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RESUMO
As migrações internacionais têm sido submetidas aos ordenamentos jurídicos domésticos dos
Estados, que, com ampla discricionariedade e sob o pretexto da autodeterminação e da
soberania, têm estabelecido as condições para o ingresso em (e egresso de) seu território.
Contudo, é impossível uma pessoa apenas imigrar para um país sem emigrar de outro, ou
emigrar de um sem imigrar em outro, de modo que as migrações internacionais são fenômeno
jurídico complexo, que envolvem, necessariamente, ao menos duas jurisdições nacionais
diferentes, e uma pessoa titular de direitos humanos. Assim, pelos próprios limites territoriais
da jurisdição nacional, os direitos nacionais não são capazes de regular as migrações
internacionais, mas tão somente produzem efeitos sobre a parte da migração relativa aos seus
efeitos domésticos (imigração ou emigração). Mais grave, considerando que os Estados se
vinculam aos seus nacionais em relação recíproca de direito e deveres através da cidadania, é o
fato de que as migrações internacionais significam uma falha na proteção dos direitos humanos
dos indivíduos migrantes (não-cidadãos) na jurisdição de destino. Nesta tese, as migrações
internacionais são analisadas à luz do direito internacional; não apenas em relação ao
movimento físico de mobilidade humana através das fronteiras nacionais, mas também no que
se refere à proteção dos direitos humanos após o ingresso em outra jurisdição, até o momento
em que o migrante deixe de ser imigrante e passe a integrar efetivamente a comunidade de
destino. Vale dizer, as migrações internacionais são percebidas como movimento, acolhimento
e integração. Nesse contexto, evidencia-se a existência do direito humano à migração, direito
subjugado e frequentemente violado pelos Estados. O direito à migração, cuja origem remete
ao direito natural, é o direito de qualquer ser humano se mover livremente, inclusive através de
fronteiras dos Estados, a fim de se reestabelecer em local que lhe assegure melhores condições
de vida, integrando-se plenamente nessa sociedade. Teriam os Estados o direito de restringir o
movimento dos indivíduos através das fronteiras? Seria legítimo proibir a migração sob o
pretexto de defender empregos ou de proteger a identidade nacional? O reconhecimento do
direito à migração pelos Estados afeta a sua soberania? Reconhecer que todo ser humano tem o
direito de migrar, e que este direito é oponível ao Estado de destino, implica diminuição do
controle das fronteiras nacionais? Poderia uma pessoa viver ad eternum em determinada
sociedade sem gozar plenamente de seus direitos em igualdade de condições com os cidadãos
nacionais? Essas são algumas das questões a serem enfrentadas. Argumenta-se que, embora
frequentemente violado pelos Estados, o direito humano à migração existe, e é composto por
três pilares: pela liberdade das pessoas moverem-se livremente, pela vedação à discriminação,
e pelo direito de mudar de nacionalidade. Esses três elementos estão consolidados em tratados
internacionais, por decisões de tribunais internacionais e mesmo pelas legislações domésticas.
Reconhecer o direito à migração poderá se revelar um importante passo para a
descriminalização das migrações internacionais não autorizadas.

Palavras Chaves: Direito à migração internacional. Direitos dos imigrantes. Direitos
humanos internacionais. Jus Nexi. Teoria da justiça.

ABSTRACT
International migrations have been submitted to the domestic legal systems of Governments,
which, with broad discretion and under the pretext of self-determination and sovereignty, have
established conditions for the entry into (and exit from) their territories. However, it is
impossible for a person to immigrate to one country without emigrating from another, or
emigrate from one without immigrating to another, meaning that international migrations are a
complex legal phenomenon, inevitably involving at least two different national jurisdictions
and one holder of human rights. Thus, within the territorial limits of the national jurisdiction,
national rights are not capable of regulating international migrations, but only have effects on
the portion of the migration related to their domestic effects (immigration or emigration). More
seriously, considering that the Governments connect themselves with their nationals in a
reciprocal relationship of rights and duties by means of citizenship, is the fact that international
migrations mean a failure in the protection of the human rights of the migrant individuals (noncitizens) in the jurisdiction of the destination. Under this theory, international migrations are
analyzed in the light of international law; not only in relation to the physical movement of
human mobility across national borders, but also in regards to the protection of human rights
after entry into another jurisdiction, up to the moment when the migrant ceases to be an
immigrant and becomes a member of the community of destination. That is to say, international
migrations are perceived as a movement, reception and integration. In this context, there is
evidence of the existence of the human right of migration, a right that is subjugated and
frequently violated by Governments. The right to migration, which originates in natural law, is
the right of every human being to move freely, including across Governmental borders, in order
to reestablish themselves in a place that assures better living conditions, with full integration
into that society. Would the Governments have the right to restrict the movement of individuals
across borders? Would it be legitimate to forbid migration under the pretext of defending jobs
or protecting national identity? Does the recognition of the right to migration by Governments
affect their sovereignty? Does the recognition that every human being has the right to migrate,
and that such right is opposable in the Government of destination, imply a reduction in the
control of national borders? Could any person live ad eternum in a given society without fully
enjoying their rights on equal to the conditions of national citizens? These are some of the issues
to be addressed. It is argued that, although often violated by Governments, the human right of
migration exists, and it consists of three pillars: the freedom of the people of moving freely, the
prohibition of discrimination, and the right of changing their nationality. These three elements
are consolidated in international treaties, by decisions of international courts and even by
domestic legislation. Recognizing the right to migration can prove to be an important step
towards decriminalizing unauthorized international migrations.

