filantrópico, fundada em 1999 em Brasília e vinculada à Congregação das Irmãs Scalabrinianas.
O IMDH dedica-se ao atendimento jurídico e socioassistencial, à acolhida humanitária e à
integração social e laboral de migrantes, solicitantes de refúgio, refugiados, refugiadas e apátridas.
Além da sede na capital federal, mantém um escritório em Boa Vista/Roraima – o IMDH Solidário
– voltado ao atendimento a mulheres e crianças venezuelanas em situação de vulnerabilidade
social, com ações que abrangem também o município fronteiriço de Pacaraima. Em âmbito
nacional, desde 2004, o Instituto articula a Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMiR),
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em 14 de dezembro de 1950 pela Assembleia Geral da ONU. A agência tem como
seus problemas em todo o mundo. O principal objetivo do ACNUR é salvaguardar
os direitos e o bem-estar dos refugiados e refugiadas, buscando assegurar que todos
possam exercer o direito de buscar e receber refúgio em outro país, com a opção de
retornar para casa voluntariamente, integrar-se à sociedade local ou ser reassentado
em outro país. O ACNUR também tem o mandato de ajudar pessoas apátridas. Em
mais de seis décadas, a agência já assistiu dezenas de milhões de pessoas a recomeçar
suas vidas. Atualmente, está presente em 130 países, em mais de 470 localidades. Possui
cerca de 15 mil funcionários, sendo quase 80% em operações de campo.
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“Uma abordagem centrada na dignidade humana é essencial para que os movimentos migratórios possam cumprir
seu potencial como motor de desenvolvimento”.

Apresentação

Rosita Milesi1 e Paula Coury2

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos
(...)”. (Art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos - 1948)3
Em 2018, celebramos os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos
(DUDH), marco histórico instituído pelos Estados-membros da Organização
das Nações Unidas (ONU) em 1948. Em seus 30 artigos, a Declaração estabelece
direitos fundamentais inerentes a todos os seres humanos, como o direito à
1
Diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), Irmã Scalabriniana,
advogada, observadora no Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e consultora no Comitê
Nacional para Refugiados (CONARE).
2
Assistente de Integração no IMDH e mestre em Segurança Internacional e Direitos
Humanos pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po).
3
Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Disponível em: https://www.ohchr.
org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf. Acesso em 15 de novembro de 2018.
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vida, à liberdade, à segurança pessoal (Art. 3º), o direito de não ser mantido em
escravatura ou servidão (Art. 4º), nem submetido à tortura ou tratamentos cruéis
(Art. 5º), dentre outros de igual importância.
No que tange aos fluxos migratórios, forçados ou espontâneos, a adoção
de uma perspectiva de Direitos Humanos é essencial para compreender as
causas da mobilidade, as trajetórias percorridas e as condições encontradas por
pessoas migrantes e refugiadas nos países de trânsito e de destino. A DUDH
reconhece o direito de emigrar4 e também de solicitar asilo5. Ademais, mesmo
que não haja previsão explícita do “direito de imigrar”, o caráter universal e não
discriminatório dos direitos e liberdades elencados pela Declaração implica em
sua aplicabilidade a todo ser humano, sem distinção de qualquer natureza6. Isso
deve incluir, portanto, pessoas refugiadas e migrantes, independentemente de
sua condição migratória.
Adotada no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, em que a comunidade
internacional se imbuía da responsabilidade de evitar que se repetissem os
horrores perpetrados durante o conflito, a efetivação dos direitos previstos na
DUDH sempre foi carregada de desafios. Com a atual configuração da política
internacional, em que se observa o recrudescimento e ascensão de forças
políticas conservadoras em diversos países do mundo, não só a implementação
dos Direitos Humanos constitui um desafio, mas o próprio reconhecimento de
seu valor, universalidade, indivisibilidade e interdependência tem sido colocado
em questão em variados contextos. Assim, em seu septuagésimo aniversário, a
Declaração deve ser celebrada pelos avanços que já balizou, mas, acima de tudo,
seus princípios basilares devem ser sempre reafirmados e fortalecidos.
4
“Toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o
direito de regressar ao seu país” (Art. 13º, 2).
5
“Toda pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de se beneficiar de asilo em
outros países” (Art. 14°, 1).
6
“Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na
presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de
religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de
qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político,
jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território
independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania” (Art. 2°).
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Em 2016, ao adotar a Declaração de Nova Iorque para Refugiados e
Migrantes7, os 193 Estados-membros das Nações Unidas reafirmaram esses
propósitos e princípios e se comprometeram a firmar, em 2018, dois acordos
internacionais sobre o tema: o Pacto Global sobre Refugiados e o Pacto Global
para Migrações Seguras, Ordenadas e Regulares. Assim, este ano foi marcado
por rodadas de negociações internacionais voltadas à construção de tais
documentos8, cuja importância é indiscutível diante dos fluxos migratórios de
larga escala que temos testemunhado.
De fato, nos últimos anos, o número de deslocamentos forçados em razão
de perseguições, conflitos ou violência generalizada vem batendo recordes,
alcançando, em 2017, 68,5 milhões de pessoas, das quais 85% vivem em países
em desenvolvimento, como Turquia, Paquistão, Uganda e Líbano9. Os principais
países de origem dos refugiados são: Síria, Afeganistão, Sudão do Sul e Myanmar.
Na América do Sul, a situação que mais tem atraído atenção é o êxodo de
venezuelanos, que deixam seu país fugindo de grave crise econômica, política,
social e humanitária. Estima-se que, desde 2015, quase 2 milhões de venezuelanos
tenham emigrado principalmente para outros países da América do Sul10, como
Colômbia, Peru, Equador, Chile e Brasil.
Entre as razões alegadas por nacionais da Venezuela para migrar, destacamse: a crescente insegurança e violência; a falta de acesso a alimentos, remédios
e serviços básicos; e a perda de renda resultante da hiperinflação. Há também
relatos de perseguição política perpetrada por agentes do Estado e outras

7
Declaração de Nova Iorque para Refugiados e Migrantes, adotada pela Assembleia Geral
das Nações Unidas em Setembro de 2016 (A/RES/71/127), disponível em: https://www.unhcr.
org/57e39d987.
8
Até a data de fechamento desta edição do Caderno de Debates, os Pactos Globais não
haviam sido firmados, havendo previsão de que isso ocorra em Conferência Intergovernamental a
ser realizada em Marrakesh, Marrocos, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2018.
9
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Global Trends – Forced
Displacement in 2017. Disponível em: https://www.unhcr.org/globaltrends2017/. Acesso em 15 de
novembro de 2018.
10
Regional Inter-Agency Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela.
Regional Response: Situational Updated nº 1, Sept. 2018. Disponível em: https://www.iom.int/sites/
default/files/situation_reports/file/venezuela_sr_201809.pdf. Acesso em 15 de novembro de 2018.
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situações que ensejariam o reconhecimento da condição de refugiado, nos termos
da Convenção de 1951, incorporados pela legislação brasileira de refúgio (Art. 1º,
inciso I, da Lei nº 9.474/1997).
Mesmo na ausência de perseguição individualizada, o contexto venezuelano
reúne elementos suficientes para caracterizar uma situação de “grave e generalizada
violação de direitos humanos” (GGVDH). Frente a essa realidade, em março de
2018, o Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR) encorajou os Estados
que incorporaram em suas legislações os critérios ampliados da Declaração de
Cartagena (1984) a considerarem esta definição de GGVDH no caso de solicitantes
de refúgio venezuelanos, inclusive como base para o processamento acelerado ou
simplificado das solicitações11.
Não obstante, até o momento, são poucos os países da região que seguiram
esse entendimento, a exemplo do México. No caso do Brasil, o tema foi debatido
pelo Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) reiteradas vezes durante o
ano de 2018, com representantes do ACNUR, da sociedade civil, da Defensoria
Pública da União (DPU) e, inclusive, de alguns Ministérios, com manifestações a
favor da aplicação da definição de GGVDH, nos termos do Art. 1º, inciso III da Lei
9.474/1997. Por ora, contudo, não há sinalizações de que o CONARE seguirá esse
entendimento e, como alternativa de regularização migratória para venezuelanos,
o Brasil tem concedido Autorização de Residência Temporária pelo período de
2 anos – fundamentalmente com base em Resoluções Normativas e, por ora, na
Portaria Interministerial nº 9/2018.
Segundo dados fornecidos pelas autoridades brasileiras, já vivem no país quase
90 mil venezuelanos, dos quais mais de 70 mil solicitaram refúgio e quase 20 mil
obtiveram outras formas de regularização migratória12. Mesmo não estando o
Brasil configurado como o principal destino para os nacionais da Venezuela, este

