
            

EXMA. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO           
JUDICIÁRIA DE BOA VISTA 

  

URGENTE 

PROCESSO Nº: 1000073-62.2021.4.01.4200 

  

A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, por meio dos Defensores         
Públicos Federais que subscrevem, e o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,         
por seu Procurador da República signatário, vêm, respeitosamente perante         
Vossa Excelência, no uso das atribuições que lhes conferem os arts. 134 e             
127 da Constituição da República; o art. 5º, I, II e V, da Lei 7.347/1985; o art.                 
4º, VII, X e XI, da Lei Complementar 80/1994; e o art. 6º, VII e XII, da Lei                  
Complementar 75/1993, propor a presente 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA  

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA  

EM CARÁTER ANTECEDENTE  

 

Em face da UNIÃO, com endereços e demais dados registrados no           
cadastro do sistema eletrônico, pelas razões de fato e de direito a seguir             
expostas. 

  

I.              DOS FATOS 

A presente ação é proposta pela Defensoria Pública da União e           

Ministério Público Federal com o objetivo de promover a defesa de migrantes            

e refugiados diante de violações de direitos decorrentes da iminente          



            
efetivação de deportação coletiva de 55 indígenas venezuelanos na data de           
hoje, sendo 32 crianças, que contraria as normas constitucionais, os tratados           

de direitos humanos e a legislação sobre a matéria. 

Neste momento, essas pessoas, dentre as quais crianças e         

adolescentes, estão na sede da Polícia Federal em Pacaraima, aguardando          

sua deportação. A Defensoria Pública da União e o Ministério Público           
foram informados que 55 (cinquenta e cinco) pessoas, sendo 32 (trinta e            
duas) crianças, estão aguardando serem deportados de forma sumária,         
sem qualquer análise de suas condições pessoais, vulnerabilidades        
específicas e situação de como saúde e nutrição. Segundo relatado,          
estas pessoas vieram caminhando desde o estado venezuelano de         
Monagas por 18 (dezoito) dias. Chegaram a Pacaraima em péssimas          
condições de higiene. 

A Polícia Federal confirmou o início do processo na data de           
hoje para a identificação das famílias e deportação imediata, conforme          
Portaria n. 648/2020: 



            

 

 

Diante desse cenário, após sucessivas tentativas de solução        

extrajudicial, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal, no            

cumprimento de sua missão constitucional de promoção dos direitos humanos          

e defesa, em todos os graus, dos direitos individuais e coletivos dos grupos             

hipossuficientes e povos indígenas, dirigem-se ao Poder Judiciário como         

última fronteira de prevenção à ameaça e reparação à lesão dos direitos            
fundamentais dos migrantes e refugiados, consoante art. 5º, XXXV, da          

Constituição Federal. 

II.DO DIREITO 

  



            
1. DA CRIMINALIZAÇÃO DOS MIGRANTES E DA DEPORTAÇÃO        

SUMÁRIA. 

O artigo 8º, incisos I e II, da PORTARIA Nº 648, DE 23 DE              

DEZEMBRO DE 2020 prevê como penalidade para aquele que descumprir          

as medidas de restrição de fronteira a responsabilização civil, administrativa          

e penal, bem como a repatriação e a deportação imediata. 

Em primeira análise, verifica-se que previsão de responsabilização        

penal do migrante confronta com os princípios e garantias da política           

migratória brasileira, previstos na Lei no 13.445/2017: 

Art. 3º A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes         
princípios e diretrizes: 

I - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos        
humanos; 

II - repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer            
formas de discriminação; 

III - não criminalização da migração; 

IV - não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos           
pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional; 

V - promoção de entrada regular e de regularização documental; 

VI - acolhida humanitária; 

VII - desenvolvimento econômico, turístico, social, cultural, esportivo,        
científico e tecnológico do Brasil; 

VIII - garantia do direito à reunião familiar; 

IX - igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus             
familiares; 

X - inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de            
políticas públicas; 



            
XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e            
benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica       
integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade        
social; 

XII - promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e          
obrigações do migrante; 

XIII - diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de            
políticas migratórias e promoção da participação cidadã do migrante; 

XIV - fortalecimento da integração econômica, política, social e         
cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de         
espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas; 

XV - cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e           
de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva          
proteção aos direitos humanos do migrante; 

XVI - integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e          
articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir        
efetividade aos direitos do residente fronteiriço; 

XVII - proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e            
do adolescente migrante; 

XVIII - observância ao disposto em tratado; 

XIX - proteção ao brasileiro no exterior; 

XX - migração e desenvolvimento humano no local de origem, como           
direitos inalienáveis de todas as pessoas; 

XXI - promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício         
profissional no Brasil, nos termos da lei; e 

XXII - repúdio a práticas de expulsão ou de deportação          
coletivas. 

