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RESUMO: Este trabalho pretende analisar como tem se dado, aqui no Brasil, o 
tratamento aos migrantes, após publicação da lei 13.445/17. Ressalte-se que 
para além de escrutinar o conteúdo normativo da referida legislação, ponderando 
se o seu cumprimento tem sido ou não negligenciado, cumpre-nos verificar, 
também, a efetividade da assistência dispensada aos migrantes, principalmente 
os estrangeiros. Para tanto, pretendemos refletir se o princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana está agasalho na lei de migração e se o Brasil, por 
meio das suas ações, tem acolhido, dignamente, os seus migrantes. Tal reflexão 
é necessária, pois, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça , 
houve um aumento crescente do número de ocorrências de imigrantes 
venezuelanos em infrações penais. Isso no leva a hipotetizar a inabilidade do 
nosso Estado no acolhimento desses sujeitos e a sua responsabilidade no 
cometimento de ilícitos penais que lhes são imputados. Pondera-se o vigor da 
lei 13.445/17, trazendo à baila a necessidade de aplicação da Justiça 
Restaurativa como uma possibilidade de intervir não apenas após o cometimento 
de infrações penais, mas como um meio de prevenção da criminalidade. 
Argumenta-se que o Instituto da Justiça Restaurativa transcende a resolução de 
conflitos tendo em vista o cometimento de um ilícito penal, mas deve ser 
vislumbrado como um projeto alicerçado em uma concepção política, social e 
científica em que valores e princípios, caros a esse instituto, devem ser 
priorizados como uma forma de promoção dos direitos humanos. Para esta 
investigação, procederemos a uma pesquisa qualitativa, por meio de um estudo 
de caso, tendo como objeto os migrantes venezuelanos que o Brasil recebeu, 
entre os anos de 2016-2018. Além disso, faremos uma pesquisa documental, a 
fim de verificar as ocorrências de infrações penais imputadas aos venezuelanos, 
durante os anos de 2016 a 2018. Os doutrinadores que fundamentarão a nossa 
análise serão, prioritariamente, Flávia Piovesam e Fábio Konder Comparato, 
juristas que defendem a dignidade do homem como fundamento dos direitos 
humanos; Duval Fernandes, pesquisador que se debruça a investigar a migração 
internacional do Brasil, no século XXI, e Zehr (2018) e Tourinho (2017), 
pesquisadores que ponderam a ineficácia de práticas retributivas e defendem a 
instauração de práticas restaurativas que visem à implementação da quinta 
dimensão dos Direitos Humanos, consubstanciada no direito à paz. 
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