Key words: Right to international migration. Immigrants’ rights. International human
rights. Jus Nexi. Theory of justice.

RÉSUMÉ
Les migrations internationales sont actuellement soumises aux systèmes juridiques internes des
États qui, discrétionnairement et sous prétexte de l'autodétermination et de la souveraineté,
fixent les conditions pour l’entrée et la sortie de leur territoire. Cependant, il est impossible pour
une personne d'immigrer dans un pays sans émigrer d'un autre ou d'émigrer d'un pays sans
immigrer dans un autre, de sorte que les migrations internationales sont un phénomène juridique
complexe, impliquant nécessairement au moins deux juridictions nationales différentes, et une
personne titulaire des droits de l'homme. Ainsi, de par les limites territoriales de la juridiction
nationale, les droits nationaux ne sont pas capables de régler les migrations internationales,
mais ils n’ont que des effets sur la partie de la migration liée à leurs effets internes (immigration
ou émigration). Plus grave, étant donné que les États sont liés à leurs citoyens par une relation
réciproque de droits et de devoirs par la citoyenneté, le fait que les migrations internationales
signifient un manquement à la protection des droits de l’homme des individus migrants (noncitoyens) dans la juridiction de destination. Dans cette thèse, les migrations internationales sont
analysées à la lumière du droit international; non seulement en ce qui concerne le mouvement
physique de la mobilité humaine à travers les frontières nationales, mais également en ce qui
concerne la protection des droits de l'homme après l'entrée dans une autre juridiction, jusqu'au
moment où le migrant cesse d'être un immigrant et qu’il intègre effectivement la communauté
de destination. En d'autres termes, les migrations internationales sont perçues comme
mouvement, accueil et intégration. Dans ce contexte, il devient évidente l’existence du droit de
l’homme à la migration, droit subjugué et fréquemment violé par les États. Le droit à la
migration, dont l’origine découle du droit naturel, est le droit de tout être humain de circuler
librement, y compris au-delà des frontières des États, afin de se réinstaller dans un lieu qui lui
assure de meilleures conditions de vie, en l'intégrant pleinement dans cette société. Les États
auraient-ils le droit de limiter le mouvement des individus à travers leurs frontières? Serait-il
légitime d'interdire la migration sous prétexte de défendre des emplois ou de protéger l'identité
nationale? La reconnaissance du droit à la migration par les États affecte-t-elle leur
souveraineté? Reconnaître que tout être humain a le droit de migrer et que ce droit est opposable
à l'État de destination implique une réduction du contrôle des frontières nationales? Une
personne peut-elle vivre ad eternum dans une société donnée sans jouir pleinement de ses droits
sur un pied d'égalité avec les citoyens nationaux? Ce sont quelques-unes des questions à être
confrontées. Bien que souvent violé par les États, le droit de l’homme à la migration existe, et
il repose sur trois piliers: la liberté de mouvement des personnes, la prohibition de la
discrimination et le droit de changer de nationalité. Ces trois éléments sont consolidés dans des
traités internationaux, par des décisions de tribunaux internationaux et même par des lois
nationales. Reconnaître le droit à la migration pourrait s'avérer un pas important pour la
décriminalisation des migrations internationales non autorisées.

Mots-Clés: Droit à la migration internacionale. Droit des immigrants. Droits de l’homme
internacionaux. Jus Nexi. Théorie de la justice.