Da análise da Lei, o princípio da não-criminalização pode-se dividir          

em quatro subprincípios, merecendo destaque, para a presenta ação, o          

terceiro: (i) não criminalização das migrações; (ii) não discriminação no          



            
processo penal e execução penal de crimes comuns; (iii) devido processo           
legal nas medidas de retirada compulsória; (iv) não aprisionamento de          

migrantes com fundamento no seu status jurídico. O devido processo legal,           

aliás, é princípio constitucional (art. 5o, LIV, da CRFB), bem como está            

previsto em diversos tratados internacionais e não há controvérsia quanto à           

sua aplicação ao direito migratório.[1] 

No art. 4º, da Lei no 13.445/2017, é garantida ao migrante no            

território nacional, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,            

à segurança e à propriedade, bem como são assegurados: 

I - direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos; 

II - direito à liberdade de circulação em território nacional; 

III - direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge ou            
companheiro e seus filhos, familiares e dependentes; 

IV - medidas de proteção a vítimas e testemunhas de crimes e de             
violações de direitos; 

V - direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e           
economias pessoais a outro país, observada a legislação aplicável; 

VI - direito de reunião para fins pacíficos; 

VII - direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos; 

VIII - acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à              
previdência social, nos termos da lei, sem discriminação em razão da           
nacionalidade e da condição migratória; 

IX - amplo acesso à justiça e à assistência jurídica integral gratuita            
aos que comprovarem insuficiência de recursos; 

X - direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da            
nacionalidade e da condição migratória; 



            
XI - garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais          
trabalhistas e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador,          
sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição         
migratória; 

XII - isenção das taxas de que trata esta Lei, mediante declaração de             
hipossuficiência econômica, na forma de regulamento; 

XIII - direito de acesso à informação e garantia de confidencialidade           
quanto aos dados pessoais do migrante, nos termos da Lei nº           
12.527, de 18 de novembro de 2011 ; 

XIV - direito a abertura de conta bancária; 

XV - direito de sair, de permanecer e de reingressar em território            
nacional, mesmo enquanto pendente pedido de autorização de        
residência, de prorrogação de estada ou de transformação de visto          
em autorização de residência; e 

XVI - direito do imigrante de ser informado sobre as garantias que lhe             
são asseguradas para fins de regularização migratória. 

O parágrafo primeiro do artigo 4º, da Lei de Migração,          
expressamente assevera que os direitos e garantias previstos naquela         
Lei serão exercidos em observância ao disposto na Constituição         
Federal, independentemente da situação migratória, não excluindo       
outros decorrentes de tratado de que o Brasil seja parte. 

Em data recente, no julgamento do Habeas Corpus no 184.828, o           
Min. Luís Roberto Barroso concedeu a ordem para impedir a expulsão de não             
nacionais durante a pandemia recordando que: 

a República Federativa do Brasil assumiu uma série de         
compromissos, refletidos, inclusive, na legislação brasileira,      
que impede a retirada de estrangeiros do país quando esta          
medida importar em risco à vida e à integridade pessoal de tais            
indivíduos, direitos assegurados pela Declaração Universal dos       
Direitos do Homem (art. 3°) e pela Convenção Americana de          
Direitos Humanos (arts. 4º e 5º). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm


            
A Portaria Interministerial indica que, a partir do momento em que           

a pessoa imigrante não autorizada se apresente no ponto de fronteira           

brasileiro com pretensão de ingresso, e não esteja nas hipóteses específicas           

de admissão, teria como consequência a responsabilização genérica do         

agente infrator, estipulando as vias “civil, administrativa e penal” sem          

qualquer apuro técnico. 

Afinal, e a título de exemplo ilustrativo, não há crime previsto para            

o ato de migrar, e expressa vedação a qualquer forma de incriminação sob             

esse fundamento por força do art. 123 da Lei nº 13.445/2017. Do mesmo             

modo, já foi suficientemente exposta ao longo desta ação a impossibilidade           

de prever a inabilitação de pedido de refúgio, com violação direta ao Estatuto             
de 1951 e à legislação brasileira. 

Contudo, para além do descumprimento flagrante da Lei nº         

9.474/97, as portarias editadas pela parte ré violam frontalmente a Lei nº            

13.445/2017 (Lei de Migração), ao estipularem o uso abusivo e ilegal de            

medida compulsória de saída contra a expressa previsão legal e          

regulamentar do instituto. 

O direito migratório brasileiro prevê três hipóteses de medida         

compulsória de saída, tomada como mecanismos de impedir a admissão de           

não-nacionais no território brasileiro ou promover sua retirada. 

A primeira medida é a repatriação, que se prevê para pessoa em            

situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade (art.           

49). Já a deportação está indicada como “medida decorrente de          

procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa         

que se encontre em situação migratória irregular em território nacional” (art.           

50). Por fim, há o instituto da expulsão, para retirada de migrantes ou             

visitantes com condenação criminal transitada em julgado (art. 54). 