11
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Nota de Orientação sobre o
Fluxo de Venezuelanos. Março, 2018. Disponível em: https://www.refworld.org.es/cgi-bin/texis/vtx/
rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5aa161014. Acesso em 15 de novembro de 2018.
12
Disponíveis em: https://data2.unhcr.org/en/situations/vensit. Acesso em 15 de novembro
de 2018.
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já é o fluxo migratório mais intensivo que o país viveu nos anos recentes13, e sua
gestão tem sido um grande desafio para todos os atores envolvidos – Governo
Federal, governos locais nos estados e municípios de trânsito e acolhida, órgãos
de Estado, entidades da sociedade civil que atuam em favor dos migrantes,
organismos internacionais e outros atores sociais.
A resposta brasileira, liderada pelo Governo Federal e executada com apoio
de agências das Nações Unidas em parceira com entidades da sociedade civil, foi
batizada de “Operação Acolhida” e tem se estruturado em três etapas: ordenamento
da fronteira, com centros de triagem e documentação em Pacaraima-RR e Boa VistaRR; abrigamento, com capacidade para mais de 5 mil pessoas, principalmente em
Boa Vista; e interiorização. Como o Brasil não possuía legislação específica para
esse fim, a estruturação da Operação Acolhida dependeu da edição da Medida
Provisória 820/2018, que, com alterações, foi convertida na Lei 13.684/2018, que
dispõe sobre o acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente
de fluxo migratório provocado por crise humanitária14.
A referida lei reafirma os compromissos internacionais do Brasil na temática,
bem como os dispositivos da Lei de Refúgio e da Lei de Migração (Lei 13.445/2017),
esta última objeto de estudo dos autores Gilberto M. A. Rodrigues e Luiza Fernandes
e Silva no primeiro artigo deste Caderno. O texto traz uma análise comparativa
da legislação migratória dos Estados-membros do Mercosul, no intuito de avaliar
em que medida essas normativas adotam um enfoque de Direitos Humanos. Os
autores apontam que Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela aprovaram
nas últimas décadas novas leis migratórias. Nessas normativas, notam-se os
esforços dos Estados para balancear, de um lado, preocupações com a soberania,
a segurança e os interesses nacionais e, de outro, um olhar centrado nos direitos
das pessoas em situação de mobilidade.

13
Desde 2010, o Brasil vem recebendo grandes fluxos de haitianos. Estima-se que mais de
100 mil nacionais do Haiti tenham entrado no Brasil, no entanto, isto se deu em um período de
tempo maior que no caso da migração venezuelana, que tem sido bastante intensiva desde 2016.
14
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13684-21-junho-2018786881-publicacaooriginal-155890-pl.html. Acesso em 15 de novembro de 2018.
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O artigo demonstra que, de modo geral, na normativa paraguaia (aprovada em
1996) e na venezuelana (vigente desde 2004) prevalece uma abordagem securitária
e utilitarista, que busca promover a imigração de estrangeiros considerados “úteis”
ao desenvolvimento do país. Já nas legislações da Argentina (2004), Uruguai
(2008) e Brasil (2017) notam-se importantes avanços no sentido de priorizar os
Direitos Humanos dos migrantes, garantindo a igualdade de tratamento com os
nacionais no acesso à saúde, assistência social, educação, justiça e emprego.
É importante ressaltar, contudo, que as normativas migratórias estão em constante
processo de evolução e, como destacam os autores, cada vez mais sua elaboração
resulta de um grande debate, incluindo especialistas, legisladores e sociedade civil.
Assim, o paradigma que prevalece acaba dependendo da conformação mais ampla
de forças políticas e sociais progressistas ou conservadoras a cada momento.
No caso do Paraguai, por exemplo, o paradigma utilitarista perde força com
a publicação do Decreto nº 4.483/2015, que institui uma nova Política Nacional
de Migrações, na qual o Estado se compromete a acolher imigrantes, sem
qualquer discriminação contrária à dignidade humana. Na Argentina, por outro
lado, observa-se o movimento contrário, com a aprovação de um Decreto de
Necessidade e Urgência (Decreto nº 70/2017), que modifica a Lei de Migrações
(Lei nº 25.871/2004), fortalecendo o paradigma securitário ao restringir o acesso
ao devido processo legal e afetando o direito à união familiar em casos relativos à
admissão e expulsão de migrantes.
No artigo seguinte, Marcia Anita Sprandel apresenta uma análise aprofundada
sobre o processo legislativo que culminou na adoção da Lei 13.445/2017, retratando
o embate entre forças conservadoras e progressistas, em três momentos distintos:
a tramitação do projeto de lei na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e
os vetos apresentados pela Casa Civil da Presidência da República. Sprandel
retrata como a reconfiguração de forças políticas associada ao impedimento da
presidenta Dilma Rousseff, em 2016, teve impacto nos debates e no texto final da
lei, com notável fortalecimento de discursos conservadores e xenófobos.
Assim, mesmo que a nova lei tenha sido comemorada por valorizar um
paradigma de Direitos Humanos, seu processo de elaboração evidenciou a
resiliência da narrativa que enfatiza a “defesa da segurança nacional” e o “estrangeiro
14
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como ameaça”. Em sua análise, Sprandel aponta que, no contexto atual, ideias
dessa natureza vêm sendo defendidas por uma nova elite política, representada no
Congresso Nacional principalmente pelas Frentes Parlamentares da Agropecuária e
da Segurança Pública. Com a consolidação dessa elite e seu fortalecimento também
para além do Poder Legislativo, multiplicam-se os desafios na luta pelos direitos das
pessoas em mobilidade, à medida que ganham espaço propostas como o fechamento
de fronteiras e a instituição de cotas para migrantes.
Exemplo disso tem sido a postura adotada por autoridades roraimenses frente
à migração venezuelana, conforme demonstram Rosita Milesi, Paula Coury e Julia
Rovery no terceiro artigo deste Caderno. As autoras examinam o recurso à retórica
xenófoba nesse contexto, expondo como essa estratégia atende aos interesses das
elites políticas ao responsabilizar os migrantes por todas as falhas ou lacunas da
administração pública, em áreas como saúde, segurança, educação e emprego.
Analisando o pedido de fechamento temporário da fronteira com a Venezuela,
feito pelo Estado de Roraima ao Supremo Tribunal Federal (STF) em abril de 2018,
por meio da Ação Civil Originária 3121, as autoras argumentam que tal medida
careceria de legalidade e operacionalidade logística, além de violar compromissos
humanitários. Apontam, ainda, que o caráter fortemente discriminatório e xenófobo
da referida Ação faz com que sua mera proposição já seja prejudicial à integração
dos migrantes venezuelanos, mesmo sem a concretização das medidas propostas.
O artigo seguinte, intitulado “Desafios enfrentados pelos imigrantes no
processo de integração à sociedade brasileira”, de autoria de Filipe Rezende Silva e
Duval Fernandes, busca levantar elementos relativos à acolhida aos imigrantes e à
deficiência e despreparo do Estado brasileiro para efetivar este acolhimento com
dignidade. Através da pesquisa de campo, entrevistando imigrantes e também
agentes sociais, traz à memória situações que fazem recordar a situação caótica
em que, em certo momento, se encontrava a migração haitiana no Estado do Acre,
em razão do despreparo da reposta dos agentes públicos responsáveis, resultando
na absoluta falta de condições para recepcionar dignamente seres humanos,
particularmente quando em situação de vulnerabilidade.
Os autores sublinham, ainda, os graves problemas do preconceito e da xenofobia
que vêm se avultando no Brasil, conforme também demonstrado em outros
15

Caderno de Debates – Dezembro 2018

capítulos deste Caderno. No esforço de enfrentamento, destacam uma campanha,
realizada pelo Ministério da Justiça em 2015, com o slogan “Brasil - A imigração
está no nosso sangue”. A campanha teve por objetivo resgatar a formação histórica
e cultural do país, marcada por diversos fluxos migratórios, buscando transmitir
a mensagem de que o que precisa ser enfrentado é a intolerância e a falta de
estrutura de acolhimento para refugiados e migrantes, não a mobilidade humana.
Vivemos, como dito, a expectativa de que os países membros da ONU firmem
os Pactos Globais sobre Migração e sobre Refúgio. Não obstante o compromisso
assumido em 2016 de que, em 2018, o mundo poderia contar com esses
importantes instrumentos a comprometerem os Estados nesta causa precípua na
atualidade, à medida que se aproxima a data em que tais pactos serão firmados,
muitos países se retiram das negociações, a exemplo de Estados Unidos, Austrália e
Israel. Abandonam, assim, além do próprio compromisso de 2016, o engajamento
coletivo com a causa.
No caminho percorrido para a construção do texto do Pacto sobre Refugiados,
representantes governamentais, da academia e da sociedade civil de 19 países da
América Latina e Caribe, reunidos em Brasília nos dias 19 e 20 de fevereiro de
2018, elaboraram um documento agrupando experiências regionais no campo
da proteção de pessoas solicitantes do reconhecimento da condição de refugiado,
refugiadas, deslocadas e apátridas na região. Este documento de autoria coletiva,
que se tornou conhecido como os “100 Pontos de Brasília”, é o texto final do
presente Caderno de Debates.
Em síntese, o ponto comum a atravessar todos os artigos reunidos nesta edição
é a busca por evidenciar a importância de que legislações e políticas de migração
e refúgio sejam centradas nos direitos das pessoas em situação de mobilidade.
Entretanto, multiplicam-se no Brasil e no mundo desafios para que isto se torne
realidade. Neste contexto global de recrudescimento de forças políticas e sociais que
colocam em questão a universalidade, a indivisibilidade e a interdependência dos
Direitos Humanos, a celebração dos 70 anos da DUDH adquire particular relevância.
Uma abordagem focada na dignidade humana é essencial para que os movimentos
migratórios possam cumprir seu potencial como motor de desenvolvimento,
beneficiando tanto os sujeitos migrantes, quanto as comunidades de acolhida.
16
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“[É] importante reconhecer que entraves burocráticos e negação de direitos (...) não levam à diminuição do
deslocamento de pessoas, mas à degradação das condições de vida das pessoas migrantes”.

