compreensão acerca das 
dificuldades e desafios existentes sobre a mobilidade humana inter-fronteiras. 

Em vista disso, através da presente obra, fruto das atividades desenvol-
vidas desde 2016 no Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito Internacional 
(GEPDI), registrado no CPNq e vinculado à Faculdade de Direito ‘Jacy de 
Assis’ da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com a promoção de um 
simpósio anual sobre Migrações e Proteção de Pessoas, e das pesquisas desen-
volvidas no âmbito da disciplina Tópicos Especiais e de Direitos e Garantias 
Fundamentais do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGDI) da mesma 
Universidade, ministrada pelos professores organizadores, apresenta-se à co-
munidade acadêmica um diálogo realizado por pesquisadoras e pesquisadores 
com diferentes perspectivas e inseridos em localidades e realidades distintas, o 
qual consideramos ser essencial para o avanço do tema.

Logo, a obra “MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS NO SÉCULO XXI: 
PERSPECTIVAS E DESAFIOS” encontra-se dividida em três partes, as quais 
expõe as reflexões realizadas sobre a mobilidade humana desde três ângulos 
distintos: o global, o regional e o local. 

A primeira parte, intitulada “MIGRAÇÕES SOB O OLHAR MUN-
DIAL”, inicia-se com o capítulo “O Pacto Global das Migrações sob o olhar do 
Direito Cosmopolita”, de autoria da professora Claudia Regina Oliveira Maga-
lhães da Silva Loureiro, em que se analisa o Pacto Global das Migrações, esta-
belecendo uma relação de sua natureza jurídica de soft law com a necessidade 
de releitura do conceito de soberania estatal. 
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O segundo capítulo, com o título “Os desafios da governança migratória con-
temporânea internacional”, desenvolvido pelo professor Luís Renato Vedovato 
e pelas pesquisadoras Amanda de Souza Camargo e Viviane de Arruda Pessoa, 
faz uma retrospectiva da governança global em matéria de migrações, estabele-
cendo os contornos do contexto em que se discutiu os principais aspectos do 
Pacto Global para Migrações.

Já o terceiro texto que compõe a presente obra, de autoria da professora e 
pós-doutoranda da UFU Renata Alvares Gaspar e da pesquisadora Sara Andrea 
da Silva Castro, intitulado “Migrações contemporâneas: relação entre cidadania e 
proteção dos Direitos Humanos dos migrantes”, aborda a migração a partir de um 
novo olhar sobre os fluxos migratórios contemporâneos.

O quarto capítulo, de autoria da pesquisadora Anjuli Kimberley Moll, 
com o título “How can societies integrate refugees, migrants, and asylum seekers pea-
cefully?” apresenta o debate da migração a partir de uma perspectiva em que se 
busca uma integração pacífica e não violenta do migrante, refugiado e asilado. 

A segunda parte, com o título “MIGRAÇÕES À LUZ DO PANORA-
MA BRASILEIRO”, inicia-se com o capítulo quinto da obra, de autoria da 
professora Rosa Maria Zaia Borges e dos pesquisadores Larissa Ariéle Marth 
e Mateus Oliveira Perez, sob o título “O legado do regime ditatorial e a política 
migratória no Brasil: uma análise crítica em busca da ruptura com a doutrina de se-
gurança nacional”, em que se problematiza criticamente a política migratória 
brasileira, desde seus primeiros desenhos institucionais até a edição recente 
de seu novo marco regulatório.

O sexto capítulo, intitulado “Análise da aplicação do conceito de cidadania 
em sentido amplo no Brasil para os estrangeiros: seria de fato possível um exercício ci-
dadão sem previsão de aquisição de direitos políticos?”, desenvolvido pela professora 
Carolina Soares Hissa, é abordada a possibilidade do estrangeiro residente no 
país poder exercer seus direitos políticos, quais sejam votar e/ou ser votado e 
em quais limites tal possibilidade seria permitida no Brasil.

Ao seu turno, no sétimo texto desta obra, intitulado “Migrações em Tempos 
Líquidos e a postura (positiva) brasileira frente ao êxodo venezuelano”, a professora 
Tatiana Cardoso Squeff analisa a recente imigração venezuelana no Brasil, 
notadamente em relação às modificações inseridas pela pós-modernidade que, 
aliadas a outros elementos de ordem sociopolítica, motivaram um elevado in-
fluxo de pessoas ao nosso país, demandando uma maior atenção por parte do 
governo brasileiro, o qual terminou por implementar a ‘Operação Acolhida’ 
– objeto de análise da autora neste escrito.

O professor Rickson Rios Figueira apresenta, no oitavo capítulo, com o 
título “Direito dos povos indígenas e migrações forçadas: direito à consulta e ao consen-
timento livre, prévio e informado de indígenas da Venezuela no Brasil”, importante 
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análise sobre o direito à consulta e ao seu corolário, o direito ao consentimento 
livre, prévio e informado como o mecanismo mínimo por meio do qual é pos-
sível assegurar que os povos indígenas refugiados, mesmo em meio à fragilidade 
inerente à sua condição migratória, possam ver respeitadas e preservadas suas 
características, identidades e tradições culturais.

No nono capítulo, o professor Thiago Paluma e a pesquisadora do GEP-
DI Bianca Guimarães Silva apresentam a pesquisa intitulada “Breve panorama 
histórico da política migratória brasileira e análise da legislação migratória de 1980 
a 2017”, em que se verifica a política migratória brasileira, sobretudo, aquela 
adotada durante os anos de 1980 a 2017 e a atuação das autoridades pátrias 
frente às novas ondas migratórias direcionadas ao país.  