            
A deportação está assim prevista na Lei de Migração: 

  

Art. 50. A deportação é medida decorrente de procedimento         
administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que         
se encontre em situação migratória irregular em território nacional. 

§ 1º A deportação será precedida de notificação pessoal ao          
deportando, da qual constem, expressamente, as irregularidades       
verificadas e prazo para a regularização não inferior a 60 (sessenta)           
dias, podendo ser prorrogado, por igual período, por despacho         
fundamentado e mediante compromisso de a pessoa manter        
atualizadas suas informações domiciliares. 

§ 2º A notificação prevista no § 1º não impede a livre circulação em              
território nacional, devendo o deportando informar seu domicílio e         
suas atividades. 
§ 3º Vencido o prazo do § 1º sem que se regularize a situação              
migratória, a deportação poderá ser executada. 
§ 4º A deportação não exclui eventuais direitos adquiridos em          
relações contratuais ou decorrentes da lei brasileira. 
§ 5º A saída voluntária de pessoa notificada para deixar o País            
equivale ao cumprimento da notificação de deportação para todos os          
fins. 

§ 6º O prazo previsto no § 1º poderá ser reduzido nos casos que se               
enquadrem no inciso IX do art. 45. 
  

Art. 51. Os procedimentos conducentes à deportação devem        
respeitar o contraditório e a ampla defesa e a garantia de recurso            
com efeito suspensivo. 
§ 1º A Defensoria Pública da União deverá ser notificada,          
preferencialmente por meio eletrônico, para prestação de assistência        
ao deportando em todos os procedimentos administrativos de        
deportação. 
§ 2º A ausência de manifestação da Defensoria Pública da União,           
desde que prévia e devidamente notificada, não impedirá a         
efetivação da medida de deportação. 

Art. 52. Em se tratando de apátrida, o procedimento de deportação           
dependerá de prévia autorização da autoridade competente. 

Art. 53. Não se procederá à deportação se a medida configurar           
extradição não admitida pela legislação brasileira. 

  



            
O regulamento trazido pelo Decreto no 9.199/2017 enfatiza e         

procedimentaliza aspectos referentes aos direitos do contraditório e ampla         

defesa: 

Art. 187. A deportação consiste em medida decorrente de         
procedimento administrativo da qual resulta a retirada compulsória        
da pessoa que se encontre em situação migratória irregular no          
território nacional. 

Parágrafo único. Os procedimentos concernentes à deportação       
observarão os princípios do contraditório, da ampla defesa e da          
garantia de recurso com efeito suspensivo. 

Art. 188. O procedimento que poderá levar à deportação será          
instaurado pela Polícia Federal. 

§ 1º O ato de que trata o caput conterá relato do fato motivador da               
medida e a sua fundamentação legal, e determinará: 

I - a juntada do comprovante da notificação pessoal do deportando           
prevista no art. 176; 

II - notificação, preferencialmente por meio eletrônico: 

a) da repartição consular do país de origem do imigrante; 

b) do defensor constituído do deportando, quando houver, para         
apresentação de defesa técnica no prazo de dez dias; e 

c) da Defensoria Pública da União, na ausência de defensor          
constituído, para apresentação de defesa técnica no prazo de vinte          
dias. 

§ 2º As irregularidades verificadas no procedimento administrativo da         
deportação constarão, expressamente, das notificações de que trata        
o § 1º. 

§ 3º A assistência jurídica providenciará defesa técnica no prazo a           
que se refere o § 1º, e, se entender necessário: 

I - tradutor ou intérprete; e 



            
II - exames ou estudos. 

§ 4º A ausência de manifestação da Defensoria Pública da União,           
desde que prévia e devidamente notificada, não impedirá a         
efetivação da medida de deportação. 

Art. 189. Caberá recurso com efeito suspensivo da decisão sobre          
deportação no prazo de dez dias, contado da data da notificação do            
deportando. 

Art. 190. Não se procederá à deportação se a medida configurar           
extradição não admitida pela legislação brasileira. 

Art. 191. Ato do dirigente máximo da Polícia Federal disporá sobre os            
procedimentos administrativos necessários para a deportação. 

Parágrafo único. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança           
Pública definirá as hipóteses de redução do prazo de que trata o § 6º              
do art. 50 da Lei nº 13.445, de 2017 . 

No entanto, a Portaria inova ao mencionar, com bastante ênfase,          

uma forma de deportação imediata, que não existe no ordenamento          

brasileiro e permitirá sua retirada, sem a adequada possibilidade de defesa e            

produção de prova e sem qualquer vinculação com a regularidade, ou não,            

de sua situação migratória no país.  

