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Dedica-se a presente obra a todos aqueles forçados a 
migrar, àqueles que sofrem diariamente violações aos seus 
direitos humanos, e aos sul-americanos, povos irmãos que 

compartilham os desafios impostos pela colonialidade. 
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PreFácio

A trajetória da República Bolivariana da Venezuela no Mercado Comum 
do Sul (MERCOSUL), desde o seu pedido de ingresso ao bloco, formalizado 
por meio da assinatura do Protocolo de Adesão, em 2006, até a presente data, 
tem sido marcada por incessantes crises, tanto de ordem legal, institucional, 
quanto democrática e humanitária. 

Atualmente, o país se mantém no MERCOSUL, não obstante, em condi-
ção de dupla suspensão: primeiro, por não internalização das normas que são 
essenciais ao funcionamento do processo de integração (2016); segundo, por 
ruptura do compromisso democrático (2017), motivada pelo colapso político 
promovido pelo Presidente Nicolás Maduro, que pôs à prova a democracia no 
país, dando início a um intenso processo de esvaziamento social.

A crise instaurada na Venezuela - que teve seu ápice em 2017, quando as 
funções do Poder Legislativo, representado pela Assembleia Nacional, foram 
cassadas pelo Tribunal Superior de Justiça, a pedido de Maduro - estabeleceu 
um período de exceção, o qual perdura até os dias de hoje. Em meio a esse 
caos, a população tem tentado sobreviver, pese às privações que lhe foram 
impostas por seu governante, que estão levando à fome, à miséria, à perda 
da liberdade de expressão, ao desatendimento sanitário, ao desemprego, entre 
outras tantas restrições. 

Diante desse cenário caótico, muitos venezuelanos estão deixando o seu 
país de origem em busca de novas oportunidades, de condições de subsistência, 
de manutenção de um mínimo de dignidade humana. Esta saída massiva, mo-
tivada pelas circunstâncias sociais, políticas e econômicas que vem acometen-
do o país e agravando a situação dos que nele permanecem, tem demostrado 
que a prioridade de destino de muitos venezuelanos são os Estados vizinhos 
e, aqui, ganham especial destaque os Estados Partes do MERCOSUL (Argen-
tina, Brasil, Paraguai e Uruguai). A cercania, as simetrias histórico-culturais e 
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o idioma são fatores importantes que em muitos casos explicam o incremento 
do fluxo intra bloco de mobilidade de pessoas.

São justamente os reflexos dessa questão humanitária que Vitória Volcato 
da Costa se propôs a descrever e analisar, neste livro, que teve origem em sua 
Dissertação de Mestrado, defendida brilhantemente no Programa de Pós-Gra-
duação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), 
no ano de 2019, a qual tive a honra de orientar.

Com vocação humanista que revela uma especial preocupação com a sa-
tisfação das liberdades fundamentais e das garantias do ser humano, a autora 
procura contextualizar o cenário atualmente vivido pelos venezuelanos no 
Estado de origem, os destinos procurados, as motivações, e a forma de recebi-
mento dos migrantes nos Estados Partes do MERCOSUL, atenta ao cumpri-
mento das normativas que regem a matéria migratória, no bloco.

Partindo desse propósito, o livro está estruturado em 5 capítulos, muito 
bem distribuídos, que tratam de apresentar, de forma lógica e coerente, a si-
tuação vivida pelos venezuelanos. A intenção é brindar ao leitor ferramentas 
jurídicas que possibilitem vislumbrar se os instrumentos legais e as estruturas 
institucionais do MERCOSUL, aliados à necessidade de uma resposta coorde-
nada dos Estados Partes em relação ao fluxo migratório referido, são capazes 
de contribuir para melhorar a situação inquietante e desumana vivida pelos 
nacionais coirmãos que, amparados pelo direito humano de migrar e pelo 
princípio da livre circulação de pessoas, deixaram o seu país de origem para, 
simplesmente, sobreviver.

Não poderia ser mais atual, delicado e relevante o tema trabalhado por Vi-
tória Volcato da Costa, ademais de transdisciplinar, na medida em que se ocupa 
tanto do Direito Internacional dos Direitos Humanos, do Direito da Integração 
- e, aqui, especialmente, do Direito do MERCOSUL -, quanto do direito interno 
dos Estados Partes, brindando, portanto, à comunidade jurídica, ferramentas de 
direito internacional e de direito comparado, na temática migratória.

A partir dessa riqueza de fontes, no Capítulo 1, a autora contextualiza e 
justifica a importância do problema social ventilado, trazendo dados estatís-
ticos atuais e históricos, vinculados à situação da Venezuela e dos migrantes 
venezuelanos que escolhem como destino final os Estados Partes do MERCO-
SUL. Essa introdução ao tema nos transmite a ideia do cenário, das barreiras 
e das angústias muitas vezes vividas por esses migrantes. 