Legislação migratória nos países do
Mercosul: um novo paradigma com enfoque
em Direitos Humanos?

Gilberto M. A. Rodrigues1 e Luiza Fernandes e Silva2

Introdução
Os países do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela)
vivenciaram ditaduras nos anos 1960-1980 que, até pouco tempo, ainda
ecoavam em alguns marcos jurídicos nacionais. O caso da legislação migratória
1
Professor do Curso de Relações Internacionais e membro da Cátedra Sergio Vieira de
Mello da Universidade Federal do ABC (UFABC). Pesquisador do CNPq. Coordenador do Grupo
de Pesquisa do CNPq, OITEG-Organizações Internacionais e Temas Globais. Autor do livro
Refugiados: o grande desafio humanitário (Moderna, 2018).
2
Bacharel em Ciências e Humanidades (BCH), graduanda em Relações Internacionais
(BRI) e bolsista do Programa de Iniciação Científica (2017-2018) da Universidade Federal do ABC
(UFABC).
17

Caderno de Debates – Dezembro 2018

é emblemático. O exemplo mais flagrante é o Brasil onde, até novembro de 2017,
vigorava uma lei de 1980, aprovada no regime autoritário, sob a égide da doutrina
da segurança nacional.
Com a vigência da nova Lei de Migração brasileira, fecha-se um ciclo de
diplomas legais sul-americanos forjados sob o autoritarismo e a Guerra Fria. Ao
mesmo tempo, e considerando a “guerra” global contra o terrorismo iniciada pelos
EUA após o 11/9, e a crise humanitária de refugiados, exacerbada pela guerra na
Síria a partir de 2011, torna-se relevante entender em que medida os países do
Mercosul dispõem de leis que apontam para a prevalência dos direitos humanos,
em vez do foco securitário, cada vez mais comum na temática migratória nas
relações internacionais.
Os autores analisam as leis migratórias3 de cada um dos países do Mercosul,
em ordem cronológica de aprovação, e realizam breve análise de legislação
comparada4. O intuito é demonstrar em que medida os países do Mercosul
compõem, hoje, um paradigma com enfoque em direitos humanos no campo
legal migratório5.
Cabe ressaltar que a Venezuela representa, atualmente, um caso específico
dentre os países analisados. Ela passou a ser Estado Parte do Mercosul em 2012,
mas em dezembro de 2016 foi notificada da cessação do exercício de seus direitos
inerentes à condição de Estado Parte, por descumprimento de compromissos
assumidos no Protocolo de Adesão ao Mercosul. Em agosto de 2017, foi notificada
da suspensão de todos os seus direitos e obrigações inerentes à sua condição de
Estado Parte do Mercosul, em acordo com o segundo parágrafo do artigo 5º do
Protocolo de Ushuaia (BRASIL). Em 2018, a Venezuela recebeu nova sanção por
ruptura da ordem democrática. Todavia, as sanções não atingem diretamente
as relações migratórias, preservando a salvaguarda dos direitos dos cidadãos do
Mercosul nesse campo.

3
Não são analisadas aqui as legislações nacionais relativas ao Direito Internacional dos
Refugiados, o qual constitui área específica da migração forçada.
4
Trata-se, portanto, do método de Legislação Comparada, não de Direito Comparado, o
qual é mais amplo e incluiria jurisprudência.
5
Ver tabela no Apêndice.
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Paraguai
Atualmente, no Paraguai, a lei que regula as migrações é a Lei de Migrações
978, de 1996, que substituiu a política migratória do período ditatorial (Lei
470/74). No entanto, o que se observa é que ela preserva as bases da lei anterior,
em temas como segurança nacional e definição de “estrangeiros úteis” ao país,
avançando pouco no enfoque aos direitos humanos no contexto contemporâneo
das migrações.
A criação de uma política imigratória para fomentar o crescimento econômico
e reconstruir as bases sociais do país passou a integrar a estratégia governamental,
uma vez que a Guerra da Tríplice Aliança, em meados do século XIX, dizimou
grande parte da população e abalou a economia e dinâmica demográfica paraguaia
(RIBAS, 2015). Nesse sentido, os objetivos estabelecidos pela Lei de Migrações
são os de promover o fluxo populacional e da força de trabalho que o país requer,
além de estabelecer a organização responsável por executar a política migratória
(art.1º).
Os artigos 8º a 11 estabelecem as categorias de imigrantes como residentes
permanentes, residentes temporários ou não residentes, de acordo com a
atividade que desejem desenvolver no país. Os residentes permanentes deverão
ter os mesmos direitos e obrigações que os paraguaios, respeitando a Constituição
e as leis (art. 21). No entanto, a lei não trata claramente dos direitos civis e sociais
da pessoa migrante, assim como não prevê vistos humanitários.
O título IV da lei é dedicado à organização técnica e administrativa, e seu
primeiro capítulo estabelece a Direção Geral de Migrações (DGM), e suas funções,
como órgão executor da política migratória (art. 141 e seguintes).
Quanto ao direito ao trabalho, observa-se uma visão utilitarista. O artigo
13 considera “úteis” ao desenvolvimento os que pretendem incorporar ao país
recursos humanos qualificados ou tecnologias, gerar empregos, ou se instalar onde
há baixa densidade populacional. Para isso, a “imigração organizada” (cap. X) visa
a incorporar estrangeiros com conhecimento tecnológico e experiência para o
desenvolvimento do país (art. 87), sendo a DGM responsável por coordenar com
outras autoridades as medidas para sua integração (art. 92). O artigo 62 proíbe
os estrangeiros em situação ilegal de trabalhar, enquanto o 63 proíbe qualquer
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pessoa física ou jurídica de lhes proporcionar trabalho. Qualquer irregularidade –
de alojamento ou trabalho – deve ser denunciada em 48 horas (art. 70), podendo
a DGM efetuar inspeções a locais de trabalho e hospedagem (art. 71).
Fica explícito, também, que a lei não está pautada pelos direitos humanos em
artigos discriminatórios e arbitrários, como no caso dos impedimentos a pessoas
com enfermidades infectocontagiosas; insuficiência mental; deficiências físicas
ou psíquicas; a viciados em entorpecentes; aos que não têm profissão, ofício ou
meio de vida lícito, mendicantes, e alcoólatras ou aos de conduta “propícia ao
delito” (art. 6º). Além disso, a reunião familiar só é mencionada para enfermos
que estariam impedidos, porém integram núcleo familiar migrante ou desejam
se reunir a um núcleo estabelecido no país, observada a gravidade da doença; as
condições econômicas e morais e capacidade laboral do grupo familiar; o vínculo
de parentesco; e se os membros são ou não de nacionalidade paraguaia (art. 7º).

Argentina
Na Argentina, as questões migratórias estão contempladas pela Lei de
Migrações 25.871, de 2004, que substitui a Lei 22.439, de 1981 (Lei Videla), do
período da ditadura militar. A Lei 25.871, diferentemente da Lei Videla, reconhece
o direito de migrar como essencial e inalienável (art 4º) e, com o Decreto 616
de 2010, que a regulamenta, colocou a Argentina numa posição de vanguarda
em legislação migratória (LIMA, 2015). No capítulo II, estão entre seus objetivos
o cumprimento dos compromissos internacionais firmados sobre direitos
humanos, integração e mobilidade dos migrantes; o enriquecimento cultural e
social; a garantia à reunião familiar; a integração dos residentes permanentes
na sociedade; além da defesa do interesse nacional, pela inserção laboral dos
residentes; facilitação de entrada de visitantes; promoção da ordem internacional
e da justiça; e cooperação para prevenir e combater a “delinquência organizada
transnacional” (art. 3º). Imigrante é entendido como todo estrangeiro que deseje
ingressar, transitar, residir ou se estabelecer de forma definitiva, temporária ou
transitória no país (art. 2º).
Quanto aos direitos sociais, os artigos 5º a 8º estabelecem a igualdade de tratamento
com os nacionais no acesso à justiça, trabalho, emprego, seguridade social. O direito
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à saúde, assistência social e educação não pode ser restrito, independentemente da
sua situação. O Estado garante a reunião familiar a pais; cônjuges; filhos solteiros
menores, ou maiores com capacidades diferentes (art. 10) e se compromete, ainda,
a facilitar a consulta ou participação nas decisões da vida pública e da administração
das comunidades locais onde residam (art. 11). A lei também prevê visto humanitário,
na condição de residente temporário, aos que solicitarem e justificarem à Direção
Nacional de Migração um tratamento especial (art. 23).
Quanto ao trabalho, os residentes permanentes podem exercer tarefas
remuneradas ou lucrativas (art. 51), sendo vedado aos transitórios ou em situação
irregular (arts. 52 e 53). Aqueles que oferecerem alojamento ou trabalho aos
residentes em situação irregular serão multados (arts. 55, 59 e 60). Por outro
lado, a adoção de medidas para eliminar a contratação de imigrantes em situação
irregular não anulará seus direitos perante os empregadores (art. 16). O Estado
se compromete ainda a adotar medidas que facilitem a regularização da situação
migratória de estrangeiros (art. 17). O título X trata das autoridades de aplicação,
cria a Direção Nacional de Migrações como órgão aplicador da Lei de Migrações e
trata de suas atribuições (cap. II), e relação com outros entes e organismos (cap. III).
Por fim, percebe-se mais uma vez um enfoque mais voltado aos direitos humanos
tendo em vista que a expulsão não fica mais a critério do interesse estatal, mas só pode
ser decretada uma vez respeitado o devido processo legal, cabendo interposição de
recursos. A Argentina proíbe, ainda, expulsões coletivas (art. 66) e assegura o direito
à assistência jurídica gratuita aos imigrantes que careçam de meios econômicos e
também o direito à assistência de intérpretes, caso necessário (art. 86).