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INTRODUÇÃO
A pessoa migrante migra de um lugar para algum outro lugar. Nas migrações
internacionais, a pessoa migrante deixa um país e se dirige a outro. As migrações internacionais
são tema complexo que permite as mais diversas abordagens investigativas. Podem ser, por
exemplo, geográfica ou histórica, a fim de explicar como o ser humano ocupou os espaços na
Terra em razão do clima e da geografia física; política/histórica, a fim de explicar como os
povos se rearranjaram nos espaços em decorrência de conflitos e alianças; econômica, em razão
da exploração de determinados recursos; cultural, seguindo a jornada migratória de determinado
povo. Outra abordagem possível é a das migrações internacionais enquanto objeto central da
análise, a fim de desenvolver uma Teoria Geral sobre a origem das migrações1, mas a
perspectiva possivelmente menos explorada é a jurídica, que será o objeto desta investigação.
A abordagem jurídica das migrações internacionais é capciosa, pois as estruturas
jurídicas e seus referenciais deontológicos são fortemente nacionais, pertencem ao âmbito do
Estado nação que erige seu ordenamento conforme a cultura jurídica dominante de seu próprio
povo2. As migrações internacionais não se encaixam nesse enquadramento normativo, pois se
tratam de um ser humano, sujeito de direitos enquanto cidadão daquele Estado, que se desloca
para fora da jurisdição territorial daquele Estado, em direção a um outro no qual a jurisdição
original à qual estava vinculado não mais o alcança.3 Simultaneamente, nesta nova jurisdição
em que ingressa, o indivíduo, então estrangeiro e na qualidade de imigrante, não tem seus
direitos plenamente reconhecidos, tampouco assegurados tal como os cidadãos nacionais. Por
isso talvez seja comum as migrações internacionais serem estudadas mais por cientistas
políticos, ocupados com a dinâmica do poder e com a ética e a moral do exercício deste poder,
do que propriamente por juristas, que não encontram sustentação normativa no âmbito
internacional para investigar as migrações internacionais.
Assim, as discussões acerca do direito à migração são usualmente propostas a partir de
dois enfoques normativos: (i) aquele dos Estados, em concepção que pressupõe a soberania

1

Notável abordagem nesse sentido foi a produzida por Douglas Massey, Joaquim Arango, Graeme Hugo, Ali
Kouaouci, Adela Pellegrini e Edward J. Taylor (MASSEY, et al., 1998).
2
Conforme Luhman observa, o sistema jurídico é autopoiético e os limites de sua extensão são marcadamente seus
limites jurisdicionais/territoriais, que conformam o espaço da soberania.
3
Sobre os efeitos da espacialidade, e consequente temporalidade do Direito, ver CASELLA, Paulo B. Direito
Internacional dos Espaços, 2009. Atlas, São Paulo.
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estatal como elemento balizador, e em que o direito referente às migrações consiste nas normas
domésticas que autorizam ou que restringem as imigrações e emigrações de seu território; ou
(ii) aquele do sistema internacional, em concepção política de ponderação de valores e de moral
entre as questões humanitárias e a soberania dos Estados, evidenciada mormente nas questões
de refúgio e de asilo. Nenhuma dessas formas de análise, entretanto, parece adequada, pois a
perspectiva doméstica trata apenas dos efeitos internos das migrações, ao passo que a
perspectiva internacional não consegue estender os efeitos das garantias dos direitos humanos4
para todos os seres humanos, ficando limitada às situações extremas de risco iminente à vida e
a assegurar condições de sobrevivência. Em ambos os casos, o fenômeno jurídico da migração
é fragmentado, o que não permite sua análise efetiva, e, consequentemente, com a devida
ponderação de valores e conflitos existentes.
Ao observar a dimensão internacional das migrações, o direito de um migrante ainda é
usualmente percebido, mesmo em âmbito internacional, pela perspectiva (e pelo referencial) do
Estado, ou seja, como direito a sair, a entrar ou a permanecer, sempre subordinado à soberania
nacional e alijados do debate os direitos intrínsecos à pessoa humana. Por outro lado, ao
observar sua dimensão doméstica, as migrações internacionais são tratadas de forma marginal,
pois, sendo fato transnacional, os Estados apenas regulam de maneira contingencial aqueles que
ali chegam (depois que chegam), e os que dali saem (antes de sair), de maneira que as migrações
em si não são o objeto de análise, mas apenas seus efeitos domésticos.
As demandas decorrentes das migrações internacionais, como o manejo dos fluxos
migratórios para que as migrações sejam seguras aos migrantes e benéficas às comunidades de
destino, têm sido raramente observadas pelo direito, pois, considerando a constituição política
desta sociedade pluralista mundial, a devida regulação das migrações e a observâncias de seus
direitos intrínsecos e delas decorrentes somente teria guarida por intermédio de negociações e
pelo estabelecimento de pactos bilaterais ou multilaterais.
