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Buscou-se aqui solucionar o seguinte questionamento: À luz da 
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, as políticas 
migratórias restritivas violam o direito de viver em família? Inicialmente, 
o trabalho irá tratar acerca das políticas migratórias e imigração. Será 
analisado como que as políticas migratórias atuam no interesse do Estado, 
utilizando-se dos estudos de Mármora e Ortega. Após, será abordado o 
direito de união familiar, destacando-se desde já algumas jurisprudências 
da CtIDH. Por fim, analisa-se o caso das Crianças Yean e Bosico Vs. 
República Dominicana e o Parecer Consultivo OC-21/14, para a discussão 
do direito de viver em família em face das políticas migratórias. 
Compreendeu-se no presente estudo que as políticas restritivas violam o 
direito de viver em família dos migrantes quando atuam 
indiscriminadamente sem ponderar a situação familiar. 

Palavras-chave: Políticas migratórias, direito de viver em família, 
migração, Corte Interamericana. 

 

Abstract: This study seeks to reflect on the right to live with the family in 
view of restrictive migration policies, based on the jurisprudence of the 
Inter-American Court of Human Rights. We sought to resolve the 
following question: In the light of the jurisprudence of the Inter-American 
Court of Human Rights, do restrictive migration policies violate the right 
to live with the family? Initially, the work will deal with immigration and 
immigration policies. It will be analyzed how the immigration policies act 
in the interest of the State, using the studies of Mármora and Ortega. 
Afterwards, the right to family unity will be addressed, highlighting 
already some jurisprudence of the CtIDH. Finally, we analyze the case of 
the Yean and Bosico Vs. Dominican Republic and Advisory Opinion OC-
21/14, to discuss the right to live with the family in the face of migration 
policies. It was understood in the present study that restrictive policies 
violate migrants' right to live with their families when act indiscriminately 
without considering the family situation. 

Key words: Migration policies, right to live with the family, migration, 
Inter-American Court. 

 

Resumen: Este estudio busca reflexionar sobre el derecho a vivir con la 
familia ante las políticas migratorias restrictivas, con base en la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Buscamos resolver la siguiente pregunta: a la luz de la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿las políticas migratorias 
restrictivas violan el derecho a vivir con la familia? Inicialmente, el trabajo 
se ocupará de la inmigración y las políticas de inmigración. Se analizará 
cómo las políticas migratorias actúan en interés del Estado, utilizando los 
estudios de Mármora y Ortega. Posteriormente, se abordará el derecho a 
la unión familiar, destacando ya alguna jurisprudencia de la CtIDH. 
Finalmente, analizamos el caso de los niños Yean y Bosico Vs. República 
Dominicana y la Opinión Consultiva OC-21/14, para discutir el derecho a 
vivir con la familia frente a las políticas migratorias. En el presente estudio 
se entendió que las políticas restrictivas violan el derecho de los 
migrantes a vivir en familia cuando actúan de manera indiscriminada sin 
considerar la situación familiar. 

Palabras-clave: Políticas migratorias, derecho a vivir con la familia, 
migración, Corte Interamericana. 
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Introdução 

O fluxo de pessoas entre nações, nas últimas décadas, vem aumentando 
consideravelmente, como relata o Relatório de Migração Internacional (ONU, 2015). 
A migração pode ser desencadeada por motivos econômicos, culturais, pessoais e 
ambientais. Vale ressaltar que é possível conceber tal crescimento como um 
desdobramento do próprio fenômeno de globalização, o qual, ao enfraquecer a ideia 
de fronteiras rígidas do Estado Moderno, cria a possibilidade de um maior 
intercâmbio de pessoas.   

Vê-se atualmente uma tendência a restrição do fluxo de imigrantes nas 
políticas imigratórias ao redor do mundo. A Europa e os Estados Unidos apresentam 
tais discursos de maneira mais palpável, como se observa na última corrida 
presidencial americana. No entanto, na América Latina, continente concebido como 
mais aberto as correntes migratórias, o controle, por exemplo, já é tema central do 
debate presidencial chileno e pauta do governo Argentino.  

A obstrução da entrada de imigrantes não necessariamente reduz o fluxo 
migratório, mas, ao contrário, cria uma legião de imigrantes em situação de 
ilegalidade. Além disso, o maior controle migratório dificulta até mesmo o acesso de 
certos direitos a aqueles imigrantes regularizados. Isso é posto observando a 
vulnerabilidade própria da situação de imigração, que aumenta à medida que existe 
uma maior rigidez fronteiriça.  