Venezuela
Na República Bolivariana da Venezuela, a migração está regulamentada pela
Ley de Extranjería y Migración 37.944, de 2004 (LEM), a qual substitui a Lei N°
19.329, de 1937 (Ley de Extranjeros). A LEM visa a regular a admissão, ingresso,
permanência, registro, controle e informação, saída e reingresso dos estrangeiros e
estrangeiras no território da República, seus direitos e obrigações, estendendo-se
a todos os imigrantes, independentemente de sua condição migratória, observada
a Constituição.
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As categorias de estrangeiros e estrangeiras são as de não migrante, migrante
temporário e migrante permanente (art. 6º). Conforme o artigo 13, estrangeiros e
estrangeiras que estejam no território venezuelano terão os mesmos direitos que os
nacionais. Quanto à permissão de trabalho, todos aqueles que, em virtude de um
contrato de trabalho, devam ingressar no país obterão autorização laboral (art. 16).
Além disso, a LEM permite que estrangeiros e estrangeiras trabalhem em empresas
públicas, desde que obtenham a autorização correspondente (art. 19).
A LEM não prevê o direito à reunião familiar nem a concessão de visto
humanitário. Além disso, não admite aqueles cuja presença possa alterar a
ordem pública ou comprometer as relações internacionais da República; e
os que tenham violado os direitos humanos (art. 8º). Trata, também, do que
denomina “imigração ilícita”, prevendo pena de prisão de quatro a oito anos
para quem favorecê-la (art. 55).
O título VI estabelece a Comissão Nacional de Migração, que tem por objetivo
assessorar o Executivo Nacional, bem como sua composição e atribuições.
Um grande diferencial da LEM é dispor da integração cultural dos povos
indígenas (art. 60). O Estado se compromete a instrumentalizar o estabelecimento
de convênios que contribuam para a unidade cultural e manutenção de suas formas
de vida, a fim de facilitar a integração cultural do povo indígena que compartilha
territórios de dois ou mais países, bem como o direito à prática de seus valores,
usos e costumes.

Uruguai
Na República Oriental do Uruguai, a lei que rege as migrações é a Lei de
Migrações 18.250, de 2008, a qual derrogou a Lei de Estrangeiros, de 1936, que
era voltada à segurança nacional e à imigração seletiva. A nova lei reconhece a
relevância da contextualização de um novo cenário internacional de migrações
e dá um salto qualitativo ao reconhecer os direitos fundamentais das pessoas
migrantes, em equilíbrio adequado com os aspectos da segurança nacional
(Junta Nacional de Migración, 2016). Nesse sentido, entre seus princípios
gerais, a lei reconhece como inalienável o direito das pessoas migrantes e seus
familiares à migração, à reunião familiar, ao devido processo e acesso à justiça,
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bem como à igualdade de direitos com os nacionais sem distinção por motivos
discriminatórios (art. 1º).
O art 3º define migrante como toda pessoa estrangeira que ingresse no
território nacional com a intenção de nele residir e se estabelecer, de forma
permanente ou temporária. A lei propõe um enfoque nos direitos humanos e
vê o imigrante não como questão de defesa nacional, mas sim como pessoa que
dispõe de direitos e deveres em igualdade de tratamento com os nacionais (art
7º). Os direitos sociais incluem o direito à saúde, educação, seguridade, justiça,
reunião familiar e informação de seus direitos, deveres e garantias (arts. 7º a 12).
A reunião familiar é garantida para pais; cônjuges; companheiros; filhos solteiros
menores, ou pessoas maiores com deficiência (art. 10). A lei também prevê visto
humanitário, na condição de residente temporário (art. 34).
Os artigos 16 a 23 tratam do trabalho das pessoas migrantes, assegurando a
igualdade de tratamento com os nacionais quanto à seguridade social, observando
os requisitos previstos na legislação e nos instrumentos bi e multilaterais ratificados
pelo país.
O capítulo V dispõe dos organismos competentes, criando a Junta Nacional
de Migração como órgão assessor e coordenador de políticas migratórias,
estabelecendo sua composição (art. 24) e suas competências (art. 25). Estabelece
também o Conselho Consultivo Assessor de Migração, para assessorar a Junta,
além de tratar sobre as atribuições de outros órgãos.
O Estado se compromete, ainda, a implementar ações que favoreçam a
integração sociocultural e a participação nas decisões da vida pública e a zelar
pelo respeito à identidade cultural, além de fomentar que mantenham vínculos
com seu Estado de origem (arts. 13 e 14).

Brasil
No Brasil, a nova Lei de Migração 13.445, de 2017, substituiu o Estatuto do
Estrangeiro, de 1980. Ela abandona a visão do imigrante como uma ameaça,
reconhece a universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos
humanos, e visa a garantir o direito à vida, à liberdade, à acolhida humanitária, à
reunião familiar, bem como o acesso a serviços públicos, aos direitos trabalhistas e
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à previdência social, em condição de igualdade com os cidadãos brasileiros e sem
discriminação. Preza também pela inclusão; cooperação internacional; integração
das regiões de fronteira; bem como pelo desenvolvimento do país (art. 3º).
A lei define como imigrante a pessoa que trabalha ou reside e se estabelece
temporária ou definitivamente no Brasil (art. 1º), prevendo concessão de visto
temporário ou autorização de residência para acolhida humanitária ao apátrida
ou ao nacional de qualquer país em situação de instabilidade institucional, de
conflito armado, de calamidade, de desastre ambiental ou de grave violação de
direitos humanos, ou em outras hipóteses regulamentadas, e reunião familiar
para cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma; filho de residente ou
que tenha filho brasileiro ou residente; ascendente, descendente até o segundo
grau ou irmão de brasileiro ou residente; ou que tenha brasileiro sob sua tutela ou
guarda (arts. 14 e 37).
Os direitos individuais e sociais fundamentais estão previstos, em condição
de igualdade com os nacionais, além do direito à reunião para fins pacíficos;
de associação, inclusive sindical – o que constitui um grande avanço em
comparação com o Estatuto do Estrangeiro; aos serviços públicos de saúde e
assistência e previdência social; o amplo acesso à justiça e assistência jurídica
gratuita; à educação pública; ao acesso à informação (art. 4º). É previsto, ainda,
o direito à manifestação política, sem incluir o direito ao voto, sendo o Brasil
o único país da América do Sul que não permite a participação eleitoral dos
migrantes, em nível municipal, regional ou nacional, enquanto as demais
nações sul-americanas preveem a participação de migrantes em pelo menos
um desses níveis6.
Quanto ao trabalho, a lei visa à garantia do cumprimento de obrigações legais
e contratuais trabalhistas e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador,
sem discriminação (art 4º). Por outro lado, foi vetado o item que previa o direito
ao imigrante de assumir cargo público.
6
Não obstante a inexistência dessa previsão na lei brasileira, vale registrar que o Município
de São Paulo, durante a gestão do Prefeito Fernando Haddad (2013-2017), criou mecanismo de
participação de imigrantes, por meio do Conselho Municipal de Imigrantes, além de uma Política
Municipal para a População Imigrante (Lei n. 16.478/2016).
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O órgão colegiado competente, Conselho Nacional de Imigração (CNIg), foi
criado pela Lei 6.815, de 1980, vinculado ao Ministério do Trabalho, cuja organização
e funcionamento são definidos pelos Decretos 840, de 1993, e 1.640, de 1995. A Lei
de Migração menciona apenas o “órgão competente do poder executivo”.
Diferentemente do Estatuto do Estrangeiro, é assegurado o devido processo
legal para migrantes em vias de deportação ou que estão nas fronteiras, impedidos
de entrar no país, além do amplo acesso à justiça e à assistência jurídica integral
gratuita. Porém, o Decreto n° 9.199/2017, que regulamenta a Lei 13.445/2017,
prevê prisão para migrantes deportados, quando o art. 123 da lei proíbe privação
de liberdade por razões migratórias.