Para compreender melhor a mudança de paradigma que se propõe nesta tese, convém
fazer analogia entre as migrações e o comércio. Há migrações domésticas, assim como há
comércio doméstico, e há migrações internacionais, como há também o comércio internacional.
Toda exportação é também uma importação, assim como toda emigração é também uma
imigração. Querer regular a imigração isoladamente, ou falar em direito à imigração é tão
4

Proteção essa dada pelos Estados aos seus cidadãos.
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eficiente quanto regular a importação apenas, sem atentar para a exportação havida. As
migrações existem com ou sem a adequada regulamentação, assim como o comércio
internacional também existirá com ou sem regulamentação. Mas, se imaginássemos o comércio
sem um ambiente de interlocução e regulamentação consentida, restaria aos Estados
estabelecerem regras unilaterais de importação e de exportação, cuja eficácia seria bastante
limitada.
Esse é, grosso modo, o momento em que vivemos em relação às migrações
internacionais, o de ambiente internacional quase sem regras, em que os Estados, cada um
conforme sua conveniência, estabelece como lidar com imigrações e com emigrações.
Entretanto, existem duas diferenças fundamentais: (i) os bens comercializados não são sujeitos
de direitos fundamentais como os seres humanos que migram; (ii) ao contrário do comércio
internacional, as migrações não são um fim em si, mas são um meio para que a pessoa migrante
passe a viver em nova comunidade/jurisdição. O direito à migração compreende, assim, não
apenas a capacidade de o indivíduo migrar, mas, também, a capacidade de viver em sociedade
(em nova jurisdição), tendo seus direitos humanos plenamente assegurados.
Assim, o que se pretende com esta investigação é (i) evidenciar as limitações e as
inadequações das abordagens tradicionais; e (ii) oferecer nova abordagem jurídica às
migrações, que seja capaz de permitir o adequado tratamento do assunto, visando assegurar os
direitos humanos dos migrantes e respeitando a soberania dos Estados. Sugere-se, assim, que
as migrações sejam percebidas através de seus quatro elementos: (a) o indivíduo migrante; (b)
o Estado de Origem; (c) o Estado de Destino; e (d) a motivação da migração. O indivíduo
migrante é pessoa humana titular de direitos tanto no contexto doméstico do Estado a que
pertence (direitos civis e políticos, constitucionais, geralmente atribuídos ao indivíduo pela
cidadania), quanto no contexto internacional, em decorrência dos numerosos instrumentos de
proteção aos direitos humanos fundamentais – também protegidos pelo Estado, mas que
independem de sua positivação no ordenamento doméstico. O tratamento dado ao indivíduo por
qualquer Estado deve ser o de justiça por equidade, com base nas normas de direitos humanos
fundamentais.
Os Estados de Origem e de Destino são pessoas jurídicas autônomas, com jurisdições
próprias e soberanas. Justamente por isso, são os principais agentes da ordem política
internacional, que figuram como entes responsáveis por garantir a ordem e proteger os
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indivíduos que estejam dentro do território de sua jurisdição, assegurando-lhes a defesa de seus
direitos humanos, independentemente de qualquer circunstância ou do status migratório.
A motivação das migrações significa não apenas questão íntima e personalíssima do
migrante, mas consiste especialmente na somatória de forças externas ao indivíduo, que, com
maior ou menor grau, incentivam ou constrangem seu deslocamento através das fronteiras dos
Estados. A motivação pode significar, por exemplo, a diferença entre migrar ou morrer,
passando pelas situações de temor por sua segurança, de busca por melhores condições de vida
ou acomodação sociocultural5, mas também pode ser quase irrelevante, quando a migração
ocorrer pelo simples desejo de ir viver em novo lugar.
O ponto de partida para o tratamento jurídico adequado do fenômeno das migrações é,
tratando-a pela perspectiva internacional, compreender quais são os atritos causados pelas
migrações. Uma tese que se proponha a oferecer respostas a um problema normativo não pode
estar desconectada dos fatos da vida e do mundo. Por isso, o presente trabalho desenvolver-seá, tal como sugerido por Koskenniemi, entre a apologia e a utopia, ora investigando problemas
concretos, ora debatendo teorias do Direito, ora priorizando o Direito, ora avançando sobre a
Ciência Política (KOSKENNIEMI, 2005). No Capítulo 1, são abordados os problemas e
argumentos mais relevantes que afetam as migrações internacionais, notadamente os de
natureza econômica, como a concorrência dos imigrantes com os cidadãos locais, a depreciação
de salários na comunidade de acolhida e o desequilíbrio fiscal; o de natureza de segurança,
como a prevenção ao terrorismo; e o de natureza sociocultural, como a degradação da cultura e
do idioma locais.