No entanto, deve-se delimitar qual direito fundamental será posto em foco 
para a análise se tornar exequível. Assim, a seguinte pesquisa trata sobre o direito à 
família dos imigrantes, de acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos 
(CADH ou Convenção), bem como as manifestações consultivas e contenciosas da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos (CtIDH ou Corte). É válido destacar que 
no Direito Internacional, assim como na common law , os precedentes são essenciais 
para a compreensão do Direito, de forma que se busca manter o mesmo padrão de 
decisão.    

No que tange ao direito escolhido, evidencia-se que a família, conforme a CADH 
em seu artigo 17.1, “é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser 
protegida pela sociedade e pelo Estado”.  A família para o imigrante ganha um papel 
ainda mais relevante, visto sua vulnerabilidade, já que contribui para a estabilidade 
do próprio imigrante. A Corte, dentre seus diversos julgados, fez uma análise na qual 
inicia a discussão do direito a família e a política migratória no caso das Crianças 
Yean e Bosico Vs. República Dominicana. Além disso, no Parecer Consultivo OC-
21/14 também explora a questão a partir da visão do direito dos filhos de país 
migrantes. Dessa forma, busca-se responder a seguinte questão por meio da 
presente pesquisa: À luz da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, as políticas migratórias restritivas violam o direito de viver em família? 

O presente trabalho se utiliza do método dialético. Tal metodologia se funda 
na análise das coisas não como objeto invariável, mas em movimento e num 
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contínuo processo de transformação a partir da oposição com a sua antítese. O 
método dialético se utiliza da contradição presente na natureza e na sociedade que 
leva a mudança do objeto e fenômeno em algo totalmente diferente do inicial.  

 

1. Política migratória e imigração  

De acordo com Moraes (2016), a política migratória caracteriza-se como um 
conjunto de medidas adotadas pelo Estado para controle da imigração, seja o 
controle do fluxo de pessoas através de suas fronteiras ou da permanência dos 
estrangeiros no território. Siciliano (2013), por sua vez, indica que a política 
migratória também dispõe sobre os nacionais que estejam sob a jurisdição de outro 
Estado. 

A política migratória, como pode se deduzir por sua nomenclatura, é um 
fenômeno essencialmente político, já que é uma resposta aos mecanismos 
internacionais e também “a pressão da opinião pública, a exigência de segurança, a 
crença da concorrência no mercado de trabalho, o desejo de atrair as elites” 
(MORAES, 2016, p. 34). Porém observa-se que também possui um cunho jurídico e 
assim o que a define são os textos normativos. 

As leis migratórias podem ser definidas, de acordo com Mármora (1987), como 
abertas, seletivas ou restritivas. Enquanto nas políticas abertas há uma liberdade de 
circulação e garantia de direitos para as pessoas estrangeiras, nas legislações 
restritivas há uma limitação quase total de entrada e saída no país. As políticas 
migratórias seletivas, então, estão no meio-termo, em que a restrição de entrada de 
pessoas se dá a partir dos interesses e necessidades estatais. 

Deve-se observar que as políticas migratórias são complexas e sofrem diversas 
variações conforme o Estado na qual é observada, como exemplifica Siciliano   

Vale reiterar que a Política Migratória de cada país contém elementos e diretrizes sobre 
a imigração (política migratória) e a emigração (política emigratória), mas a ênfase é 
dada à uma ou à outra conforme a situação e a necessidade de cada país (SICILIANO, 
2013, p. 10) 

Todavia, existe um ponto em comum entre as políticas migratórias, que é a 
ótica na qual o migrante não é concebido como agente, mas elemento quantitativo. 
Vale destacar ainda que as políticas migratórias de diversos países se comunicam 
com as tendências mundiais. Enquanto em seu surgimento, tais regulações eram 
simples, influenciadas principalmente pelas noções culturais e de inferioridade 
racial, com o final da Primeira Guerra Mundial, as políticas migratórias passaram a 
exercer um papel importante no conceito de nacionalidade. A partir desse momento, 
passa a ser definido os imigrantes que seriam indesejados, com a criação de 
procedimentos de deportação (ORTEGA, 2014, p. 645).  

Isso porque, conforme Martiniello (1998) apresenta, os conflitos passaram de 
serem definidos em função da classe social para o serem por meio da identidade 
cultural. A construção dos discursos, então, colocava o imigrante como um dos 
principais problemas da sociedade contemporânea. Com as diversas guerras e crises 
econômicas, as leis migratórias passaram a tomar cada vez mais contornos 
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paternalistas (ORTEGA, 2013, p. 648). As políticas foram então se desenvolvendo a 
nível internacional, sendo que nos anos noventa se caracterizariam por serem:  