Legislação dos países mercosulinos: paradigma de enfoque em
Direitos Humanos?
As legislações dos Estados Partes do Mercosul, objeto deste artigo, têm
similaridades históricas, considerando-se que estes países passaram por períodos
de ditaduras militares no século XX, as quais tinham posicionamento político e
ideológico afins (com exceção da Venezuela, que não foi governada por regimes
autoritários naquele mesmo período). Desde a primeira década do século XXI,
esses países vêm buscando modernizar suas leis migratórias, de forma a superar
aquelas do regime militar.7
A Lei de Migrações paraguaia não apresenta grandes inovações, na perspectiva
dos direitos humanos, por ter uma lógica utilitarista de cunho econômico do
sistema legal imigratório paraguaio, o qual se mantém baseado na facilitação do
ingresso de estrangeiros considerados “úteis” para o país. Não obstante, em 2015,
o governo paraguaio reconheceu, com a publicação do decreto que aprova a nova
Política Nacional de Migrações paraguaia (PM), que uma das principais dívidas
do Estado com a sociedade foi a ausência de uma política migratória que esteja de
acordo com os tempos modernos.

7
Cabe registrar que todos os países do Mercosul são membros da Organização Internacional
das Migrações (OIM).
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O documento foi formulado com a participação dos representantes do setor
público e da sociedade civil, além do apoio técnico da OIM (PARAGUAI, 2015).
Nele, o Estado se compromete a acolher imigrantes, sem qualquer discriminação
que vá de encontro à dignidade humana. Em 2016, a DGM, junto à OIM e
representantes da Federação de Imigrantes do Paraguai (FEDIPAR), apresentou
uma proposta legislativa que visa a reestruturar, modernizar e adequar a gestão
migratória no país, enfatizando o desenvolvimento nacional e os direitos humanos
das pessoas migrantes (PARAGUAI, 2016).
Venezuela e Argentina tiveram suas respectivas leis de migração promulgadas
em 2004. Para Dornelles (2015), o que primeiro se destaca na lei venezuelana
são as expressões empregadas em todas as leis no masculino e feminino (como
“estrangeiros e estrangeiras”), demonstrando cuidado linguístico com a diferença
de gênero. A autora aponta, porém, que a LEM venezuelana não é inovadora, uma
vez que ainda trata os imigrantes como estrangeiros – no sentido de “estranhos”
ou “de fora” – e como uma questão econômica ou de segurança nacional.
Além disso, ela aponta que o estrangeiro é controlado, através de uma constante
vigilância, e que há uma terceirização da responsabilidade pela “imigração ilegal”,
uma vez que empregadores, proprietários ou administradores de hotéis, pensões,
sítios de hospedagem ou de empresas de transporte são obrigados a manter
registro dos usuários que forem estrangeiros, devendo informar constantemente
ao Registro Nacional de Estrangeiros e Estrangeiras (art. 36).
Percebe-se uma perspectiva semelhante à da lei paraguaia, de cunho utilitarista
e discriminatório, inclusive quando se trata de pessoas com problemas de saúde
que manifestem a intenção de migrar para estes países. Por outro lado, a LEM se
destaca por dispor, no artigo 60, da integração cultural dos povos indígenas – artigo
semelhante na Lei de Migração brasileira foi vetado pelo presidente Temer, excluindo
as particularidades das questões dos povos indígenas da pauta das migrações.
A legislação argentina em vigor, por sua vez, foi considerada a mais avançada
no reconhecimento de direitos subjetivos ao imigrante (LIMA, 2015), tornandose, com essa lei, referência e exemplo de país que criou um órgão específico
para atender os imigrantes, a Direção Nacional de Migrações, de forma que o
primeiro contato do migrante no país receptor não seja com a polícia. Além disso,
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também se destaca o comprometimento do Estado em facilitar e incentivar a
participação dos imigrantes nas decisões da vida pública. Apenas os que possuem
nacionalidade argentina podem votar em âmbito nacional, porém, em algumas
províncias o direito ao voto é assegurado em âmbito municipal. Por outro lado,
quanto ao direito ao trabalho, organização e integração, apesar de estabelecer
que não poderá haver desigualdades entre nacionais e imigrantes e suas famílias,
restringem-se os imigrantes em situação irregular, por estabelecer que estes
não podem desempenhar tarefas remuneradas ou lucrativas, relegando-os à
invisibilidade e exploração laboral (LIMA, 2015).
Em 2017, no entanto, foi aprovado, na Argentina, um Decreto de Necessidade
e Urgência (Decreto 70/2017) que modifica a Lei 26.871, levando em conta
questões como soberania nacional sobre admissão e expulsão de migrantes; crime
organizado, globalização (ARGENTINA, 2017). Esse Decreto (DNU) restringiu o
acesso ao devido processo legal, ao princípio da inocência e ao direito a constituir
defensor público, bem como acelera os trâmites de expulsão e retenções preventivas
arbitrárias e afeta o direito à união familiar. Por isso, o decreto gerou uma reação
contrária de organizações migrantes e defensoras dos direitos humanos, que tratam
de anulá-lo (SARAVIA et al 2018). O DNU foi considerado inconstitucional, além
de incompatível com a defesa dos direitos humanos, por entidades como o Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS), a Comisión Argentina para los Refugiados y
Migrantes (CAREF) e o Colectivo por la Diversidad (COPADI) (DEFENSORÍA DEL
PUEBLO, 2018). O DNU adota, claramente, uma perspectiva securitária, que vê
o de fora como uma ameaça e fonte dos problemas internos, deixando de lado o
enfoque nos direitos das pessoas migrantes.
A lei uruguaia, de 2008, de certa forma, contempla um olhar aos direitos
humanos ao tratar o migrante como pessoa que dispõe de direitos e deveres em
igualdade de tratamento com os nacionais e não apenas como mão de obra. No
entanto, em relação ao tráfico de pessoas, Sarturi (2015) ressalta que o foco desta
legislação está na repressão, não havendo ação de prevenção proposta.
No caso do Brasil, muitas expectativas vinham sendo depositadas na substituição
do Estatuto do Estrangeiro brasileiro, que tratava da questão migratória na
perspectiva da segurança e entendia o imigrante como uma ameaça à segurança
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nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, socioeconômicos e
culturais do Brasil, pela nova Lei de Migração. André de Carvalho Ramos (2017),
professor da USP e membro do Ministério Público Federal, defende que a intensa
mobilidade humana internacional contemporânea é tanto uma oportunidade de
o Brasil se beneficiar da diversidade, como um dever de proteção, para evitar a
criação jurídica de vulnerabilidades e a superexploração de migrantes.
No entanto, a lei foi sancionada com uma série de vetos, sendo alvo de duras
críticas. Entre eles, o veto à anistia a imigrantes que entraram no Brasil até 6 de
julho de 2016 e que fizeram o pedido até um ano após o início de vigência da
lei, o que, segundo justificativa do presidente, retiraria a autoridade do Brasil
em selecionar a forma de acolhimento dos estrangeiros; bem como o veto à
livre circulação de indígenas e populações tradicionais entre fronteiras, em
terras tradicionalmente ocupadas, semelhantemente ao que se observa na lei
venezuelana, sob a justificativa de que entraria em confronto com a Constituição.
A lei entrou em vigor com o Decreto 9.199, de 20 de novembro de 2017,
que a regulamenta, e que também tem sido muito criticado, chegando a ser
considerado “contra legem” (contra a lei) e “praeter legem” (fora da lei) por
integrantes da Comissão de Especialistas que elaborou a proposta de Anteprojeto
de Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil-2013/2014
(BERNER et al, 2017). Entre os principais pontos criticados estão o adiamento de
questões urgentes, como a regulamentação dos vistos e autorizações de residência
por motivos humanitários; a exigência de que os familiares do asilado político
estejam no território brasileiro para reunião familiar; cobrança de taxas para
emissão de identidade, quando uma portaria do Ministério da Justiça já havia
isentado refugiados; o impedimento à entrada de imigrantes com documentos
rasurados ou vencidos, o que é bastante comum no caso de refugiados; a expulsão
de imigrantes condenados por crimes dolosos comuns, sem ressalva para o
princípio da não devolução (MELLO, 2017).

