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ANÁLISE DA SITUAÇÃO LEGAL DOS MILITARES 
VENEZUELANOS ENCONTRADOS EM RORAIMA 
Por	Bianca	Carl*	

	

Região	de	São	Marcos	ao	norte	do	estado	de	Roraima	(Google	Maps).	

Na	última	quinta-feira	26	de	dezembro,	cinco	militares	venezuelanos	foram	
encontrados	e	detidos	pelo	Exército	Brasileiro	na	região	da	terra	indígena	
de	São	Marcos,	em	Roraima.	A	Venezuela	os	acusa	de	crimes	e	pede	que	o	
Brasil	 os	 entregue;	 os	 militares	 detidos	 pedirão	 refúgio	 ao	 Brasil.	 Neste	
artigo,	Bianca	Carl	analisa	as	opções	disponíveis	do	ponto	de	vista	jurídico.	

O	futuro	dos	cinco	militares	venezuelanos,	que	foram	encontrados	pelo	Exército	
Brasileiro,	em	26	de	dezembro	de	2019,	em	São	Marcos,	no	Norte	de	Roraima,	
está	em	suspenso.		

O	governo	venezuelano	acusa	os	 combatentes	de	 crime	de	deserção,	 ou	 seja,	 o	
abandono	do	serviço	ou	posto	por	militar	sem	autorização	de	seu	superior,	afim	
de	não	regressar	à	sua	posição	ou	função.		

“Art.	 523.	 Comete	 el	 delito	 de	 deserción	 el	 militar	 que	 se	 separe	
ilegalmente	 del	 servicio	 activo;	 y	 para	 su	 determinación	 será	
suficiente	que	de	los	actos	practicados	se	desprenda	la	intención	de	
cometer	el	delito.”	(Código	Orgánico	de	Justicia	Militar).		

No	caso	em	tela,	o	governo	venezuelano	presume	a	deserção,	pois,	segundo	o	art.	
527,	1°,	do	Código	Orgânico	de	Justiça	Militar	Venezuelano,	esses	militares	não	se	
apresentaram	 mais	 ao	 quartel	 ou	 estabelecimento	 militar	 onde	 servem.	 Na	
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maioria	 dos	 países	 que	 mantêm	 forças	 armadas	 permanentes,	 a	 pena	 para	
deserção	 costuma	 ser	 prisão	 ou	 expulsão,	 variando	 a	 dosimetria	 da	 pena,	 de	
acordo	com	agravantes	e	atenuantes,	e	se	ocorre	em	tempo	de	paz	ou	de	guerra.	
A	 lei	castrense	venezuelana,	bem	como	a	brasileira,	considera	uma	agravante	o	
fato	de	o	desertor	encontrar-se	em	país	estrangeiro.	

Para	além	disso,	a	Venezuela	também	diz	que	os	militares	acometeram	uma	base	
militar,	em	Gran	Sabana,	na	Venezuela,	e	estão	envolvidos	na	morte	de	um	oficial	
e	no	roubo	de	armas.	

Os	 soldados	 foram	 detidos	 em	 território	 nacional	 e	 entregues	 à	
internacionalmente	 premiada	 Força	 Tarefa	 Logística	 Humanitária	 Operação	
Acolhida,	 coordenada	 pelo	Ministério	 da	 Defesa	 do	 Brasil,	 que	 tem	 entre	 seus	
objetivos	 o	 controle	 do	 fluxo	 migratório	 de	 refugiados	 venezuelanos.	 Ao	
aproximarem-se	 das	 autoridades	migratórias,	 os	 imigrantes	 buscam	 um	 salvo-
conduto.	

De	 acordo	 com	 a	 lei	 9.474	 de	 1997,	 que	 define	 mecanismos	 para	 a	
implementação	 do	 Estatuto	 dos	 Refugiados	 de	 1951,	 esses	 militares	 podem	
solicitar	 a	 proteção	 das	 autoridades	 brasileiras	 mediante	 pedido	 de	 refúgio.	
Conforme:	

“Art.	1º	Será	reconhecido	como	refugiado	todo	indivíduo	que:	

I	–	devido	a	 fundados	temores	de	perseguição	por	motivos	de	raça,	
religião,	nacionalidade,	grupo	social	ou	opiniões	políticas	encontre-
se	 fora	 de	 seu	 país	 de	 nacionalidade	 e	 não	 possa	 ou	 não	 queira	
acolher-se	à	proteção	de	tal	país;”	

E,	ainda:	

“Art.	 7º	 O	 estrangeiro	 que	 chegar	 ao	 território	 nacional	 poderá	
expressar	sua	vontade	de	solicitar	reconhecimento	como	refugiado	a	
qualquer	autoridade	migratória	que	se	encontre	na	fronteira,	a	qual	
lhe	 proporcionará	 as	 informações	 necessárias	 quanto	 ao	
procedimento	cabível.	

