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RESUMO: O presente trabalho pretendeu analisar os Direitos Humanos aplicados à migração, 
do ponto de vista de Pareceres Consultivos emitidos pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos sobre condição jurídica e os direitos dos migrantes indocumentados e da infância 
migrante na América Latina. Analisou-se, sobretudo, os direitos e garantias elencados nos 
documentos expedidos pela Corte Interamericana, consoante as exigências de proteção dos 
migrantes em situação de vulnerabilidade no âmbito migratório tendo em vista, atualmente, a 
atuação dos Estados no sentido de restringir cada vez mais os direitos da pessoa humana na 
conjuntura da migração, num contexto internacional que envolve fatores econômicos, políticos 
e sentimentos de xenofobia, especialmente pela comunidade europeia, que alega como 
justificativa a segurança nacional para restringir a entrada de estrangeiros. Dessa forma, o 
objetivo do trabalho é iniciar um debate sobre os direitos dos migrantes, de forma que seja 
possível verificar qual o posicionamento recente da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
sobre o tema. Quanto aos objetivos específicos pretendemos examinar o debate sobre o papel 
da Corte Interamericana, política migratória e expansão dos direitos humanos. A justificativa 
da pesquisa encontra-se na expansão dos problemas relacionados ao tema nos últimos anos, em 
especial com o aumento da migração por causas naturais e políticas. No atual cenário da 
globalização, a discussão sobre os direitos humanos aplicados a migração encontra-se na pauta 
da ordem do dia para debate relativamente a proteção global dos estrangeiros diante das 
políticas estatais estabelecidas no campo migratório. Quanto a metodologia, o presente trabalho 
valeu-se da pesquisa qualitativa, histórica e documental através de revisão de literatura contínua 
sobre a temática proposta, além de pautar-se no método hipotético-dedutivo. Concluiu-se que 
os Pareceres Consultivos, objeto do presente estudo, inauguram uma nova perspectiva no 
tratamento jurídico a ser conferido a todas as pessoas no contexto da migração. Neste sentido, 
o tema central do presente trabalho, ainda negligenciado pela comunidade científica, representa 
o início de um debate na exata medida em que reconhece formalmente a condição 
especialíssima dos migrantes, especialmente na proteção de direitos humanos no âmbito 
migratório e na atual problemática de direito internacional. 
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