[...] Restritiva, deixando cada vez mais canais de migração legal e incentivando a 

migração irregular; Ineficaz, para produzir os efeitos desejados em termos de 

implementação de processos de pedido e renovação de licenças; Demagógico, com o 

intuito de mostrar à sociedade e à elite política que os governos são capazes de 

controlar uma questão na qual não investem os esforços necessários; e Padronizado, 

por tentar impor políticas em um nível geral que nem sempre estão adaptadas aos 

fenômenos que se materializam em todos os países. (DEVIA-GARZON; BAUTISTA-

SAFAR, 2017, p. 145, tradução nossa)3 

Essas características, em que pese serem de políticas de 30 anos atrás, ainda 
conseguem definir as políticas migratórias de vários países, principalmente quando 
se fala sobre a ineficácia e padronização de tais leis. Isso pode ser visto pela 
constante crise migratória que os países continuam a enfrentar pela contínua 
chegada de imigrantes, fruto, em parte, da globalização. 

Em verdade, a globalização impõe um novo desafio a noção de soberania 
estatal e de identidade pessoal. Isso porque, as mudanças sociais, econômicas e 
pessoais advindas da globalização são resultado de uma transformação nas 
dimensões do tempo e do espaço entre pessoas e lugares (ELLIOT; URRY, 2010, p. 
87). Os fluxos realizados entre as diversas comunidade ou países são encorajados 
pela globalização, mas ao mesmo tempo exigem a criação de uma identidade 
cultural. 

Isso cria uma tensão entre a globalização das sociedades e o ressurgimento das 
identidades locais, seja nas dimensões nacional, étnica e cultural. O ódio e a hostilidade 
para com o estrangeiro são baseados em crenças sobre sua inferioridade (Aymerich, 
2002). Geralmente, os migrantes recebem tratamento discriminatório no país de 
acolhimento (Malgensiniy Giménez, 1997). Esses comportamentos podem estar 
enraizados nos membros da sociedade, bem como estar embutidos em suas estruturas 
institucionais, como sugere Wieviorka (1994), portanto, esse tipo de racismo justifica 
políticas restritivas de entrada no país e de acesso aos direitos civis. e política para 
migrantes. (PAVEZ-SOTO; COLOMES, 2018, p. 116, tradução nossa)4 

Nesse sentido, resgata-se aqui outra classificação de Mármora (1987) em 
relação às políticas migratórias: as explícitas e implícitas. As políticas migratórias 

 

3 No original: [...] Restrictivas, dejando cada vez más reducidos los canales de migración legal y 
fomentando la irregular; Ineficaces, para producir los efectos deseados en temas de implementación 
de procesos de solicitud y renovación de permisos; Demagógicas, con la intención de mostrarle a la 
sociedad y a la élite política que los gobiernos son capaces de controlar un tema al cual no le invierten 
los esfuerzos necesarios; y Estandarizadas, por tratar de imponer políticas a nivel general que no 
siempre se adecuan a los fenómenos que se materializan en todos los países. (DEVIA-GARZON; 
BAUTISTA-SAFAR, 2017, p. 145) 

4 No original: Esto, genera una tensión entre la globalización de las sociedades y el resurgimiento de 
las identidades locales, ya sea desde las dimensiones nacionales, étnicas y culturales. El odio yla 
hostilidad hacia la persona extranjera está basada en creencias sobre su inferioridad (Aymerich, 
2002). Generalmente, las personas migrantes reciben tratos discriminatorios en el país de acogida 
(Malgensiniy Giménez, 1997). Estas conductas pueden estar arraigadas en los miembros de la 
sociedad, así como también estar insertos en sus estructuras institucionales, como plantea Wieviorka 
(1994), por lo que este tipo de racismo justifica políticas restrictivas de ingreso al país y de acceso a 
los derechos civiles y políticos para las personas migrantes. (PAVEZ-SOTO; COLOMES, 2018, p. 116) 



Análise da violação do direito de viver em família nas políticas migratórias restritivas à luz da 
jurisprudência da Corte Interamericana 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/│ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  39 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

explícitas são justamente as institucionalizadas pelos Estados e pela comunidade 
internacional, enquanto as implícitas derivam da própria prática social.  

Atualmente, se percebe o crescimento das políticas implícitas que, inclusive, 
passam a ser utilizadas como justificativas para impor o controle mais restritivo 
pelos Estados. Nesse sentido, destaca-se que 

[...] hoje assistimos ao surgimento de ideologias, gramáticas, práticas e regimes de 
segurança e controle que desprezam abertamente o “outro”, que naturalizam a exclusão 
e usam o medo como pretexto para estigmatizar os migrantes, promover a sua expulsão, 
impedir a sua chegada e aumentar a sua rejeição. (GALLEGOS, 2018, p.20, tradução 
nossa)5 

O presente estudo apesar de tratar da política migratória em um contexto 
geral, se concentrará nas diretrizes imigratórias. Isso posto vez que o imigrante é 
aquele que, sob a ótica do Estado-Nação, é tratado como um estrangeiro. Nesse 
sentido, observa-se que a “condição de estrangeiro é contraposta à de cidadão e, 
portanto, representa a exclusão, ou, em determinados momentos, o inimigo externo, 
como membro de uma nação estrangeira” (MORAES, 2016, p. 42, grifo do autor). 