Conclusão
As legislações analisadas apresentam considerável grau de heterogeneidade,
sendo algumas mais ou menos embasadas nos direitos humanos. O caso mais
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notável é o da lei paraguaia, a qual ainda conserva um caráter securitário e utilitarista,
enquanto que as legislações argentina e uruguaia, por outro lado, avançaram
significativamente em relação às respectivas legislações anteriores. Os casos da
Venezuela e do Brasil misturam avanços importantes com alguns retrocessos.
A tendência contemporânea é de que essas legislações sejam elaboradas a partir
de um grande debate, que inclui especialistas, legisladores e sociedade civil. Essa
prática já constitui um avanço em relação às leis anteriores. O Brasil é um exemplo
em que o processo de elaboração da lei migratória contou com ampla participação
social (SILVA, 2017). No mundo globalizado e com fronteiras cada vez mais fluidas, é
importante reconhecer que entraves burocráticos e negação de direitos, assim como
arbitrariedade e incoerência, não levam à diminuição do deslocamento de pessoas,
mas à degradação das condições de vida das pessoas migrantes, além de prejudicarem
empresas, trabalhadores e a sociedade como um todo (RAMOS, 2017).
No entanto, ainda que haja, no geral, a percepção de que os direitos humanos
vêm sendo priorizados, as legislações ainda mantêm termos que atualmente são
vistos como pejorativos, como “estrangeiro”, ou o “de fora”, perpetuando uma ideia
de separação entre “nós” e “eles”. Os Estados ainda se reservam o direito de colocar
os interesses nacionais, com toda a subjetividade que o termo pode trazer, acima
dos direitos das pessoas migrantes. Além disso, embora as novas leis prevejam que
os migrantes tenham os mesmos direitos que os nacionais, isso só se realiza até
certo ponto, uma vez que seus direitos políticos e de participação na vida pública
ainda são muito limitados, e o direito ao trabalho também sofre limitações.
Em suma, pode-se afirmar que as legislações migratórias dos países do Mercosul
subiram muito de patamar num enfoque de Direitos Humanos, se comparadas com
as legislações prévias, de corte autoritário e securitário. Entretanto, seria difícil admitir
que elas constituem, coletivamente, um novo paradigma regional com enfoque em
Direitos Humanos, se com essa expressão entende-se legislação-modelo.
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Política migratória de
promoção da imigração,
para fins demográficos,
laborais e econômicas,
para o desenvolvimento
nacional.

Respeito aos direitos
humanos; repúdio
à discriminação;
acolhida humanitária;
desenvolvimento do
Brasil; inclusão do
migrante; cooperação
internacional; integração
das regiões de fronteira.

Lei de Migrações Argentina (2004)

Cumprimento dos
direitos humanos,
integração e mobilidade;
fortalecimento cultural e
OBJETIVOS
social; reunião familiar;
difusão de obrigações e
PRINCIPAIS
direitos; facilitação de
entrada de visitantes;
promoção da ordem
internacional.
Todo estrangeiro
Pessoa nacional de outro Categorias migratórias
de entrada: não residente que deseje ingressar,
país ou apátrida que
DEFINIÇÕES
e residente permanente transitar, residir ou se
trabalha ou reside e se
DE MIGRANTE estabelece temporária ou ou residente temporário, estabelecer definitiva,
definitivamente no Brasil; de acordo com a
temporária ou
OU
atividade que desejem
transitoriamente no país,
CATEGORIAS
desenvolver no país.
conforme legislação
vigente.
Para cônjuge ou
Apenas em casos
Para pais; cônjuges;
companheiro, sem
enfermos que estariam
filhos solteiros menores,
discriminação alguma; filho impedidos, porém fazem ou maiores com
de imigrante residente, ou parte de núcleo familiar capacidades diferentes.
que tenha filho brasileiro
migrante ou desejam
REUNIÃO
ou imigrante residente;
se reunir a um núcleo
FAMILIAR
ascendente, descendente até estabelecido no país,
o segundo grau ou irmão
desde que observadas as
de brasileiro ou residente;
condições estabelecidas.
ou tenha brasileiro sob sua
tutela/guarda.

Lei Geral de Migrações
- Paraguai (1996)

Lei de Migração - Brasil
(2017)

LEIS MIGRATÓRIAS DOS PÁISES DO MERCOSUL
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Toda pessoa estrangeira
que ingresse no território
para se estabelecer de
forma permanente
ou temporária, nas
categorias de residente
ou não residente.

Estrangeiro e
estrangeira: toda
pessoa que não seja
nacional da República,
nas categorias: não
migrante, migrante
temporário e migrante
permanente.
Não prevê reunião
familiar.

Para pais; cônjuges;
companheiros; filhos
solteiros menores,
ou maiores com
incapacidade, de acordo
com a Constituição.

Garantir o direito
inalienável à migração,
à reunião familiar,
ao acesso à justiça, à
igualdade e direitos
com os nacionais,
sem distinções
discriminatórias.

Lei de Migrações Uruguai (2008)

Facilitar a formulação,
execução, seguimento e
avaliação das políticas
e estratégias para
migrações, observando
os tratados assinados e
ratificados pelo país e
as normas do Direito
Internacional.

Lei de Extranjería
y Migración Venezuela (2004)

APÊNDICE – Quadro comparativo das leis de migração dos países do Mercosul
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DIREITOS
SOCIAIS E
CIVIS

ADMISSÃO
E ACESSO À
JUSTIÇA

MIGRAÇÃO E
TRABALHO

Lei Geral de Migrações
- Paraguai (1996)

Considera úteis ao
desenvolvimento do
país os que pretendem
incorporar recursos
humanos qualificados
e tecnologias, gerar
empregos, instalar-se em
regiões de baixa densidade
populacional. “Imigração
organizada”, para
incorporá-los ao país.
Não admite a entrada
de estrangeiros que
representem risco à
saúde pública; com
insuficiência mental que
altere seus estados de
conduta; impossibilitados
de exercer profissão por
condições físicas ou
psíquicas; mendicantes
ou ébrios.
Visa a garantir o direito à Não trata
vida, liberdade, acesso a
especificamente dos
serviços públicos, direitos direitos civis e sociais do
trabalhistas, em igualdade migrante.
com os cidadãos
brasileiros. Prevê também
o direito a se manifestar
politicamente (o que não
inclui o direito ao voto).
Prevê a formulação e o
acesso a políticas públicas.

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.
Porém, foi vetado o direito
a exercer cargos públicos.
Devido processo legal
para migrantes em vias de
deportação ou que estão
nas fronteiras, impedidos
de entrar no país;
amplo acesso à justiça
e à assistência jurídica
integral gratuita. Porém, o
decreto prevê prisão para
migrantes deportados.

Lei de Migração - Brasil
(2017)

O ingresso será
recusado pela falta
de documentação, a
participação em atos
de genocídio ou outros
de lesa humanidade
a condenação por
tráfico de pessoas ou
entorpecentes ou por
razões de ordem pública.
Migrante com direitos
e deveres em igualdade
de tratamento
com os nacionais.
Implementação de
ações que favoreçam a
integração sociocultural
e a participação nas
decisões da vida pública
e em zelar pelo respeito
à identidade cultural, e
fomentar vínculos com
Estado de origem.

Não admitidos aqueles
cuja presença possa
alterar a ordem pública
ou comprometer as
relações internacionais;
os que tenham violado
os DH. “Imigração
ilícita”: pena de prisão
de quatro a oito anos
para quem favorecê-la.
Estrangeiros e
estrangeiras que
estejam no território
venezuelano terão os
mesmos direitos que os
nacionais, observadas as
limitações estabelecidas
na constituição.
Todos aqueles que
em virtude de um
contrato de trabalho
devem ingressar ao país
obterão autorização
laboral.

Expulsão só decretada
após o devido processo
legal, cabendo interposição
de recursos. Proíbe,
ainda, expulsões coletivas
e assegura o direito à
assistência jurídica gratuita
aos imigrantes que careçam
de meios econômicos e à
assistência de intérpretes,
caso necessário.
Direitos sociais (justiça,
trabalho, emprego e
seguridade social), em
igualdade de tratamento
com os nacionais.
Independentemente da
situação do migrante, terá
direito à saúde, assistência
social e educação.
Compromete-se em facilitar
a consulta ou participação
nas decisões da vida pública
e da administração das
comunidades locais.

Assegura a igualdade
de tratamento com
os nacionais quanto
à seguridade social,
desde que cumpram
os requisitos previstos
na legislação e nos
instrumentos bi e
multilaterais ratificados
pelo país.

Lei de Migrações Uruguai (2008)

Permite que
estrangeiros e
estrangeiras trabalhem
em empresas públicas,
desde que obtenham
a autorização
correspondente.

Lei de Extranjería
y Migración Venezuela (2004)

Visa a promover a
integração laboral
dos imigrantes que
residem legalmente para
melhor aproveitamento
de suas capacidades
para contribuir com
o desenvolvimento
econômico e social do país.

Lei de Migrações Argentina (2004)
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O Decreto de
Regulamentação
menciona o Conselho
Nacional de Imigração
(CNIg), órgão colegiado,
ÓRGÃOS
criado pela Lei 6.815,
COMPETENTES de 1980, vinculado ao
Ministério do Trabalho,
e cuja organização e
funcionamento são
definidos pelos Decretos
840 (1993) e 1.640 (1995)
Residência temporária ao
apátrida ou ao nacional de
país em situação de grave
ou iminente instabilidade
institucional, conflito
VISTO
armado, calamidade
HUMANITÁRIO de grande proporção,
desastre ambiental, ou
grave violação de DH ou
de direito internacional
humanitário.