Com o devido respeito ao necessário papel normatizador do Poder          
Executivo, não há como esquecer que a deportação, por previsão legal           

expressa, é um efeito de procedimento administrativo que tem como sujeito           

a pessoa "que se encontre em situação migratória irregular em território           

nacional". Em outras palavras, só cabe deportar migrantes irregulares, que          

não tenham autorização de residência ou que estejam fora do prazo de            

estada reconhecido em visto de visita. Não há como deportar com           

fundamento em questões sanitárias, por ausência de previsão legal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm#art50%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm#art50%C2%A76


            
Não se discute, obviamente, o direito - e mesmo o dever - da             

República Federativa do Brasil respeitar o Regulamento Sanitário        

Internacional e promover o controle epidemiológico dos imigrantes admitidos,         

para frear a disseminação do coronavírus e da COVID-19. Contudo, e para            

além da já mencionada – e gravíssima – inabilitação para solicitação do            

reconhecimento da condição de refugiado(a), as medidas sequer foram         

precedidas de um exame técnico da normativa migratória brasileira. Criou-se          

para o próprio Poder Executivo, no exercício de controle fronteiriço por parte            

do Departamento de Polícia Federal, uma norma inexequível por         

manifestamente ilegal, e por consequência sem qualquer parâmetro quanto         

a procedimentos, prazos e mesmo autoridade competente para a decisão. 

Ao criar, contra a Lei de Migração e o Decreto no 9.199/2017, a já              

mencionada deportação imediata, a portaria interministerial de restrição de         

ingresso também promove um retrocesso de décadas no direito migratório          

brasileiro e no reconhecimento dos direitos dos não-brasileiros, ao excluir a           

existência de procedimento administrativo e qualquer prevenção sobre        

hipóteses materiais de indeportabilidade.  

Note-se que a lei previu, como regra, que a deportação só poderá            

incidir sobre o migrante em situação irregular, já em solo brasileiro. Ainda            

assim, é obrigatória a notificação prévia para saída voluntária, com prazo de            
60 (sessenta) dias em favor do não-nacional em tal situação. 

Já o Decreto no 9.199/2017, dentro dos parâmetros legais de um           

regulamento migratório e apesar de todas as ilegalidades apontadas em          

diversas oportunidades por vários atores (Defensoria Pública, sociedade civil         

e especialistas do meio acadêmico), estipula um processo de deportação          

com garantia mínima de contraditório e ampla defesa em favor da parte            

deportanda. 



            
No caso concreto, a mencionada "deportação imediata", que não         

guarda nenhuma semelhança com o verdadeiro processo de deportação         

previsto em lei e regulamentado por decreto, estipula que uma pessoa,           

mesmo que em solicitação de refúgio, ou com necessidade de atendimento           

médico emergencial, ou que já resida e tenha vínculos familiares no Brasil,            

ou até mesmo em casos como o de crianças e adolescentes           

desacompanhados, seja pura e simplesmente devolvida ao país de origem          

sem nenhuma margem de análise sob o devido processo legal. 

A deportação não é apenas um ato material de devolução de um            

corpo humano, como pode fazer crer uma leitura menos compromissada          

com o discurso dos direitos humanos. Ela é, ao contrário, um verdadeiro            
processo administrativo, regido não apenas pela Lei de Migração, mas          

também pela Constituição Federal e pela Lei nº 9.784/99, de seguinte           

redação: 

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos         
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,      
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,     
segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados,       
entre outros, os critérios de: 

I - atuação conforme a lei e o Direito; 
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou             
parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei; 
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a          
promoção pessoal de agentes ou autoridades; 

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 
V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as         
hipóteses de sigilo previstas na Constituição; 
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de           
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas        
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; 
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que           
determinarem a decisão; 



            
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos         
direitos dos administrados; 
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado          
grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos         
administrados; 

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de          
alegações finais, à produção de provas e à interposição de          
recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas          
situações de litígio; 
XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as          
previstas em lei; 

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da           
atuação dos interessados; 

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor          
garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada           
aplicação retroativa de nova interpretação. 

  

Além de, tecnicamente, não ser deportação, a criação por portaria          

ministerial de uma "deportação imediata" sequer poderia ser considerada um          

processo administrativo, por violar as noções mínimas de devido processo          

legal e garantias do administrado - no caso, o imigrante ou não-nacional            

inadmitido. Um exemplo seria o de pessoas em situação de reunião familiar,            

em que haveria o risco de violar direito de crianças e adolescentes            

brasileiros ao convívio com genitores, ou a hipótese de pessoas em           

tratamento de saúde ou, o que é gravíssimo do ponto de vista do direito              
internacional dos direitos humanos, a efetivação de medidas que sujeitem          

indivíduos a risco de vida ou liberdade por perseguições, doenças graves           

etc. 