Em relação aos migrantes, cabe salientar que a migração tem causas 
econômicas, culturais, pessoais e ambientais. Dentre essas causas, algumas, como a 
apatridia, guerra civil e perseguição política, tradicionalmente dão a imigração um 
caráter de involuntariedade6, que nos Estados receptores garante a proteção do 
grupo de migrantes a elas submetido.  Em verdade, 

[...] os fluxos migratórios nunca são explicados apenas pelas motivações dos indivíduos 
(agentes) ou pelas políticas migratórias (condições estruturais), mas resultam antes da 
interação dos dois e da interferência de uma variedade de outros fatores explicativos 
associados à ação de atores intermediários envolvidos nos processos de migração 
(empregadores, traficantes, organizações da sociedade civil, autoridades de 
acolhimento, comunidades imigrantes).  (OLIVEIRA et. al, 2017, p. 76) 

Nesse artigo não será explorado a fundo as diversas formas que os fluxos de 
migração podem se expressar. Porém, deve-se apontar que o crescimento de 
políticas restritivas não necessariamente acaba com a migração, mas, ao contrário, 
cria uma legião de imigrantes em situação de ilegalidade. Como aponta McLeigh 
(2013, p.1061, tradução nossa), “migrantes cada vez mais excedem a permanência 
dos vistos temporários, utilizam rotas perigosas, pagam contrabandistas e 
permanecem escondidos mesmo quando são considerados refugiados” 

Por este motivo, prudente ainda detalhar também o imigrante qualificado 
como indocumentado. Nesse sentido, o imigrante indocumentado é aquele que é 
ausente no que tange a documentação obrigatória, comumente chamado de ilegal 
ou clandestino.  Moraes destaca que tais imigrantes 

 

5 No original: […] hoy vemos el aparecimiento de ideologías, gramáticas, prácticas y regímenes de 
seguridad y control que desprecian abiertamente al “otro”, que naturalizan la exclusión y utilizan el 
miedo como pretexto para estigmatizar a los migrantes, impulsar su expulsión, impedir su llegada e 
incrementar su rechazo. (GALLEGOS, 2018, p.20) 

6   Tal concepção é discutível na doutrina, visto que alguns autores, dentre eles Moraes, defende que 
a migração por desastres ambientais também é forçada, logo involuntária. Porém, os Estados 
Membros costumam ser restritos no que tange a esse entendimento, como é possível observar na 
própria Declaração de Direitos Humanos das Nações Unidas, quando trata-se de concedimento de 
refúgio. 
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sofrem dupla discriminação: de uma parte, seus poderes jurídicos são muito escassos; 
de outra, sua vulnerabilidade social faz quase impossível a luta pela efetividade de seus 
direitos, e é comum a impunidade das violações a esses direitos. (MORAES, 2016, p. 40) 

A vulnerabilidade dos imigrantes, principalmente daqueles indocumentados, 
no que tange a violações de seus direitos fundamentais, pode ser avaliada por 
diversas perspectivas. Nesse sentido, a CtIDH, por exemplo, já elaborou dois 
pareceres sobre o direito dos imigrantes, o Parecer Consultivo OC-18/03 sobre a 
condição jurídica e os direitos dos migrantes indocumentados e o Parecer 
Consultivo OC-21/14 que trata dos direitos e garantias de crianças em contexto da 
migração e/ou em necessidade de proteção internacional.  

Submetendo-se ao liame de ilegalidade das políticas migratórias, a violação 
dos direitos fundamentais dos imigrantes indocumentados é mais visível. No 
entanto, cabe destacar que o presente estudo observará a violação do direito de 
viver em família sob a ótica geral dos imigrantes, e não somente daqueles nomeados 
indocumentados. 

 

2. O direito de viver em família  

O direito de viver em família é deduzido de vários instrumentos internacionais, 
como a Declaração Universal de Direitos Humanos em seu artigo 16 e a CADH em 
seu artigo 17. Ambos dispositivos tratam da necessidade da proteção do âmbito 
familiar pela sociedade e Estado. Cabe destacar que a proteção da família prevista 
pelos tratados de direitos humanos são complementares às leis internas. Inclusive, 
existem países como o Brasil nos quais a proteção à família recebe tratamento 
constitucional – no art. 226 da Carta Magna de 1988. 