Lei de Migração Brasil (2017)

Prevê visto humanitário,
Nada consta.
como residente
temporário, aos
estrangeiros que invoquem
razões humanitárias e
justifiquem à Direção
Nacional de Migrações um
tratamento especial.

Nada consta.

Estabelece a Comissão
Nacional de Migração,
com o objetivo de
assessorar o Executivo
Nacional, bem como
sua composição e
atribuições.

Lei de Extranjería y
Migración - Venezuela
(2004)

Estabelece a criação
da Direção Nacional
de Migrações e suas
atribuições, bem como
sua relação com outras
entidades e organismos.

Lei de Migrações Argentina (2004)

Estabelece a criação
da Direção Geral de
Migrações, dependente
do Ministério do Interior,
e suas atribuições. Os
organismos nacionais
competentes ficam
obrigados a cooperar
com a Direção Geral de
Migrações.

Lei Geral de Migrações
- Paraguai (1996)

Nada consta.

Estabelece a criação
de órgãos competentes
(Junta Nacional de
Migrações, Conselho
Consultivo Assessor
de Migração, Direção
Nacional de Migração),
suas atribuições e dos
ministérios do Interior e
das Relações Exteriores.

Lei de Migrações Uruguai (2008)

Caderno de Debates – Dezembro 2018

35

36

© Câmara dos Deputados/Alex Ferreira

Caderno de Debates – Dezembro 2018

“Às entidades de defesa de direitos dos migrantes (...) caberá também o papel de pressionar o Poder Legislativo
para que - além da constitucionalidade dos projetos de lei - esteja atento à convencionalidade das matérias em
tramitação”.

Leis migratórias e conservadorismo
parlamentar no Brasil: o caso da
Lei 13.445, de 2017
8

Marcia Anita Sprandel9
Para Giralda Seyferth (in memoriam)

Introdução
Reivindicado há décadas, um novo marco regulatório para o setor migratório
teve trajetória vagarosa10, com lapsos de inação e tensões intragovernamentais

8
Versão modificada do artigo “Lei de Migrações: avanços em um contexto de atraso”, em
processo de publicação pela Associação Brasileira de Antropologia.
9
Doutora em Antropologia Social pela Universidade de Brasília. Assessora Técnica da
Liderança do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal. Integra o Comitê de Migrações e
Deslocamentos da Associação Brasileira de Antropologia.
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nos bastidores de sua tramitação11. Quando, finalmente, o tema avançou no
Congresso Nacional e se vislumbrava a satisfação de grande parte das expectativas e
reivindicações de comunidades de migrantes e seus mediadores, deu-se um processo
de ruptura política – o impedimento da presidenta eleita Dilma Rousseff – e o
fortalecimento de discursos conservadores e xenófobos por parte de parlamentares
da base de apoio do novo governo, com efeitos danosos sobre o texto da lei.
A matéria que deu origem à lei 13.445, de 201712, foi o Projeto de Lei do Senado
(PLS) nº 288, de 201313, de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/
SP)14, que reconhece, em sua justificativa, que “o regime jurídico brasileiro para
estrangeiros apresenta defasagem evidente, já que à época em que foi concebido,
no início dos anos 80, ainda estávamos em período autoritário e com grandes
preocupações de segurança nacional, o que se refletiu na regulação jurídica”15.
O parlamentar se propõe a inverter a centralidade da norma em vigor. Enquanto
no Estatuto do Estrangeiro o objetivo seria a proteção diante do outro, com
base na defesa da segurança nacional, dos interesses do Brasil e do trabalhador
nacional, na sua proposta o objetivo seria a recepção do imigrante, com lastro na
cooperação internacional, na assistência humanitária e na integração regional16.

10
Desde a entrada em vigor do Estatuto do Estrangeiro (Lei 6.815, de 19 de agosto de
1980), tivemos duas tentativas governamentais de mudar a legislação migratória, uma enviada
pelo presidente Fernando Collor e outra pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ambas ficaram
engavetadas por anos. Enquanto o projeto de Collor foi retirado de pauta pelo governo FHC, o do
governo Lula (PL 5655/2009) acabou sendo apensada ao PL 2516/2015.
11
Principalmente nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff, nos
quais houve maior abertura para a sociedade civil na discussão dos projetos de lei e nos debates do
Conselho Nacional de Imigração, pode-se perceber tensões entre os três principais ministérios de
mérito na questão migratória: Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça e Ministério
do Trabalho. A ausência de consensos pode ser um dos fatores de explicação para a demora na
tramitação no projeto de Lula e mesmo das resoluções do GT criado pelo governo Dilma para
elaborar uma nova lei migratória.
12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm
13
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/113700
14
Que contou com a assessoria técnica, para fins de elaboração da matéria, de Tarciso
dal Maso Jardim, consultor legislativo do Senado Federal na área de relações exteriores e defesa
nacional. Dal Maso também foi relator do GT criado pelo Ministério da Justiça, em maio de 2013,
para elaborar uma nova lei migratória.
15
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4000103&disposition=inline
16
Idem.
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Nos debates havidos de 2014 a 2017, no entanto, pode-se identificar a constância
dos temores e racismos enunciados quando da tramitação da lei anterior, nos anos
7017. Pior, com a presença de novos elementos, referidos a posições de segmentos
da elite política brasileira que se organiza em “frentes”, notadamente a Frente
Parlamentar da Agropecuária, conhecida como bancada ruralista e a Frente
Parlamentar da Segurança Pública, conhecida como bancada da bala18.
Ainda durante a tramitação do PLS 288, de 2013, no Senado, emendas
apresentadas pelo senador Lasier Martins (PSD/RS), da Frente Parlamentar da
Agropecuária, demonstravam a resiliência da narrativa “defesa da segurança
nacional” e “estrangeiro como ameaça”. Uma das emendas, rejeitada, determinava
a supressão da possibilidade de autorização de residência para estrangeiro que
esteja em liberdade provisória ou em cumprimento de prisão cautelar ou de
pena criminal, por entender que isso poderia “abrir a porta para que indivíduos
de conduta duvidosa venham a residir no nosso país”, sem se dar conta de que a
supressão criaria um limbo jurídico-administrativo.
A segunda emenda defendia a supressão do tratamento diferenciado dado aos
povos indígenas, com o argumento de que se poderia conceber a possibilidade
de territórios indígenas sobrepostos às fronteiras nacionais, o que poderia
implicar na criação de “áreas em que o livre trânsito de pessoas seria feito sem a
fiscalização do governo nacional”. Tal supressão, não aceita nesse momento e nem
nos Plenários das duas casas do Congresso Nacional, acabaria sendo feita pelo
presidente Michel Temer, por meio de veto, como veremos adiante.
Quando o PLS 288 tramitava na Comissão de Relações Exteriores do Senado
Federal, houve uma grande articulação da assessoria do governo Dilma Rousseff
com o relator, senador Ricardo Ferraço (PSDB/ES), para que este incorporasse
em seu parecer sugestões da Comissão de Especialistas criada pelo Ministério

17
Ver, sobre a tramitação e alterações do Estatuto do Estrangeiro, o artigo “Migração e
Crime: a Lei 6.815, de 1980”, de minha autoria, disponível em http://www.scielo.br/pdf/remhu/
v23n45/1980-8585-REMHU-23-45-145.pdf.
18
Outra frente, a Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, conhecida como
bancada da bíblia, atuou fortemente na Comissão Especial para a retirada da expressão “gênero”
do texto, com sucesso. Assim, onde estava escrito “discriminação de gênero”, passou a constar “sem
discriminação alguma”.
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da Justiça com a finalidade de apresentar uma proposta de Anteprojeto de Lei de
Migrações19. Foi esse texto modificado que chegou à Câmara dos Deputados em
agosto de 2015, onde foi criada Comissão Especial para examiná-lo, juntamente
com outros projetos de lei apensados.

O debate sobre a nova lei – cenário 1 (Câmara dos Deputados)
A tramitação do PLS 288, de 2013 – que passa a ser identificado como PL
2516, de 201520, na Câmara dos Deputados21 – deu-se praticamente sem grandes
polêmicas, a não ser pelos discursos destacados adiante, quando da votação em
Plenário. Ao mesmo tempo, foi intensa a participação da sociedade civil nas
audiências públicas que aconteceram na Comissão Especial. Representantes de
entidades, de associações de migrantes e organismos internacionais, além de
especialistas, tiveram forte protagonismo nessas reuniões.
A Comissão realizou cinco reuniões de audiência pública e duas diligências
externas, conforme quadro a seguir:
DATA
RESULTADO
23/09/2015 I - Instalação da Comissão
II - Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes. PRESIDENTE: DEP.
BRUNA FURLAN (PSDB/SP); 1º VICE-PRESIDENTE: DEP. LEO DE
BRITO (PT/AC); 2º VICE-PRESIDENTE: DEP. BACELAR (PTN/BA);
3º VICE-PRESIDENTE: DEP. MILTON MONTI (PR/SP). DESIGNADO
RELATOR O DEP. ORLANDO SILVA (PCdoB/SP) 30/09/2015
30/09/2015 I - Definição do Roteiro de Trabalhos da Comissão; e II - Deliberação de
requerimentos
07/10/2015 I - Apresentação, pelo Relator, Deputado Orlando Silva, de Proposta de
Roteiro de Trabalhos da Comissão; e II - Deliberação de Requerimentos
14/10/2015 Audiência Pública realizada com a presença dos seguintes convidados:
TÂNIA BERNUY, Diretora do CDHIC - Centro de Direitos Humanos
e Cidadania do Imigrante; ELIZA DONDA, Advogada da Missão Paz;
e CAMILA ASANO - Coordenadora de Política Externa da Conectas
Direitos Humanos.