O intuito não é oferecer respostas aos Estados, o que escapa ao âmbito jurídico da
investigação, mas evidenciar que tais problemas ou não são causados pelas migrações ou que
as respostas dadas pelos Estados não são mais efetivas e eficientes, o que autoriza pensar que
outro enquadramento normativo é possível, e, mesmo, desejável. Tratando-se as migrações
internacionais de tema que extrapola o âmbito doméstico, nenhum Estado é capaz de enfrentar
esses problemas com eficiência e eficácia, isolada e individualmente. Sustenta-se aqui que a

5

Acomodação sociocultural significa genericamente todas as situações de preferência moderada, seja por questão
religiosa, reunião familiar, migração econômica, etc. São situações em que o migrante deseja migrar, com maior
ou menor intensidade/necessidade, mas que não implica risco de vida, por um lado, ou irrelevância, por outro.
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solução demanda instrumentos normativos necessariamente forjados em conjunto com outros
governos nacionais, seja em âmbito bilateral ou regional.
Outra questão a ser enfrentada, diretamente relacionada com enquadramento normativo
adotado, é o tratamento dado pelos Estados aos indivíduos migrantes. Os Estados, via de regra,
não enfrentam as migrações internacionais, senão seus efeitos domésticos (ingresso ou saída de
indivíduos). Assim, o direito à emigração é o instrumento pelo qual um Estado tem a
possibilidade de constranger, ou de incentivar, a saída de um indivíduo de seu território. Porém,
tratar das questões e das circunstâncias da emigração sem observar a imigração dela decorrente
é, para dizer o mínimo, pouco eficiente e/ou pouco eficaz. Pois, feitas as devidas ressalvas, seria
como analisar um contrato de venda sem observar que, necessariamente, este é também um
contrato de compra. Não se trata apenas de análise parcial, mas de leitura incompleta. Ao deixar
uma jurisdição, o indivíduo necessariamente adentrará em outra, de maneira que este ingresso
em outra jurisdição implicará numerosas outras questões decorrentes da mesma causa e do
mesmo fato jurídico.
O direito à imigração, por sua vez, é o instrumento pelo qual o Estado constrange ou
incentiva o ingresso de imigrantes em sua jurisdição. Regula-se não apenas as condições de
ingresso, mas especialmente o período e as circunstâncias de permanência, bem como se
estabelecem os procedimentos para que o estrangeiro temporário possa se tornar residente
permanente e/ou, posteriormente, seja reconhecido como cidadão. Ressalte-se que mesmo uma
regulamentação detalhada sobre esses temas no âmbito doméstico não compreenderá a situação
em sua inteireza. Ignorar os incentivos e os obstáculos à emigração que antecedeu a imigração
impede o tratamento adequado da migração internacional, especialmente na grande maioria dos
casos, em que os Estados intencionam constranger um fluxo de imigrantes e optam por
dificultar o ingresso de pessoas, ao invés de agirem na origem do fluxo (emigração) para conter
os incentivos dessas migrações.
O capítulo 2 é dedicado ao estudo do estado da arte, em que são analisadas as principais
correntes de pensamento sobre o direito à migração internacional. Nessa investigação, os
principais autores que se debruçaram sobre o direito a migração e o debate sobre como as
migrações têm sido tratadas são analisados. O debate sobre fronteiras abertas/fronteiras
fechadas é revisitado, e, embora grande parte das teorias produzidas optem pelo enfoque
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político-social, os argumentos são debatidos à luz do direito e das justificativas oferecidas pela
nova perspectiva de direito à migração que se propõe.
A fim de desenvolver o enfoque proposto de analisar as migrações internacionais através
do direito, o capítulo 3 é dedicado à justificação dos direitos humanos como o referencial
universal para o tratamento das migrações internacionais. Pretende-se identificar a origem e o
desenvolvimento dos direitos humanos ao longo da história, e demonstrar sua prevalência, não
apenas porque são anteriores ao surgimento dos próprios Estados nacionais, mas porque a
comunidade internacional exige dos Estados que protejam os direitos humanos de seus
jurisdicionados. As migrações, fenômeno jurídico complexo que envolve sempre, e
necessariamente, ao menos duas jurisdições soberanas distintas, bem como os direitos do
migrante e a ordem jurídica internacional, devem ser tratadas em sua exata complexidade, com
a necessária participação de dois ou mais Estados no estabelecimento de medidas e de diretrizes
capazes de oferecer respostas às questões decorrentes das migrações internacionais. Nesse
sentido, o direito à migração deve ser orientado a partir de um direito comum igualmente válido
em âmbito doméstico e internacional, e que, acima de tudo, se aplique a todos os indivíduos
sem distinções.