Dessa maneira, cada Estado pode legislar sobre esse direito, sendo ainda que 
deve estar de acordo com as Convenções e Tratados que tenha se comprometido. 
Portanto, os Estados que assinaram a CADH devem executar medidas de proteção e 
desenvolvimento do núcleo familiar, rejeitando-se quaisquer ingerências arbitrárias 
a mesma, e suas legislações não podem permitir distinções, restrições ou exclusões 
a proteção da família. 

Nota-se que o entendimento de família está atualmente se expandindo para 
além dos arranjos “tradicionais”. A Corte, no caso Atala Riffo e meninas VS Chile7, já 
observou o entendimento progressivo da ideia de família. Nesse sentido, a CtIDH 
também se manifestou na OC-21/14: 

Portanto, a definição de família não deve ser restringida pela noção tradicional de casal 
e seus filhos, uma vez que outros parentes, como tios, primos e avós, também podem 
ser titulares do direito à vida familiar, para listar apenas alguns possíveis membros da 
família. família alargada, desde que tenham laços pessoais estreitos. Além disso, em 
muitas famílias, a (s) pessoa (s) encarregada (s) do cuidado, cuidado e desenvolvimento 
de uma criança de forma legal ou habitual não são os pais biológicos. Além disso, no 

 

7 Em tal caso, o Estado do Chile violou o direito de proteção a família de Sra. Atala, por ela estar 
alegadamente inabilitada para o exercício parental por conta de sua opção sexual 
(homossexualismo). A Corte entendeu que os tratados de direitos humanos são “instrumentos vivos, 
cuja interpretação tem que acompanhar a evolução dos tempos e das condições de vida atuais” 
(AZEVEDO, 2015, p.255). 
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contexto migratório, os “laços de família” podem ter sido estabelecidos entre pessoas 
que não têm necessariamente parentesco jurídico, especialmente quando, no que diz 
respeito aos filhos, estes não tiveram ou viveram com os pais nesses processos. (CORTE 
IDH, 2014, párr. 272, tradução nossa)8 

Além disso, a família como elemento natural e fundamental da sociedade é 
quem propicia os “aportes afetivos e, sobretudo, materiais necessários ao 
desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes” (GOMES; PEREIRA, 2005, 
p.358). Devido a ser indispensável no desenvolvimento das pessoas, pode-se 
perceber a importância do direito de viver em família. 

 A proteção à família pelo Estado engloba tanto deveres positivos quanto 
negativos. Ou seja, enquanto o Estado deve se abster de interferir na vida familiar 
de forma arbitrária e discriminatória, também deve agir para garantir a proteção da 
família. Nesse sentido, a CtIDH no Parecer Consultivo OC-17/02 

[...] das normas contidas na Convenção sobre os Direitos da Criança, os direitos das 
crianças exigem não só que o Estado abstenha-se de interferir indevidamente nos 
relacionamentos particulares ou familiares da criança, mas também que, dependendo 
circunstâncias, dê passos positivos para assegurar o pleno exercício e gozo dos seus 
direitos. Isso exige que o Estado, como responsável pelo bem comum, deve 
salvaguardar o papel preponderante da a família na proteção da criança; e fornecer 
assistência do poder público à família, por meio da adoção de medidas que promovem 
a unidade familiar (CORTE IDH, 2002, párr. 88, tradução nossa)9 

Da proteção à família, decorrem inúmeros outros direitos, não apenas 
relacionados às crianças, mas também em relação à igualdade de responsabilidades 
entre os pais, o direito a autonomia reprodutiva e o direito à informação sobre 
planejamento familiar (BADILLA, 2008, p.114). Além disso, o direito a constituição 
da família também se relaciona diretamente com outros direitos protegidos pela 
CADH, como o direito ao nome e o direito a nacionalidade. Inclusive, a CtIDH já 
manifestou que constitui uma violação ao direito de proteção à família e ao de 
igualdade a estipulação de condições preferenciais para a naturalização por causa 
de matrimônio em favor de somente um dos cônjuges, no Parecer Consultivo 4/84. 