Já o décimo capítulo, intitulado “O caso da professora Maria Rosária 
Barbato: um estudo acerca da mudança de paradigma no tratamento do migrante 
pela legislação brasileira”, de autoria dos pesquisadores Esther Faria Rodrigues 
e José Carlos C. Muniz Filho, vinculados ao programa de Pós-Graduação 
da UFU, tem como objetivo discutir a mudança de paradigma introduzida 
pela nova lei de migrações brasileira quando em comparação ao estatuto 
do estrangeiro. Particularmente, o texto pretende debater a participação de 
migrantes em movimentos políticos e sindicais, porquanto um direito hu-
mano, a partir do caso da professora imigrante italiana Maria Rosária Bar-
bato, ressaltando, assim, o estabelecimento de uma nova ótica no Brasil às 
migrações e ao tratamento de migrantes pautada pelo efetivo respeito aos 
direitos fundamentais das pessoas.

Inaugurando a terceira parte do presente livro, nomeada “MIGRAÇÕES 
SOB O OLHAR REGIONAL E DO DIREITO COMPARADO”, o décimo pri-
meiro texto intitulado “Dying to get in: examining EU immigration deterrent policies 
in the context of the Balkan Route”, de autoria do pesquisador Josh Dickstein, tem 
como escopo debater as políticas adotadas pela União Europeia no que tange o 
trato de migrantes que almejam alcançar o seu território para solicitar asilo, espe-
cificamente abordando o surgimento de novas rotas em direção a este continen-
te, tal como a dos Balcãs, a qual, em razão da violência exacerbada, poderia ser 
considerada parte de uma estratégia para evitar que tais indivíduos, largamente 
desprovidos de recursos financeiros, cheguem ao bloco. 

Ato contínuo, o décimo segundo capítulo, intitulado “Cidades como ato-
res essenciais para a implementação do Pacto Global para a Migração: iniciativas 
de paradiplomacia municipal na América do Sul e Europa”, desenvolvido pela 
professora Joséli Fiorin Gomes, tem como objetivo central debater o papel 
desempenhado pelas cidades no contexto das migrações internacionais, em 
especial, na aplicação do Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Re-
gular, adotado em dezembro de 2018 no âmbito das Nações Unidas, quando 
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os países onde essas localidades estão inseridas apresentam posições diversas 
quanto ao seu emprego. Nesse sentido, o presente texto aborda algumas das 
iniciativas elaboradas por cidades com relação à mobilidade humana e a sua 
relação com o citado Pacto. 

Ao seu turno, o décimo terceiro capítulo desta obra, com o título “Cri-
migração na Argentina e o DNU 70/2017: inadequações à luz da jurisprudência da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos”, de autoria das pesquisadoras Ana 
Lucília Guimarães Reis e Luiza Ferreira Silva, vinculadas ao programa de Pós-
-Graduação da UFU, tem como escopo discutir a criminalização da imigração, 
isto é, a “crimigração”, que consiste na consideração da situação irregular de 
imigrantes no território enquanto um ato ilegal. Em particular, o texto ave-
rigua a legislação argentina – o Decreto de Necesidad y Urgencia nº 70/2017 
– que discute o processo de expulsão de migrantes do território nacional en-
quanto uma prática crimigratória, confrontando-a com a jurisprudência da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, na tentativa de elucidar não ape-
nas a violação direta aos direitos dos migrantes, como também a sua própria 
inconstitucionalidade e inconvencionalidade. 

O penúltimo capítulo do livro, intitulado “Marriage migration: what is 
behind the Norwegian Marriage Migration Law”, cujo autor é o pesquisador 
Daniel Braga Nascimento, busca apresentar um tema normalmente incomum 
no que pertine os estudos migratórios, qual seja, a ‘migração por casamento’, 
a qual não só era uma das únicas formas permitidas de mobilidade humana 
regular nos países do leste europeu na segunda metade do século XX, como 
também representou quase metade dos números atinentes ao tipo de imigra-
ção na Noruega entre 1990 e 2006. Assim, a fim de evitar-se o ‘casamento 
por conveniência’, o texto apresenta a legislação desta nação, notadamente as 
formas em que a ‘migração por casamento’ é permitida. 

Ao cabo, o último texto desta obra, intitulado “Limiting asylum seekers’ 
mobility in Germany – initial reception centers as internal border spaces”, de auto-
ria do pesquisador Oliver Wedemeyer, introduz o tema da possível limitação 
de mobilidade de migrantes ao serem os mesmos recepcionados em centros 
específicos para esse fim na Alemanha. Assim, considerando os ‘centros de 
acolhida’ de migrantes enquanto espaços de fronteira interna que partem do 
pressuposto da ameaça do “Outro” e da possibilidade de vigilância constante, 
o escrito busca demonstrar que, ao lado dos citados ‘centros’, as ‘residências 
iniciais’ também utilizadas para essa finalidade, apesar de não serem consi-
deradas enquanto tais desde o princípio, ao final, terminam igualmente por 
limitar a mobilidade dos migrantes.

Por fim, gostaríamos de agradecer a prestimosa colaboração de todos 
os pesquisadores vinculados ao GEPDI para a concretização das quatro edi-
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ções do Simpósio sobre Migrações e Proteção de Pessoas, e em particular 
as discentes dos cursos de graduação em Direito e Relações Internacionais, 
Helloísa Alves, Rafaela Vechiato e Dara Andrade pelo auxílio na revisão da 
presente obra.

A todos, nossos votos de uma ótima leitura!

Brasil, 12 de Setembro de 2019.

THIAGO PALUMA
TATIANA CARDOSO SQUEFF 