O capítulo 4 é dedicado à análise dos instrumentos jurídicos que dispõem sobre o direito
de o indivíduo migrar e demonstram o reconhecimento do valor humano da liberdade de
deslocamento do indivíduo e de suas famílias. Essa liberdade tem sido equivocadamente
percebida como liberdade restrita ao âmbito doméstico, e o que se pretende demonstrar é que
essa liberdade é reconhecida também para a migração internacional. Outro valor que se destaca
neste capítulo é o da não-discriminação como valor universal, também equivocadamente
utilizado por Estados que discriminam cidadãos de não-cidadãos muito além do que as normas
de direitos humanos permitem. Um terceiro valor é o da liberdade de mudança de nacionalidade,
que tem sido igualmente subestimado. Esse conjunto de valores elementares aos direitos
humanos, de liberdade de movimento, de não-descriminação e de direito à mudança de
nacionalidade são as bases do direito a migração.
O capítulo 5 dedica-se a propor uma nova forma de perceber as migrações e de enfrentar,
a partir do direito, as situações típicas das migrações internacionais. Considerando que não há,
ainda, instrumento normativo universal cogente que discipline o tratamento das migrações
internacionais; considerando que os direitos humanos são o conjunto de valores a ser perseguido
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por todos os Estados e agentes internacionais e domésticos; e considerando que a liberdade de
movimento, mesmo através das fronteiras, que a não-discriminação e o direito a mudar de
nacionalidade são direitos humanos fundamentais; oferece-se nesse capítulo uma forma de
tratamento que seja justa com os migrantes e com os cidadãos nacionais, bem como que seja
possível e viável face a organização política existente.
O último fator a ser considerado da definição do direito a migração, objeto do capítulo
6, é o direito a ele adjacente de o imigrante deixar de ser migrante. Sendo a migração um direito
do indivíduo, concluída a movimentação através das fronteiras o indivíduo precisa, em algum
momento, deixar de ser imigrante. Vale dizer, deve haver padrões mínimos razoáveis que
estabeleçam quando, ou mediante quais condições, o indivíduo será plenamente incorporado à
comunidade de acolhida, deixando de ser migrante. Nesse sentido, e conforme a realidade posta,
atualmente essa integração se dá pela cidadania. Portanto, a última parte desta investigação
analisará as perspectivas jurídicas de acomodação do indivíduo migrante à comunidade de
acolhida, explorando os conceitos pelos quais esses vínculos hoje se estabelecem, quais as
possibilidades emergentes e os paradigmas a serem superados.
A metodologia utilizada nesta tese consiste, no primeiro momento, em análise de fontes
primárias do direito, especialmente de tratados e de pactos internacionais, bem como de
legislações domésticas. A leitura dessas normas é feita a partir do nível internacional de
observação, buscando sempre a proteção dos direitos humanos. Em seguida, a doutrina
especializada é debatida e utilizada para auxiliar a construção do argumento central da tese: de
que, embora subestimado e usualmente violado, existe um direito humano à migração a ser
protegido. O desenvolvimento da tese, para que o argumento seja desenvolvimento com maior
fluidez, não é linear, de maneira que o texto é construído ora com ênfase em questões políticas,
ora em aspectos jurídicos.
Apresenta-se de início o problema, qual seja, o estado atual das coisas e o entendimento
intuitivo sobre a questão das migrações, seguido do debate doutrinário atual. O argumento
central da tese é sustentado desde o início mediante o enfrentamento, um a um, dos argumentos
utilizados para negar o direito à migração. Em seguida, apresenta-se o embasamento
principiológico que sustenta o argumento (Direitos Humanos), buscando evidenciar a natureza
e origem do direito à migração. A seguir, busca-se na análise das fontes primárias (normas
internacionais e domésticas) a expressão positiva dos valores que embasam o direito à

21

migração. O enquadramento teórico (Justiça por Equidade) é utilizado para estabelecer as
balizas norteadoras dessa nova maneira de observar as migrações internacionais.
Em resumo, nesta tese, defende-se que i) sim, existe um direito humano a migração; ii)
há um caminho normativo mais adequado para tratar as migrações internacionais do que aquele
decorrente da autonomia absoluta dos Estados no controle da circulação de pessoas através de
suas fronteiras; e iii) o enquadramento normativo proposto inclui, simultaneamente, os quatro
elementos da migração (indivíduo migrante, Estados de Origem e de Destino e motivação da
migração). Para alcançar este objetivo, é fundamental reconhecer os direitos humanos como
fundamento jurídico internacional do tratamento às migrações e de seus reflexos em âmbito
doméstico nos países de origem e de destino. O desafio não é trivial, porque as migrações
transcendem a divisão clássica de dois níveis de análise (doméstica e internacional
isoladamente), de maneira que se impõe a superação deste paradigma jurídico com a adoção do
ser humano como objeto central do direito.