No âmbito regional, a Comissão Interamericana de Direitos        

Humanos promoveu diversos esforços ao longo dos últimos anos para a           

fixação do que se denominaria de standard mínimo de determinação do           

devido processo legal e do conjunto de garantias processuais derivadas da           



            
Convenção Americana de Direitos Humanos. Como resumo, e no que          
parece mais aplicável ao caso em questão, traz-se como referência a           

publicação institucional "Movilidad humana - estándares interamericanos", de        

2015 (disponível em   

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/movilidadhumana.pdf), quanto ao   

aspecto específico das garantias mínimas do devido processo migratório: 

B. Garantías mínimas del debido proceso migratorio 
  

300. En adición a las garantías generales aplicables en todos los           
procesos, el artículo 8.2 de la Convención Americana establece una          
serie de garantías mínimas en materia de debido proceso. Si bien el            
texto de la norma hace referencia a estas garantías mínimas como           
requeridas en los procesos penales, la Corte Interamericana en una          
interpretación evolutiva ha ampliado su ámbito de aplicación a otros          
procesos más allá de los de orden penal en los que esté de por              
medio la determinación de derechos y obligaciones de orden civil,          
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

(...) 
302. En lo que respecta a procedimientos migratorios, la Comisión ha           
tenido conocimiento de situaciones y casos en que los migrantes son           
deportados sin ser oídos y sin la oportunidad de conocer y           
controvertir los cargos por los cuales estaban siendo deportados. En          
otros casos, las deportaciones son llevadas en el marco de          
procedimientos penales o administrativos sumarios, lo cual impide        
que los migrantes puedan tener acceso a un recurso judicial efectivo           
para la determinación de si tienen o no derecho a permanecer en el             
país. La Comisión ha sostenido que estos hechos configuran una          
violación a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en            
cuanto significan una violación a las normas del debido proceso          
legal. 

303. En este sentido, la Comisión está de acuerdo con lo establecido            
por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención           
Arbitraria, al señalar que “en el caso de que se haya detenido,            
expulsado o devuelto a personas sin otorgarles garantías legales, se          
consideran arbitrarias su detención y su posterior expulsión”.        
Asimismo, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los          
Pueblos también ha sostenido de manera consistente que las         
garantías del debido proceso deben aplicarse en el marco de los           
procedimientos de expulsión de migrantes y refugiados. 



            
304. Por su parte, en su Proyecto de artículo sobre la protección de             
derechos humanos de las personas expulsadas o en vías de          
expulsión, la Comisión de Derecho Internacional ha expresado que         
dichas personas deben recibir las siguientes garantías procesales: a)         
condiciones mínimas de detención durante el procedimiento; b)        
derecho a ser notificado de la decisión de expulsión; c) derecho a            
recurrir y a tener acceso a recursos eficaces para recurrir la decisión            
de expulsión; d) derecho a ser oído por una autoridad competente; e)            
a estar representado ante dicha autoridad competente; f) derecho a          
contar con la asistencia gratuita de un intérprete, y g) asistencia           
consular. 

305. En adición a lo anterior, el Informe sobre Inmigración en           
Estados Unidos: Detenciones y Debido Proceso condensa las otras         
garantías procesales que a juicio de la Comisión debe revestir todo           
proceso migratorio. Al respecto, la Comisión precisó que: Durante un          
proceso que pueda resultar en una sanción toda persona tiene          
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
derecho a una audiencia sin demora con las debidas garantías ante           
un tribunal competente, independiente e imparcial; notificación previa        
en detalle de los cargos que se le imputan; derecho a no ser obligado              
a declararse culpable de los cargos que se le imputan; derecho a un             
traductor y/o intérprete libre de cargos; derecho a la representación          
letrada; derecho a reunirse libremente y en forma privada con su           
abogado; derecho de la defensa de interrogar a los testigos          
presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como          
testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los            
hechos, y derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Si             
bien muchas de estas garantías incorporan un lenguaje propio de los           
procesos penales, análogamente y debido a las consecuencias que         
pueden derivarse de los procesos migratorios, corresponde la        
aplicación estricta de dichas garantías. 

(...) 
307. A partir del análisis de la jurisprudencia interamericana, así          
como de los informes temáticos de la Comisión sobre la materia, se            
puede concluir que los procesos migratorios deben, inter alia, contar          
con las siguientes garantías procesales mínimas: 
1. Derecho a recibir una comunicación previa y detallada del          
procedimiento para la determinación de su situación jurídica y, en          
caso de que la persona sea detenida o retenida, a ser informada de             
las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o            
cargos formulados contra ella 



            
308. Con relación a esta garantía, la Comisión ha entendido que el            
hecho de que un migrante no sea notificado acerca de la existencia            
de un procedimiento administrativo en su contra podría conllevar la          
violación de las garantías del debido proceso. La Comisión ha          
señalado que cualquier privación de la libertad de una persona debe           
ser informada por las normas prescritas en el artículo XXV de la            
Declaración, mutatis mutandis, el artículo 7 de la Convención         
Americana. 