 

8 No original: Por ello, la definición de familia no debe restringirse por la noción tradicional de una 
pareja y sus hijos, pues también pueden ser titulares del derecho a la vida familiar otros parientes, 
como los tíos, primos y abuelos, para enumerar sólo algunos miembros posibles de la familia extensa, 
siempre que tengan lazos cercanos personales. Además, en muchas familias la(s) persona(s) a cargo 
de la atención, el cuidado y el desarrollo de una niña o niño en forma legal o habitual no son los padres 
biológicos. Más aún, en el contexto migratorio, los “lazos familiares” pueden haberse constituido 
entre personas que no necesariamente sean jurídicamente parientes, máxime cuando, en lo que 
respecta a niñas y niños, no han contado o convivido con sus padres en tales procesos. (CORTE IDH, 
2014, párr. 272) 

9 No original: [...] de las normas contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño que los 
derechos de los niños requieren no sólo que el Estado se abstenga de interferir indebidamente en las 
relaciones privadas o familiares del niño, sino también que, según las circunstancias, adopte 
providencias positivas para asegurar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos. Esto requiere la 
adopción de medidas, entre otras, de carácter económico, social y cultural. En particular, el Comité 
sobre Derechos del Niño ha enfatizado en su primer comentario  general la relevancia del derecho a 
la educación93. Efectivamente, es sobre todo a través de la educación que gradualmente se supera la 
vulnerabilidad de los niños.  Asimismo, el Estado, como responsable del bien común, debe, en igual 
sentido, resguardar el rol preponderante de la familia en la protección del niño; y prestar asistencia 
del poder público a la familia, mediante la adopción de medidas que promuevan la unidad familiar. 
(CORTE IDH, 2002, párr. 88) 
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A proteção à família toma especial relevância quando se trata de famílias em 
situação de vulnerabilidade, como ocorre com a migração. Isso porque as 
vulnerabilidades decorrem de restrições à realização de seus direitos, de forma que 
“especialmente estas famílias requerem o apoio do Estado para possibilitar o 
exercício dos direitos humanos de quem as integram.” (BADILLA, 2008, p. 117, 
tradução nossa)10.  Inclusive, alguns países com políticas migratórias seletivas 
concebem a importância da reunião familiar para o migrante, prevendo visto ou 
autorização de residência para cônjuges, companheiros, filhos e familiares – como 
por exemplo a Lei brasileira nº 13.445/2017. 

Conforme Guerraoui (2001) a migração, como uma ruptura com o país de 
origem, importa fragilização das referências habituais do sujeito. Nesse sentido, “As 
perdas ou afastamento das referências fundadoras, do quadro ou ‘envelope’ cultural 
e a ruptura dos laços significativos podem fragilizar a identidade e comprometer o 
planejamento futuro dos imigrantes” (MARTINS-BORGES; POCREAU, 2009, apud 
BECKER; BORGES, 2015, p.134). 

A migração significa um rearranjo familiar que passa a se organizar em função 
desse fenômeno e do novo contexto sociocultural encontrado. 

Salientam-se algumas dimensões psicossociais que norteiam o âmbito relacional 
familiar, a partir do fenômeno migratório, como: Inversão dos papéis familiares, 
especialmente quando os filhos mantêm-se na função de apresentar uma nova cultura 
aos pais, uma vez que repetidas vezes, detêm maior facilidade com o novo idioma; bem 
como, a manutenção da conjugalidade à distância quando a imigração de um dos 
cônjuges não se torna possível; o processo de aculturação de retorno, padrões de 
repetição familiar, conflitos com a família estendida; redes sociais que os migrantes 
dispõem quando chegam a um novo contexto sociocultural e estado de vulnerabilidade 
entre os membros (BECKER; BORGES, 2015, p.128). 

A partir desse trecho, é possível perceber o quanto a migração por si só afeta 
o âmbito familiar, justamente por causa da mudança de contexto social. No entanto, 
justamente pelo mesmo motivo, a família se torna um local ainda mais importante 
para o migrante, uma vez que constitui parte da identidade deste. Cabe então, 
analisar a jurisprudência da Corte Interamericana em relação a políticas migratórias 
restritivas e a proteção a família. 

 

3. Análise da jurisprudência da Corte Interamericana: o caso das Crianças 
Yean & Bosico VS República Dominicana e o Parecer Consultivo OC-21/14 

O presente estudo utiliza o caso das Crianças Yean & Bosico VS República 
Dominicana sentenciado pela CtIDH em 2005. A Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos em tal procedimento demandou a condenação da República 
Dominicana pela violação dos artigos 3º (Direito ao Reconhecimento da 
Personalidade Jurídica), 8º (Garantias Judiciais), 19 (Direitos da Criança), 20 
(Direito à Nacionalidade), 24 (Igualdade Perante a Lei) e 25 (Proteção Judicial) da 
CADH em prejuízo das crianças Dylcia Oliven Yean e Violeta Bosico Cofi. Além desses 

 

10 No original: especialmente estas famílias requieren de apoyo del Estado para posibilitar el 
ejercicio de los derechos humanos de quienes las integran. (BADILLA, 2008, p. 117) 
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artigos, os representantes das vítimas alegaram violação aos artigos 17 (Proteção a 
Família), 18 (Direito ao Nome) e 26 (Desenvolvimento Progressivo).  