Na sequência, o Capítulo 2 se destina a explicar como se deu o ingresso 
da Venezuela ao MERCOSUL, apresentando os objetivos do bloco, o contexto 
do novo regionalismo, os percalços derivados da adesão do país referido ao 
MERCOSUL - dando especial destaque, neste tocante, à resistência paraguaia 
-, e a crise democrática e social atravessada.
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Uma vez de posse desse panorama, o leitor é convidado, no Capítulo 3, a 
entender o fluxo migratório venezuelano, as ferramentas jurídicas disponíveis 
para proteção desses migrantes, bem como as medidas jurídicas e políticas 
públicas aplicadas nos Estados receptores. Neste item, a autora faz uma análise 
pontual e detalhada do direito de fonte interna de cada Estado Parte do MER-
COSUL, na temática migratória, brindando uma sistematização do conheci-
mento abordado. Ainda, destaca-se, aqui, o uso não somente de referências 
de ordem documental e bibliográfica, mas também o emprego de entrevistas 
com autoridades migratórias dos Estados Partes, para a construção da pesquisa 
apresentada, ampliando, assim, o espectro metodológico utilizado.

No Capítulo 4, uma vez tendo dado a conhecer a legislação dos Estados 
Partes e as medidas adotadas com relação à entrada dos migrantes venezuela-
nos, a autora dispensa várias páginas à análise da temática sob a lupa dos direi-
tos humanos e da livre circulação de pessoas (uma das 4 liberdades de circula-
ção referidas pelo art. 1º do Tratado de Assunção, fundador do MERCOSUL, 
como base para a consolidação do mercado comum). Assim, a partir de um 
trabalho incansável de recopilação de normas, tanto de hard law quanto de soft 
law, bem como das iniciativas e da programação contida na agenda das insti-
tuições mercosurenhas, apresentam-se os instrumentos e as políticas públicas, 
criados pelo bloco, que deveriam ser empregados, no caso dos venezuelanos, 
para a regularização migratória.

Por fim, no Capítulo 5, são apresentadas as considerações finais e as 
conclusões obtidas, a partir de uma rígida análise, desde o ponto de vista 
metodológico, que revela uma pesquisa séria, de fôlego, que pretendeu não só 
cumprir com um requisito para a colação de grau, senão, e principalmente, 
contribuir com a produção e sistematização do conhecimento, brindando um 
olhar crítico (e por que não caridoso) para a situação de milhares de pessoas 
que buscam um recomeço, um novo lugar.

Por esses e outros motivos, convido o leitor a prestigiar a obra que se 
apresenta, que revela ao mundo acadêmico uma pesquisadora perspicaz, des-
temida, audaz e determinada, com a qual tive a honra de compartilhar vários 
momentos de estudo e discussão de temas voltados à efetivação dos direitos 
humanos nos espaços integrados.

São Leopoldo, maio de 2020.

LUCIANE KLEIN VIEIRA
Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS
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aPresentação

A presente obra é fruto de Dissertação de Mestrado, realizada no Progra-
ma de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS), com financiamento do Programa de Excelência Acadêmica da 
CAPES, cuja banca de defesa ocorreu em 26 de novembro de 2019. Registra-se 
que os dados presentes nesta obra foram atualizados até 31 de janeiro de 2020. 

A pesquisa se propôs a responder de que maneira podem ser utilizados os 
instrumentos jurídicos e estruturas institucionais existentes no MERCOSUL, 
a respeito da migração e da livre circulação de pessoas, para que haja uma res-
posta coordenada  dos Estados Partes (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) 
em relação ao fluxo migratório proveniente da Venezuela, de forma a respeitar 
a proteção dos direitos humanos assumidos pelo bloco e a promover o apro-
fundamento do sistema de integração, especialmente no que tange ao fomento 
da construção de uma cidadania regional. 

Isso porque a crise política, econômica, social e humanitária instaurada 
na Venezuela, nos últimos anos, provocou intenso fluxo migratório, impondo 
diversos desafios para a região sul-americana, que está recebendo a maior parte 
destes imigrantes. Neste cenário, o MERCOSUL, enquanto importante ator 
regional, possui normativas e órgãos especializados amparados na livre circu-
lação de pessoas e proteção dos direitos humanos dos migrantes, instituindo 
políticas que, inclusive, buscam constituir um conceito de cidadania regional. 
A Venezuela, por sua vez, é Estado Parte do MERCOSUL, ainda que se en-
contre atualmente politicamente suspensa por ruptura da ordem democrática. 

A motivação para transformar a Dissertação no presente livro, vem da 
necessidade em difundir cada vez mais os instrumentos existentes no MERCO-
SUL na temática migratória, que ainda não são suficientemente conhecidos e 
utilizados, a fim de contribuir para o aprimoramento e a efetivação dos direitos 
humanos das pessoas migrantes, bem como fomentar a integração e o protago-
nismo regional em países que ainda vivem os efeitos de seu passado colonial.