2. En caso de ser detenida o retenida, derecho a ser llevada, sin             
demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para            
ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de           
un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que             
continúe el proceso. Su libertad podrá ser condicionada a garantías          
que aseguren su comparecencia en juicio 
309. En el Caso Vélez Loor vs. Panamá, que hacía referencia a la             
detención de la víctima por haber ingresado de forma irregular al           
país, la Corte consideró que “para satisfacer la exigencia del artículo           
7.5 de “ser llevado” sin demora ante un juez u otro funcionario            
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, el detenido          
debe comparecer personalmente ante la autoridad competente, la        
cual debe oír personalmente al detenido y valorar todas las          
explicaciones que éste le proporcione, para decidir si procede la          
liberación o el mantenimiento de la privación de la libertad”402. 
3. Derecho a ser oído sin demora, a contar con un tiempo razonable             
y los medios adecuados para la preparación de su defensa y a            
reunirse libremente y en forma privada con su defensor 

310. Esta obligación requiere que el Estado trate al migrante en           
todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más           
amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto          
del mismo. En general, las personas migrantes deben tener y          
gozar efectivamente del derecho a ser escuchadas para alegar         
lo que estimen correspondiente y así defender sus derechos en          
el marco de procedimientos de carácter sancionatorio, tal como         
son los que resultan en la expulsión o deportación. En este           
sentido, la Comisión ha sostenido que el derecho de argumentar          
en contra de una orden de deportación es incluso anterior al           
derecho a la revisión del caso. Por tal motivo, la persona debe            
contar con la oportunidad de reunir evidencias u otros         
materiales para fundar su caso ante la autoridad que lo ha           
privado de su libertad, o al inicio del procedimiento. En razón de            
lo anterior, los procedimientos sumarios de deportación o las         
políticas de devolución directa resultan contrarios a las        
garantías del debido proceso en tanto privan a los migrantes,          



            
solicitantes de asilo o refugiados del derecho a ser oídos, a           
defenderse de manera adecuada y a impugnar su expulsión. 
311. La Comisión se ha referido a la necesidad de asegurar que las             
personas puedan preparar su defensa, formular alegatos y promover         
las pruebas pertinentes, garantías que resulta imposible ejercer        
cuando el plazo de ejecución de la decisión gubernamental resulta          
irrazonablemente breve. A su vez, este derecho incluye el derecho          
de la defensa de interrogar a los testigos y de obtener la            
comparecencia de otras personas que puedan arrojar luz sobre los          
hechos, tal como testigos o peritos. 

(...) 
7. Derecho a que la decisión que se adopte sea debidamente           
motivada 

318. Sobre el derecho a ser oído “con las debidas garantías”, los            
órganos del Sistema Interamericano han sido enfáticos en la         
obligación de las autoridades de motivar sus decisiones. Al respecto,          
la Corte ha indicado que la motivación “es la justificación razonada           
que permite llegar a una conclusión”. En palabras de la Corte: [e]l            
deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la           
correcta administración de justicia, que protege el derecho de los          
ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho          
suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el          
marco de una sociedad democrática. Por ello, las decisiones que          
adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos         
deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario        
serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de         
un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer          
cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la            
autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio           
de arbitrariedad. Además, debe mostrar que han sido debidamente         
tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de             
pruebas ha sido analizado. Por todo ello, el deber de motivación es            
una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para           
salvaguardar el derecho a un debido proceso. 

  

Por outro lado, e como bem reforçado pela própria Comissão          

Interamericana frente aos desafios sociais e jurídicos apresentados pela         
atual pandemia de COVID-19, as medidas de combate à disseminação do           

coronavírus não podem acarretar a supressão de direitos humanos ou a           



            
instauração de uma ordem jurídica contrária aos ditames mínimos de um           
devido processo legal, o que abrange as populações migrantes e o           

tratamento dado em pontos de fronteira. 

A parte ré, em seu afã de oferecer uma resposta rápida à crise             

sanitária, deixou de apresentar um mínimo de apuro técnico para pensar em            

alternativas à medida compulsória ilegal que propôs. Não adotou um          

protocolo de tratamento para as pessoas migrantes inadmitidas, que         

garantisse um mínimo de dignidade e respeito à vida e saúde no processo.             

Não cogitou, em nenhum documento informativo, os limites legais impostos,          

ou mesmo como compatibilizar o exercício da soberania nacional no          

fechamento de fronteiras ao status jurídico dos indivíduos, brasileiros ou não,           
enquanto migrantes. Ainda que implique o envolvimento direto do         

Departamento de Polícia Federal na execução das “deportações” previstas         

nas portarias, sequer deu respaldo normativo mínimo aos agentes desse          

órgão para que pratiquem ou cometam tais atos sem que se responsabilizem            

por potencial situação de abuso de autoridade. 