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CONCLUSÃO
As migrações internacionais sempre existiram, o ser humano, desde o início, é um ser

com capacidade (e necessidade) de migrar. A organização política e social da humanidade,
entretanto, chega a este momento com o mundo dividido territorialmente entre Estados
nacionais, cujas jurisdições são reciprocamente excludentes. Simultaneamente, o ser humano é
reconhecido como titular de direitos humanos universais, que devem ser observados e
assegurados a qualquer um, em qualquer lugar. Nesse contexto, a relação entre Estados e os
indivíduos se realiza através do reconhecimento do pertencimento do indivíduo ao Estado (e
pelo Estado) pela cidadania. A cidadania, ao mesmo tempo que identifica quem pertence, exclui
quem não pertence, e dessa exclusão de quem não pertence surgem as questões trabalhadas
nesta tese.
O argumento desenvolvido é o de que existe um direito humano à migração. E, havendo
um direito à migração, a oposição ao exercício deste direito precisa ser justificada para que seja
moralmente e juridicamente válida, sob pena de flagrante e injustificada violação de direito
humano fundamental. Assim, para sustentar esta tese, foram apresentados, no primeiro capítulo,
os principais argumentos utilizados para justificar uma arbitrariedade dos Estados no controle
de suas fronteiras. Em outras palavras, qual(is) direito(s) teriam os Estados que prevaleceriam
sobre o direito humano à migração. Os argumentos são três, o da proteção econômica, da
proteção a identidade cultural e o da segurança em sentido amplo.
No capítulo 2, buscou-se investigar a doutrina especializada e relevante, confrontando
os principais argumentos, favoráveis e contrários, à supressão do direito à migração em favor
de uma autonomia soberana sobre o fluxo de pessoas através das fronteiras nacionais. Restou
evidenciado que há vasta doutrina no âmbito da ciência política sobre a extensão do poder dos
Estados versus a liberdade individual. No âmbito do direito a discussão é limitada, haja vista o
direito a migração ser um direito atípico, e não se inserir perfeitamente em nenhuma área, pois
o controle de fronteiras costuma ser tratado pela ótica do direito internacional público e as
migrações pela do direito doméstico. Os tratados de direitos tratam apenas tangencialmente o
tema das migrações, exceção feita aos refugiados e asilados.
Assim, um dos esforços desta tese, apresentado no capítulo 3, consistiu em buscar a
origem do direito à migração no jus naturale e no jus gentium, em oposição ao jus civile. Em
seguida, demonstrou-se a evolução dos direitos humanos até a conformação do cenário atual,
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em que os direitos humanos não decorrem de rol taxativo, mas carecem de reconhecimento
político para que possam ser invocados. São compreendidos como inerentes aos seres humanos
e universais, no sentido de que são reconhecidos em qualquer lugar, a qualquer tempo, e devem
ser observados por qualquer Estado.
No capítulo 4, foram investigados os principais tratados internacionais de direitos
humanos, a fim de demonstrar tanto a previsão do direito de migrar, quanto do direito à nãodiscriminação e do direito de mudar de nacionalidade, os três pilares fundamentais do direito à
migração. Não apenas os tratados internacionais, mas igualmente algumas constituições
nacionais de países que são atores relevantes em se tratando de migrações internacionais, foram
analisados, de modo a comprovar que o direito a migração (enquanto expressão da liberdade de
locomoção) é um direito universal também no sentido de ser universalmente reconhecido
enquanto valor a ser protegido. Buscou-se demonstrar que os Estados nacionais, notadamente
as democracias liberais, reconhecem a todos seus jurisdicionados a liberdade de mover-se
livremente por toda sua jurisdição, e também para fora dela.
Então, a situação conflagrada foi a de que, em nível nacional, os Estados garantem a
seus jurisdicionados ampla liberdade de movimento. Afastando-se o observador, percebeu-se
que a prática comum dos Estados democráticos liberais, por amostragem, é convergente, cada
um assegurando a todos seus jurisdicionados a ampla liberdade de movimento, inclusive para
fora. Assim, no capitulo 5, buscou-se na Teoria da Justiça um enquadramento normativo capaz
de oferecer resposta coerente para essa situação atípica. Entretanto, considerando que Rawls
pressupunha uma sociedade fechada, fez-se necessário uma aplicação diferenciada da Teoria
da Justiça. Em primeiro lugar, ampliando seu espectro, tal como anteriormente feito por Beitz,
Pogge, Carens, Benhabib, dentre outros. Em segundo, aplicar um paralelismo do conceito
utilizado por Rawls quando definiu o uso do conceito de Estrutura Básica em lugar de Estados,
para propor o uso do conceito de indivíduo em lugar de cidadão. A partir desse enquadramento
normativo foi possível a aplicação dos dois princípios da justiça às migrações internacionais:
de igual liberdade a todos e da possibilidade de tratamento desigual em benefício do menos
favorecido, sob o véu da ignorância. Significa dizer que os Estados deveriam, a priori, tratar
igualmente nacionais e estrangeiros, especialmente em situações de controle de fronteira.