Tal violação é fruto do Estado Dominicano, concebido através de suas 
autoridades do Registro Civil, negar às crianças Dylcia Yean e Violeta Bosico, a 
emissão de suas certidões de nascimento. Isso posto, pois o cartório rejeitou fazer o 
registro das crianças baseado na situação de ilegalidade dos pais, ambos eram 
haitianos e estavam em trânsito no país. No entanto, ambas mães eram dominicanas 
e a própria Constituição dominicana estabelece o princípio do ius soli11.  

O não registro das crianças gerou a elas a situação de vulnerabilidade social, 
Violeta, por exemplo, foi impedida de estudar nas escolas públicas da província, no 
período diurno. Vale destacar que as famílias viveram na insegurança fundada no 
temor constante de expulsão das crianças, pois não tinham identidade nem “pátria”, 
principalmente pela política migratória da República Dominicana de expulsão de 
haitianos em trânsito. 

A Corte, por sua vez, decidiu que o Estado Dominicano violou os direitos à 
nacionalidade das crianças Yean e Bosico, bem como os direitos ao nome, ao 
reconhecimento da personalidade jurídica das crianças e à integridade pessoal das 
crianças, violação que foi estendida às mães e irmã das vítimas - senhoras Leonidas 
Oliven Yean, Tiramen Bosico Cofi e Teresa Tucent Mena. 

Observa-se que a CtIDH não condena a República Dominicana pela violação ao 
artigo 17 (Proteção a Família), o qual é basilar do presente estudo. Nesse sentido, a 
Corte não julgou seu mérito, já que entendeu como já examinado quando se ressalta 
a condição de vulnerabilidade das crianças (párr. 197 do caso). Isso porque, a 
proteção a família engloba o direito ao nome, à personalidade jurídica e à 
nacionalidade das crianças, direitos os quais foram considerados violados pela 
CtIDH. Mesmo que não tenha condenado o Estado Dominicano, tal precedente é de 
suma importância por ser o primeiro que alia a política migratória com a violação 
do direito de viver em família e de outros direitos humanos a ele relacionado. 

Para além do precedente contencioso, a Corte também exerceu sua 
competência consultiva em relação às políticas migratórias e o direito de viver em 
família de crianças no contexto da imigração. O Parecer Consultivo OC-21/14 foi 
fruto do requerimento da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai para que a 
Corte determine as obrigações dos Estados-Membros em relação às crianças e seus 
pais em condição de migração. 

Dentre os diversos questionamentos apontados pelos Estados-Membros, 
deve-se destacar a parte em que a CtIDH se detém sobre o direito à vida familiar das 
crianças no marco de procedimentos de expulsão ou deportação de seus 
progenitores por motivos migratórios (CORTE IDH, 2002, p. 99-106). Nessa 
situação, a CtIDH compreende que há um conflito de interesses entre a faculdade 
dos Estados na aplicação de sua política migratória e o direito da criança à proteção 
à família. 

 

11 O princípio ius soli é um critério para a atribuição de cidadania no qual os nascidos no território 
de determinado Estado, nele são concebidos como nacionais. 
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A Corte compreende então que o interesse superior da criança deve ser uma 
consideração essencial, de forma que, em abstrato, dificilmente a expulsão de algum 
dos pais atenderia o direito de proteção à família. Exsurge então a responsabilidade 
do Estado em ponderar no caso concreto entre o direito de viver em família e os 
legítimos interesses estatais, para evitar que a expulsão acarrete em uma ingerência 
arbitrária na vida familiar. Assim expõe 

279. Para tanto, o Estado deverá posteriormente avaliar as circunstâncias particulares 
das pessoas envolvidas, entre as quais se destacam: (a) o histórico de imigração, o 
período de permanência e a extensão dos laços dos pais e / ou dos sua família com o 
país anfitrião; (b) consideração da nacionalidade, custódia e residência dos filhos da 
pessoa a ser expulsa; (c) a extensão do impacto que gera a ruptura familiar devido à 
expulsão, incluindo as pessoas com quem a menina ou menino vive, bem como o tempo 
que permaneceram nesta unidade familiar, e (d) a extensão da perturbação na vida 
quotidiana da menina ou menino, caso a sua situação familiar se altere devido a uma 
medida de expulsão de um responsável pela menina ou menino, de forma a ponderar 
estritamente essas circunstâncias à luz do interesse superior do menina ou menino em 
relação ao imperativo interesse público a ser protegido. (CORTE IDH, 2014, párr.279, 
tradução nossa)12 

Portanto, a expulsão de progenitores deve ser avaliada para além da mera 
condição de ingresso ou permanência no país, até mesmo porque seria irrazoável 
restringir o direito a vida familiar por apenas infrações de caráter administrativo. 
Esse Parecer então relaciona diretamente a política migratória com o direito de 
viver em família, ressaltando a necessidade de ponderação das circunstâncias 
concretas para que não haja a violação do referido direito. 