Trata-se, à toda evidência, de mais um traço do açodamento, da           

precipitação e da atecnia que inspiraram as portarias sob exame, cuja           

fundamentação material inexiste e cujas consequências não foram        

devidamente avaliadas e ponderadas pela parte ré. Não se desconhece,          
repita-se, a necessidade de uma norma migratória que se adeque ao esforço            

sanitário brasileiro no combate à disseminação da COVID-19, desde que          

num padrão minimamente aceito internacionalmente e com a possibilidade         

de monitoramento ou accountability jurídico de suas implicações, bem como          

com a proteção à saúde e à vida das pessoas prejudicadas. 

Em síntese, a dita “deportação imediata” é (a) ilegal, por não           

obedecer ao devido processo estipulado pela legislação brasileira,        



            
notadamente a Lei nº 13.445/2017 e o correlato Decreto nº 9.199/2017; e (b)             
impossível, pela inexistência do instituto e ausência de qualquer disciplina de           

procedimentos ou fixação de autoridade competente pelo “ato” – material,          

não administrativo em sentido jurídico do termo – ou modos de controle das             

decisões adotadas. Assim, a mera previsão a um instituto coercitivo anômalo           

como o da mencionada “deportação imediata”, que em nada se assemelha           

ao instituto legal da deportação, viola os dispositivos legais já comentados e            

indica a necessidade da revogação e consequente reedição das normas          

regulamentares de restrição de entrada de pessoas não-nacionais em         

território brasileiro. 

  

2. DO DIREITO À AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA COM BASE NA         
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 09/2018 A PESSOAS      
MIGRANTES COM ENTRADA IRREGULAR 

Como já mencionado, a vigente Portaria nº 630/2020 impõe as          
seguintes sanções às pessoas não submetidas ao controle migratório de          
entrada, e cujo ingresso irregular viola as restrições nela indicadas, conforme           
seu art. 8. 

A Portaria introduziu um modelo em que seria impossível à pessoa           
migrante com entrada irregular solicitar o reconhecimento da condição de          
refugiada; no entanto, silencia quanto a outras formas de autorização de           
residência previstas na Lei de Migração, dentre elas a que beneficia nacionais            
de países fronteiriços não aderentes ao Acordo de Residência do Mercosul           
regulamentada pela Portaria Interministerial nº 09/2018. O único óbice seria o           
de "repatriação ou deportação imediata", mas quanto a isso é necessário ter            
em conta o teor do §5º do art. 31 da Lei (§ 5º Poderá ser concedida                
autorização de residência independentemente da situação migratória). 

Assim, uma das linhas estratégicas para a diminuição do estoque          
de pessoas migrantes indocumentadas no Estado de Roraima, para além da           
incidência política e de medidas extrajudiciais e judiciais que garantam o           



            
respeito pleno a direitos das irregulares/indocumentadas como já        
mencionado, é a busca de atendimento sob outras formas, pela Polícia           
Federal, para as quais não haverá negativa, e tampouco se poderia impedir            
por força apenas da entrada irregular. 

Portanto, é possível a regularização migratória por vias ordinárias         
da Lei de Migração - e, dentre elas, a Portaria Interministerial nº 09/2018 -              
mesmo para migrantes que tiveram entrada irregular. Isto só será aferível           
após a análise pormenorizada e individual de cada migrante, com a           
assistência jurídica técnica proporcionada pela Defensoria Pública da União. 

No caso concreto, não é possível acreditar que a Polícia Federal           
promova um procedimento tão célere regular e individualizado de cada um           
dos 55 indígenas Venezuelanos, incluindo crianças, que necessitam de         
tradução. 

Vale ressaltar que é notório que os indígenas chegam ao          
território brasileiros que sinais de grave desnutrição, principalmente as         
crianças. 

Além disso, a deportação o impede de buscar meios de regularizar           
sua situação migratória. Assim, por todos os lados, a deportação coletiva           
neste caso mostra-se inconstitucional, ilegal e inconvencional, além de         
absolutamente desproporcional, devendo ser obstada pelo Poder Judiciário. 

  

III.    DA TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE 

 

Uma das inovações do Novo Código de Processo Civil é a tutela            

provisória de urgência requerida em caráter antecedente, disciplinada na forma do           

artigo 303 e seguintes do CPC, in verbis: 

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à            

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da           

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da              



            
lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao                

resultado útil do processo. 

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo: 

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua              

argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido           

de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar; 

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de               

mediação na forma do art. 334 ; 

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado           

na forma do art. 335 . 

§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste                 

artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. 

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos                  

mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. 

§ 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de                 

indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela              

final. 

§ 5º O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do             

benefício previsto no caput deste artigo. 

§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela             

antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em           

até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto               

sem resolução de mérito. 

A concessão da tutela de urgência de caráter antecedente está          

condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao              

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art334
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art334
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art335
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art335


            
resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC). Essa tutela pode ser            
concedida, revogada ou modificada a qualquer tempo (art. 296, caput, CPC). 

Outro requisito da tutela de urgência de natureza antecipada é a           

reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, CPC). 

