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RESUMO: No mundo contemporâneo, a questão das migrações forçadas, embora não seja 

nova, constitui grave problema para diversos Estados e 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 

aspectos jurídicos da migração de venezuelanos no Brasil, após o acirramento da crise no país, 

possuindo assim um recorte temporal após 2013. A metodologia empregada foi dedutiva, 

utilizando como métodos a pesquisa bibliográfica, documental e as exposições empíricas. 

Embora a Convenção de 1951 tenha inaugurado uma fase de construção da proteção jurídica 

internacional dos refugiados, ela não apresenta respostas a alguns problemas atuais que levam 

indivíduos a fugirem de seus países, como é o caso de violência generalizada, e da falta total de 

condições de alguns Estados em prover dignidade ao seu povo. Trata-se do caso de 

venezuelanos, que migraram forçosamente para o Brasil em face da crise de ordem política, 

econômica e humanitária que atravessa o país.  Seguindo a definição jurídica tradicional da 

Convenção, o Comitê Nacional para Refugiados no Brasil (CONARE) não reconheceu os 

venezuelanos que ingressaram no Brasil após 2013 como refugiados, postura que não se 

coaduna com a Lei 9474/97 a qual estendeu a definição de refugiado aos indivíduos que fogem 

de seus países em razão de graves e generalizadas violações de direitos humanos. A 

interpretação ortodoxa e formalista do CONARE acabou por desprovê-los de proteção jurídica 

institucionalizada. Trata-se de situação paradoxal, visto que este grupo de estrangeiros 

encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade econômica e social, tal como os 

tradicionalmente concebidos como refugiados. É imperioso destacar que os venezuelanos que 

ingressam no Brasil estão sujeitos a condições de vida degradantes e não raro, estão fadados à 

mendicância e à exploração, por falta de políticas públicas direcionadas à sua assimilação. Em 

que pese o estado de Roraima ter criado o Gabinete Integrado de Gestão Migratória, formado 

por várias autoridades do estado com o objetivo de elaborar políticas públicas para responder 

ao impacto da imigração no estado, dentre elas o Centro de Referência ao Imigrante, as 

dificuldades persistem, em razão da falta de condições para integrá-los venezuelanos à 

sociedade. Estas informações denotam que as políticas públicas referentes a migrantes e 

refugiados são extremamente tímidas e praticamente ineficazes. 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. A partir do caso dos venezuelanos, busca-se ampliar a proteção jurídica àqueles que 

migram em decorrência das situações mencionadas, por meio da releitura dos instrumentos 

internacionais e da releitura da política e da normativa migratória brasileiras. 
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