§	1º	Em	hipótese	alguma	será	efetuada	sua	deportação	para	
fronteira	 de	 território	 em	 que	 sua	 vida	 ou	 liberdade	 esteja	
ameaçada,	em	virtude	de	raça,	religião,	nacionalidade,	grupo	
social	ou	opinião	política.”	

“Art.	 8º	 O	 ingresso	 irregular	 no	 território	 nacional	 não	 constitui	
impedimento	 para	 o	 estrangeiro	 solicitar	 refúgio	 às	 autoridades	
competentes.”	

Porém,	 caberá	 ao	 CONARE	 (Comitê	 Nacional	 Para	 os	 Refugiados),	 órgão	 de	
deliberação	coletiva,	no	âmbito	do	Ministério	da	Justiça,	em	consonância	com	a	
Convenção	 sobre	 o	Estatuto	dos	Refugiados	de	1951,	 com	o	Protocolo	 sobre	 o	
Estatuto	dos	Refugiados	de	1967	e	com	as	demais	fontes	de	direito	internacional	
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dos	 refugiados,	 analisar	 o	 pedido	 e	 declarar	 o	 reconhecimento,	 em	 primeira	
instância,	da	condição	de	refugiado	(art.	12,	I,	lei	9.474/97).		

O	 Alto	 Comissariado	 das	 Nações	 Unidas	 para	 Refugiados	 –	 ACNUR,	 poderá	
participar	do	procedimento,	oferecendo	sugestões	que	facilitem	o	andamento.	A	
solicitação	 de	 refúgio	 permite	 que	 seja	 emitida	 em	 favor	 do	 interessado	 uma	
autorização	 de	 residência	 provisória,	 bem	 como	 expedição	 de	 carteira	 de	
trabalho	provisória,	até	a	decisão	final	do	processo.	

Na	 parte	 de	 instrução	 e	 de	 relatório,	 a	 autoridade	 competente	 procederá	 às	
diligências	exigidas	pelo	CONARE,	baseadas	no	Princípio	da	Confidencialidade.	A	
decisão	pelo	reconhecimento	do	refúgio	é	ato	declaratório	e	 fundamentado.	Na	
sequência,	 o	 Departamento	 de	 Polícia	 Federal	 tomará	 as	 devidas	 medidas	
administrativas	 e,	 em	 caso	 positivo,	 os	 interessados	 receberão	 uma	 cédula	 de	
identidade.	Em	sendo	negado	o	pedido,	 cabe	 recurso	ao	Ministro	de	Estado	da	
Justiça.	

É	 importante	 ressaltar	 também	 que,	 caso	 se	 comprovem	 as	 alegações	 que	 o	
governo	 venezuelano	 faz,	 sobre	 os	 possíveis	 crimes	 cometidos	 por	 estes	
militares,	 inclusive	o	de	terrorismo,	o	CONARE	pode	negar	o	pedido	de	refúgio,	
com	base	no	art.	3°,	da	Lei	9474/97,	que	versa:	

“Art.	3º	Não	se	beneficiarão	da	condição	de	refugiado	os	indivíduos	
que:	

III	 –	 tenham	 cometido	 crime	 contra	 a	 paz,	 crime	 de	 guerra,	 crime	
contra	 a	 humanidade,	 crime	 hediondo,	 participado	 de	 atos	
terroristas	ou	tráfico	de	drogas;”	

Finalmente,	desta	maneira,	o	Ministério	da	Justiça,	na	figura	do	Departamento	de	
Polícia	Federal,	ficará	incumbido	de	tomar	as	providências	para	a	devolução	dos	
estrangeiros	ao	seu	país	de	origem.	As	medidas	compulsórias	que	o	Brasil	pode	
tomar	são	a	deportação	ou	a	extradição.	A	deportação	ocorre	de	maneira	mais	
célere	e	não	há	o	cometimento	de	crime	anteriormente.	A	extradição	se	dá	se	o	
interessado	comete	crimes	no	exterior	e	foge	para	o	Brasil.	Os	crimes	devem	ser	
de	 dupla-incriminação	 (ser	 crime	 tanto	 na	 Venezuela,	 quanto	 no	 Brasil)	 e	 do	
pedido	de	extradição	devem	constar	todos	os	crimes	praticados	pelo	 indivíduo,	
sob	pena	de	indeferimento.	

A	escolha	dependerá	do	que	 restar	decidido	em	relação	às	 acusações	de	 crime	
que	 a	 esses	 militares	 estão	 sendo	 imputadas,	 após	 a	 oitiva	 da	 versão	 dos	
militares	venezuelanos.	

	

*Bianca	Carl	é	bacharela	em	direito,	pós-graduanda	em	direito	militar	e	pesquisadora	nas	áreas	de	
defesa	e	direito	militar.	Bianca	é	Diplomata	Civil	Humanitária	e	articulista	do	Velho	General.	Pode	
ser	contatada	através	do	e-mail:	biancarl2904@gmail.com.br.	

	