A probabilidade do direito, explicam Marinoni, Arenhart e Mitidiero, é          

uma probabilidade lógica, decorrente de quadros probatórios ainda        

incompletos, que surge da confrontação das alegações e das provas com os            

elementos disponíveis nos autos[2]. 

No que diz respeito ao perigo de dano, o conceito de perigo,            

ensina José Miguel Garcia Medina, engloba tanto o risco ao direito material            

existente entre as partes quanto à demora na prestação jurisdicional.          
Segundo o autor, essas formas se interligam, pois o perigo de dano (referente             

à relação de direito material existente entre as partes) pode ser agravado pela             

demora processual (que tem mais a ver com a mora na prestação            

jurisdicional)[3]. 

No caso concreto, a probabilidade do direito é indiscutível, na          

medida em que a invalidade jurídica dos dispositivos da Portaria          

Interministerial no 225/2020 (art. 4º, §5º, art. 5º, §1º, art. 7º, incisos I a III) é                

clarividente diante do confronto com a Constituição Federal, com os tratados           

internacionais de direitos humanos e com a legislação de regência, com           
destaque à Lei n. 13.445/2017. 

Quanto ao perigo de dano estão presentes tanto o risco de dano            
material quanto o risco consequente da demora processual. O primeiro          

porque os indígenas correm grave risco de sofrerem danos irreversíveis          

consistente na deportação imediata e inabilitação do pedido de refúgio, o que            



            
pode implicar inclusive responsabilização internacional do Estado brasileiro        
por violação de direitos humanos. 

No que diz respeito à demora processual, assinale-se que estarão          

sob risco iminente de sofrer atos de violação dos direitos fundamentais sem            

previsão em lei e à revelia do devido processo legal. No caso dos migrantes              

advindos da Venezuela a situação é ainda mais grave, posto que o próprio             

Estado brasileiro reconhece que eles estão sujeitos a violações ao direito à            

vida, à integridade pessoal, e às liberdades individuais, porém,         

contraditoriamente, pretende removê-los a força para território onde suas         

vidas e suas liberdades estão ameaçadas, contrariando o princípio do          

non-refoulement, norma jus cogens prevista na Convenção Internacional        
sobre o Estatuto dos Refugiados (art. 33.1) e na Lei no 9.474/97 (art. 37). 

Finalmente, não existe risco de irreversibilidade da medida, uma vez          

que o pedido é de suspensão das sanções impostas e do tratamento            

discriminatório conferido às pessoas provenientes da Venezuela. Não se         

pretende, como exaustivamente foi pontuado, alterar as medidas sanitárias         

adotadas pelo Estado brasileiro com base nos critérios técnicos da Agência           

Nacional de Vigilância Sanitária. 

A verdade é que o maior risco de irreversibilidade recai sobre os            

migrantes e refugiados que, diante da aplicação inadvertida da Portaria          
Interministerial no 225/2020, estão com suas vidas e liberdades fundamentais          

ameaçadas em caso de criminalização, deportação sumária e inabilitação de          

refúgio enquanto sanções aplicadas em desrespeito ao devido processo legal          

e à legislação sobre a matéria. 

IV – DO REQUERIMENTO 



            
Ante o exposto, a Defensoria Pública da União e o Ministério           

Público Federal, no cumprimento das suas funções constitucionais e legais,          

requerem  

a) a concessão da tutela de urgência de caráter        
antecedente para suspender os atos de deportação,       

repatriação ou outra medida compulsória de saída dos        

indígenas não nacionais, interessados em obter refúgio       

no Brasil, devendo a União assegurar-lhes o direito de         

requerer administrativamente a regularização migratória     

em análise em um procedimento administrativo      

individualizado com o contraditório e ampla defesa, nos        
termos da Lei n. 13.445/2017, vedada qualquer medida        

sumária de saída compulsória até o julgamento do mérito         

do pedido de tutela final; 

b) Intimar pessoalmente os réus para, querendo, recorrer,        
sob pena de estabilização da tutela antecipada, nos        
termos do art. 304 c/c art. 303,§6°, do CPC; 

c) conceder o prazo de 30 (trinta) dias ou outro maior que            
Vossa Excelência determinar, para aditar a presente       
inicial; 

Com o aditamento da presente inicial, os autores requererão a          
citação dos réus para responder ao pedido definitivo. 
  

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).  

 

Nesses termos, pede deferimento. 

  



            
Boa Vista, 08 de janeiro de 2021.  

 

(assinado eletronicamente) 

Alisson Marugal  

Procurador da República   

 

(assinado eletronicamente) 

Gabriel Saad Travassos do Carmo 

Defensor Público Federal 

 

(assinado eletronicamente) 

João Freitas de Castro Chaves 

Defensor Público Federal 

 

(assinado eletronicamente) 

Rafael Martins Liberato de Oliveira 

Defensor Público Federal 

 

(assinado eletronicamente) 

Roberta Pires Alvim 

Defensora Pública Federal 
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