CONSULADO GERAL DO BRASIL EM MIAMI
Na última semana, diplomata chefe do Setor de Assistência a Brasileiros e Vice-Cônsul do Setor
reuniram-se, em duas ocasiões distintas, com o senhor Scott Israel, Xerife do Condado de
Broward, região de grande concentração da comunidade brasileira no estado da Flórida.
2. O primeiro encontro, agendado a pedido do Posto, foi realizado na sede do escritório do
chefe de polícia, na cidade de Fort Lauderdale, e contou com a participação de diversos oficiais
de alto escalão da corporação, além do próprio Xerife Israel. Os funcionários consulares
apresentaram-se e propuseram o estreitamento do relacionamento do Consulado-Geral com a
instituição. A autoridade policial mostrou-se grata pela visita de cortesia e discorreu sobre sua
gestão à frente do órgão. Scott Israel assumiu como xerife de Broward em janeiro de 2013
para cumprir mandato de quatro anos, após ter sido eleito em novembro de 2012.
3. Durante a reunião, o Xerife apresentou aos representantes do Posto a senhora Mirelli
Palushaj, cidadã brasileira recém-promovida ao cargo de Detetive na instituição e indicada à
posição de Agente de Ligação para a comunidade brasileira. A senhora Palushaj forneceu seu
telefone celular e colocou-se à disposição do Consulado-Geral para prestar o apoio cabível em
situações que envolvam nacionais naquela jurisdição.
4. Dois dias após o encontro, o Posto participou de evento comunitário na cidade de Deerfield
Beach, em que o Chefe de Polícia foi convidado a falar sobre o tema da retenção de presos
indocumentados a pedido de autoridades de imigração, os chamados "immigration detainers".
O evento contou com a participação de aproximadamente 150 pessoas, incluindo
trabalhadores e empresários brasileiros, além da imprensa, lideranças comunitárias e políticos
locais.
5. O mencionado "immigration detainer", também denominado "immigration hold", consiste
em pedido administrativo do "Immigration and Customs Enforcement" (ICE) para que um
presídio ou instituição policial retenha um indivíduo detido por até 48 horas adicionais à data
em que seria possível conceder liberdade. A medida tem por objetivo possibilitar que agentes
do ICE tomem a custódia do indocumentado detido para eventual deportação.
6. Durante seu discurso, o Chefe de Polícia apresentou boletim legal, elaborado por sua
Procuradoria, que determina que seus funcionários não mais deverão acatar pedidos de
detenção de autoridades imigratórias, exceto se apresentado mandado judicial de prisão. O
parecer é embasado em jurisprudência recente segundo a qual a manutenção da detenção,
após a obtenção do direito de liberdade na esfera criminal, fere direitos constitucionais norteamericanos. O texto do documento apresentado pelo Xerife será encaminhado ao endereço
eletrônico dac@itamaraty.gov.br.
7. Na prática, com a nova medida, imigrantes indocumentados passam a contar com as
mesmas garantias de cidadãos norte-americanos quando interpelados por autoridades
policiais, só podendo ser detidos por tempo adicional quando houver mandado judicial. A
detenção não pode ser mantida quando houver, por exemplo, apenas um pedido
administrativo do ICE.
8. A medida anunciada pelo Xerife, válida para todo o condado de Broward, é consequência de
ampla campanha liderada por trinta organizações não governamentais norte-americanas, que
encaminharam a 62, dos 67, condados no estado Flórida documento clamando pelo fim da
retenção dos chamados "presos imigratórios do ICE". Modelos dos memorandos

encaminhados podem ser acessados por meio do sítio eletrônico de uma dessas organizações,
a "American Civil Liberties Union of Florida":
- https://aclufl.org/resources/coalition-ice-detainer-le tter/ ; e
- https://aclufl.org/resources/coalition-ice-detainer-le gal-memo/ .
9. A campanha pelo fim das retenções a pedido do ICE surtiu efeitos positivos nos condados de
Miami-Dade, Broward e Palm Beach, cujos Xerifes já relativizam, em alguma medida, os
pedidos das autoridades imigratórias. Recordo que os referidos condados, em conjunto com o
de Orange, onde fica a cidade de Orlando, congregam a grande maioria da comunidade
brasileira nesta jurisdição.
10. A medida adotada pelo Xerife Scott Israel foi amplamente celebrada pela comunidade
brasileira. Acredito, com efeito, que a pressão exercida pelos brasileiros representa um sinal
de que a importância econômica e cultural dos nacionais expatriados no sul da Flórida pode,
ainda que de forma incipiente, estar transbordando para a esfera política local.