Partindo desta aplicação diferenciada da teoria da justiça, e no contexto trabalhado,
foram sugeridos os elementos que deveriam ser observados ao lidar com as migrações
internacionais. O primeiro, é que o ser humano é o principal sujeito de direitos da relação, seja
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ele cidadão nacional ou estrangeiro sem qualquer autorização ou identificação, seja ele
imigrante ou emigrante. O segundo, é que os Estados são os entes responsáveis pela proteção e
pela garantia dos direitos humanos de todos aqueles que estejam sob sua jurisdição,
independentemente do status migratório, nacionalidade, raça, religião, gênero, idade, ou mesmo
capacidade física e mental. O terceiro, é que as migrações internacionais e o trato com os
migrantes devem ser realizados sob a perspectiva da justiça por equidade, e isso significa que
nenhuma discriminação ou impedimento pode ser imposto a um imigrante no que se refere aos
direitos humanos fundamentais, o que inclui o direito de locomoção, de liberdade de expressão,
de acesso a moradia, ao trabalho, a educação, saúde, dentre outros, em igualdade de condições
entre todos aqueles que estejam em caráter permanente (ou com o intuito de permanecer) dentro
da jurisdição do Estado. O quarto, é que toda migração é única, e a motivação da migração é
determinante, isso significa que, em cada migração, há um migrante com sua própria história,
circunstâncias e motivos, um país de origem e um país de destino. O último, é que a migração
é uma situação de “desacomodação” temporária, e não pode ser infindável, cada Estado deve
estabelecer as formas e critérios para que os imigrantes possam, em um tempo razoável, ser
plenamente integrados à sociedade, seja mediante a outorga de cidadania, seja mediante a plena
equiparação de direitos civis por outra via.
O último aspecto investigado, debatido no capítulo 6, que se relaciona ao direito de
mudar de nacionalidade, é o direito de deixar de ser migrante. Reconhecendo que nenhuma
migração pode durar ad eternum, e que, como parte do direito a migração (que é uma
capacidade, uma faculdade, mas jamais uma condenação), buscou-se demonstrar i) a
justificativa para que o Estado reconheça um indivíduo como seu membro; ii) os elementos que
caracterizam esse pertencimento; e as iii) as justificativas morais deste pertencimento. O
resultado dessa investigação demonstrou que os elementos objetivos (critérios de jus solis e jus
sanguinis) que outorgam o vínculo entre indivíduo e Estado (cidadania) não mais oferecem
justificativas moralmente válidas. Por um lado, pessoas sem qualquer vínculo ou identidade
com o Estado adquirem cidadania; por outro, pessoas que efetivamente estão vinculadas ao
Estado permanecem marginalizadas, na informalidade. Ambas situações ocorrendo em
quantidade crescente e sob justificativas cada vez mais variadas. Portanto, a exclusão de
imigrantes, seja territorialmente com o impedimento de ingresso nas fronteiras, seja
socialmente com impedimentos à formalização dos não documentados, revela-se decisão
política, desconectada dos discursos oficiais de segurança, proteção à identidade ou à economia,
em flagrante violação aos direitos humanos.
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Conclui-se, portanto, que não apenas o direito à migração existe, mas, como
reconhecido pelo Pacto Global para as Migrações, que os Estados precisarão dialogar entre si
para tratar das migrações em nível internacional, em articulações bilaterais ou multilaterais. O
tratamento isolado e doméstico revelou-se insuficiente e inadequado para lidar com um
fenômeno de natureza internacional. A alternativa mais adequada para controle das migrações
sem ofender o direito humano à migração é a atuação junto à causa das migrações para reduzir
os incentivos que levam o migrante a migrar. Reconhecer o direito à migração pode significar
um importante passo para a descriminalização dos imigrantes não documentados. Mas, acima
de tudo, o direito à migração é um instituto jurídico de direito internacional, coerente com a
proteção dos direitos humanos fundamentais, capaz de auxiliar na construção de respostas
políticas mais efetivas ao trato das migrações internacionais.
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