 

Considerações finais 

O presente artigo relaciona as políticas migratórias restritivas com a violação 
do direito de viver em família, previsto no art. 17.1 da Convenção Americana de 
Direitos Humanos. Para tanto, utilizou-se de jurisprudência da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, tanto em sua competência contenciosa quanto consultiva, 
para analisar o conflito entre o interesse estatal e o direito fundamental à vida 
familiar. 

Inicialmente, há um aprofundamento no estudo da política migratória e a 
imigração para compreender como que os Estados buscam regular os fluxos 
migracionais de acordo com o seu interesse, podendo ser de forma aberta, 
restritivas ou seletivas. Além disso, também é demonstrada a vulnerabilidade dos 

 

12 No original: 279. A tal fin, el Estado tendrá subsiguientemente que evaluar las circunstancias 
particulares de las personas concernidas, entre las cuales destaca: (a) la historia inmigratoria, el 
lapso temporal de la estadía y la extensión de los lazos del progenitor y/o de su familia con el país 
receptor; (b) la consideración sobre la nacionalidad, guarda y residencia de los hijos de la persona 
que se pretende expulsar; (c) el alcance de la afectación que genera la ruptura familiar debido a la 
expulsión, incluyendo las personas con quiénes vive la niña o el niño, así como el tiempo que ha 
permanecido en esta unidad familiar, y (d) el alcance de la perturbación en la vida diaria de la niña o 
del niño si cambiara su situación familiar debido a una medida de expulsión de una persona a cargo 
de la niña o del niño, de forma tal de ponderar estrictamente dichas circunstancias a la luz del interés 
superior de la niña o del niño en relación con el interés público imperativo que se busca proteger. 
(CORTE IDH, 2014, párr. 279) 
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imigrantes em relação a violações de seus direitos humanos, tendo a Corte 
Interamericana já elaborado dois pareceres consultivos sobre o direito dos 
imigrantes e julgado diversos casos em que os Estados violaram sistematicamente 
os direitos dos migrantes.  

Em um segundo momento, aborda-se o direito de viver em família, protegido 
tanto pela CADH quanto pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Nesse 
sentido, os Estados devem impedir ingerências arbitrárias ao núcleo familiar, 
atuando tanto positiva quanto negativamente. Percebe-se que o entendimento 
adotado de família se faz além dos arranjos tradicionais de casal e seus filhos, 
abarcando aqueles que tem laços pessoais estreitos entre si.  

O direito à proteção familiar toma importância extrema em situação de 
vulnerabilidade, como na migração. Nesse caso, há uma ruptura entre o sujeito e 
seus laços de origem, interferindo na própria identidade do sujeito e impondo um 
rearranjo familiar em função desse fenômeno.  

A Corte, dentre seus diversos julgados, fez uma análise na qual inicia a 
discussão do direito a família e a política migratória no caso das Crianças Yean e 
Bosico Vs. República Dominicana. Além disso, no Parecer Consultivo OC-21/14 
também explora a questão a partir da visão do direito dos filhos de país migrantes. 
No primeiro caso, a CtIDH explora transversalmente a proteção à família por meio 
da discussão do direito ao nome, à personalidade jurídica e à nacionalidade das 
crianças Yean e Bosico, questionando até que ponto a política migratória dos 
Estados pode restringir tais direitos. 

No Parecer Consultivo OC-21/14, a CtIDH aprofunda essa discussão ao 
analisar o direito à vida familiar das crianças no marco de procedimentos de 
expulsão ou deportação de seus progenitores por motivos migratórios. Para a Corte, 
a expulsão dos pais impõe violação do direito à proteção da vida familiar da criança 
na medida em que não observar o seu interesse superior. Portanto, a faculdade 
Estatal de determinar as políticas migratórias deve ser realizada de forma a 
considerar, caso a caso, as condições familiares para evitar a violação do direito à 
vida familiar. 

Após a análise de tais jurisprudências, é possível compreender que para a 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, as políticas migratórias restritivas 
violam o direito de viver em família. Isso porque, as legislações migratórias 
restritivas funcionam de forma a limitar quase totalmente a entrada e saída no país 
e atuam de forma a não observar as particularidades de cada caso. Inclusive, em tal 
situação, é comum a expulsão de pessoas apenas por sua condição de ingresso ou 
permanência, resultando em uma violação do direito familiar por mera infração 
administrativa. Acrescenta-se ainda que mesmo as políticas seletivas podem violar 
tal direito ao atuarem apenas em abstrato, sem ponderar a proteção familiar dos 
migrantes. 
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