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Introdução

Objetivos

Em 24 de maio de 2017 foi sancionada a lei nº 13.445,
também conhecida como a nova “Lei de Migração”.
Revogando o “Estatuto do Estrangeiro” vigente no brasil desde
1980, a nova Lei amplia os direitos de migrantes forçados e
refugiados no Brasil, sendo reconhecida pela mídia e pela
sociedade como um dispositivo progressista. Dentre seus
pontos, a “Lei de Migração” brasileira trata de um dos
emergentes problemas do Século XX: os migrantes ambientais,
deslocados forçados que migram por não encontrarem mais em
seu território meios para sobreviver.
Atualmente, migrantes ambientais não são reconhecidos
em dispositivos jurídicos que garantem proteção a migrantes e
refugiados devido a necessidade do caráter de “perseguição”
previsto na Convenção Relativa ao Estatuto do Refugiado de
1951. Em contraponto, a lei brasileira prevê a possibilidade de
deslocados ambientais – seja por calamidade ou desastre
ambiental – receberem visto humanitário, indo de encontro à
tendência internacional de negar proteção a migrantes por
causas ambientais, além de incluir o Brasil em um conjunto de
países e organizações com projetos para mudar a situação
internacional desses migrantes.

Demonstrar algumas das principais dificuldades para a
consolidação de um dispositivo jurídico internacional que garanta
proteção à deslocados ambientais;
Analisar o real impacto da “Lei de Migração” na situação de
migrantes e refugiados internacionais, evidenciando seus aspectos
progressistas;
Investigar o potencial da nova lei para um possível protagonismo
brasileiro na questão.

Justificativa
Essa pesquisa justifica-se especialmente pela situação
de deslocados ambientais e pela atualidade da nova “Lei de
Migração”, podendo melhor evidenciar o potencial caráter de
protagonismo que essa pode evidenciar para o Brasil na
questão de migração internacional.

Metodologia empírica

:

(i) Qualitativa, com uma análise empírica da Lei 13.445/2017;
(ii) Comparativa, com investigação de leis de outros Estados e de
outros projetos semelhantes;
(iii) Revisão bibliográfica, que visa aprofundar o debate tanto
contextualizando-o em um cenário internacional quanto
instrumentalizando-o teoricamente.

Resultados Prévios
• O atual regime jurídico internacional é incapaz de garantir o
estatuto de refugiado aos migrantes ambientais;
• Projetos alternativos mostram-se mais viáveis e concebíveis na
atual conjuntura internacional;
• A nova “Lei de Migração” pode ser considerada um dos mais
proeminentes projetos capazes de garantir proteção a
deslocados ambientais;
• Entretanto, há um longo caminho a se percorrer antes de
resolver a questão desses migrantes ou declarar protagonismo
brasileiro na questão de migração ambiental internacional.
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