19
Criada por meio da Portaria n.º 2.162/2013 do Ministério da Justiça.
20
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1594910
21
Os projetos de lei recebem numeração diferente quando aprovados na casa de origem e
iniciada a tramitação na casa revisora. Conforme o art. 65 da Constituição, o projeto de lei aprovado
por uma casa será revisto pela outra e enviado à sanção ou promulgação, se a casa revisora o aprovar,
ou arquivado, se o rejeitar. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora.
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21/10/2015 I - Audiência Pública realizada com a presença dos seguintes convidados:
Irmã ROSITA MILESI, Diretora do Instituto Migrações e Direitos
Humanos - IMDH; PAULO AMÂNCIO, Coordenador do Centro de
Referência e Acolhida para Imigrantes (CRAI) de São Paulo; LUCIA
SESTOKAS, Representante do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania; LUIS
VASQUEZ, Presidente da Associação de Empreendedores Bolivianos da
Rua Coimbra (ASSEMPBOL). II - Deliberação de Requerimento.
28/10/2015 I - Realizada Audiência Pública com a presença dos seguintes
convidados: AGNI CASTRO PITA, Representante do Alto Comissariado
das Nações Unidas para Refugiados no Brasil - ACNUR e GABRIEL
GODOY, Oficial de Proteção da ACNUR; JOÃO GUILHERME GRANJA,
Diretor do Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de
Justiça do Ministério da Justiça, representando o CONARE ; DANIEL
CHIARETTI, Defensor Público Federal na Defensoria Pública da União
em SP ; e AURÉLIO RIOS, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão .
II - Deliberação de Requerimentos.
06/11/2015 Programação no Estado do Acre
11/11/2015 I - Realizada Audiência Pública com a presença do seguinte convidado:
MATTEO MANDRILE, Representante da Organização Internacional
para as Migrações – OIM.
25/11/2015 I - Audiência Pública realizada com a presença dos seguintes convidados:
CYNTIA SAMPAIO, Coordenadora de Projetos da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, representando o Sr. STANLEY
GACEK, Diretor Adjunto da OIT; e MARCO FERRAZ, Presidente da
Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos - CLIA ABREMAR. II Deliberados Requerimentos.
02/12/2015 I - Realizada Audiência Pública com a presença dos seguintes convidados:
DANIEL SEIDEL, PROFESSOR E ASSESSOR POLÍTICO DA CNBB,
representando DOM SÉRGIO ROCHA, Presidente da Confederação
Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB; CÉLIA CRISTINA SOARES
RUBINI, Embaixadora para Assuntos Diplomáticos e Governamentais
da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias; e Pastora ROMI
MÁRCIA BENCKE, Secretária-Geral do Conselho Nacional de Igrejas
Cristãs, representando o Sr. NESTOR PAULO FRIEDRICH, Presidente
da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil.
04/12/2015 - Programação no Estado do Rio Grande do Sul
Fonte: Migração Laboral no Brasil: políticas, leis e boas práticas (2007 a 2016). OIT. pp 60-61.

Chama a atenção que os convidados, em quase sua totalidade, tenham trazido
para as audiências públicas sugestões concretas de redação de emendas ao projeto
original, demonstrando a maturidade do debate e o conhecimento dos meandros
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do processo legislativo por parte da sociedade civil. O resultado foi positivo:
acatamento de grande parte das sugestões por parte do relator e aceleração do
processo de elaboração de seu parecer e das votações na Câmara dos Deputados22.
As reações contrárias à nova lei migratória aconteceriam quando da votação
em Plenário, no dia 6 de dezembro de 2016. O partido Democratas (DEM)
instruiu o voto pela rejeição do texto, encaminhado pelos deputados José Carlos
Aleluia (DEM/BA), Jair Bolsonaro (DEM/RJ) e Alberto Fraga (DEM/DF), os dois
últimos da bancada da bala:
Percebe-se na fala desses parlamentares um discurso xenofóbico clássico na
tentativa de alarmar a população: os imigrantes ocuparão os postos de trabalho,
violarão ou matarão as mulheres e trarão para o país uma cultura exótica.
Sr. Presidente, em vez de dar emprego aos brasileiros, vão dar emprego aos
outros de fora? (Alberto Fraga)
Vocês estão escancarando as portas do Brasil para todo tipo de gente! A
Angela Merkel, atrás do seu quarto mandato, acabou de endurecer a sua
legislação sobre imigrantes, porque acabou de ser assassinada uma menina,
após ter sido estuprada, caso que comoveu a Alemanha. O comportamento
e a cultura deles são completamente diferentes dos nossos. Não podemos,
neste momento de crise mundial, escancarar as portas do Brasil para todo
tipo de gente! Isso vai virar — desculpem-me o termo — a casa da mãe
Joana. Este País é nosso! Não é de todo mundo! Não podemos fazer isso. Até
mesmo o Trump ganhou as eleições na Flórida, juntamente com os cubanos,
exatamente em função disso. Nós não podemos escancarar as portas do
Brasil para o mundo! Nós não comportamos esse tipo de gente aqui dentro,
sem controle! (...) Pelo Brasil, peço o voto “não”. (Jair Bolsonaro)
A novidade nessa narrativa é o repúdio à possibilidade de acolhimento na
forma de visto humanitário, introduzida pelo Conselho Nacional de Imigração

22
A matéria chegou à Câmara dos Deputados em agosto de 2015 e retornou ao Senado em
dezembro de 2016.
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(CNIg) para atender inicialmente o desafio decorrente do ingresso massivo de
haitianos no país e, posteriormente, para solicitantes de refúgio não enquadráveis
na legislação apropriada.
V.Exa. está legalizando a figura do coiote! Quem vier acompanhado de
coiote pode entrar! V.Exa. está dizendo isso! Está escrito isso aqui! (...)
Nem o Brasil nem nenhum país pode se dispor a abrir as fronteiras para
qualquer cidadão que chegue ao aeroporto e se declare, de fato ou de
direito, refugiado ou apátrida. Isso é impossível! Nós temos conhecimento
da crise em que vive a Europa; da crise que há no Norte, na fronteira com
a Venezuela; da crise norte-americana, na fronteira com o México. (...) E
mais: a quem necessitar de acolhimento humanitário é autodeclaratório.
Eu chego ao aeroporto e declaro: “Eu preciso, por questão humanitária,
permanecer no Brasil”. Ora, a Polícia Federal ficará com as mãos atadas
para exercer um controle de fronteira, e isso é um equívoco. (José Carlos
Aleluia)
A leitura das notas taquigráficas permite aventar que setores ligados à segurança
pública seriam contra a possibilidade de visto humanitário, parte do texto da
nova lei. Isso se dá quando o presidente da Câmara dos Deputados demonstra
incômodo diante da atuação em Plenário do que ele nominou como “assessoria
parlamentar” da Polícia Federal:
A Polícia Federal participou desse debate na Comissão. E, saindo da Comissão,
a Polícia Federal poderia ter debatido esse tema com os Parlamentares. Não
é na hora da votação que qualquer assessor parlamentar entra aqui para
influenciar o voto. (Palmas.)23
Foram apresentados destaques ao projeto, tendo sido aceito pelo relator apenas
aquele que suprimiu do texto a responsabilidade da empresa transportadora das
despesas com a repatriação, comprovado dolo ou culpa.

23
http://www.camara.leg.br/internet/plenario/notas/extraord/2016/12/EN0612161849.
pdf. Vale registrar que a Polícia Federa foi citada 30 vezes durante a discussão da matéria.
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Durante os debates, a presidenta da Comissão Especial, deputada Bruna Furlan,
em dois momentos anunciou a presença e saudou a participação da sociedade
civil na construção do texto:
Sr. Presidente, eu quero agradecer, também, aos integrantes da Conectas
Direitos Humanos e a todas as ONGs e entidades que nos ajudaram a
construir este projeto, especialmente na pessoa da Irmã Rosita e na do Padre
Paolo. (...)
O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados — ACNUR
está aqui representado por Isabel Marquez. Agradeço à Missão Paz, do
Padre Paolo; à Conectas Direitos Humanos; ao Serviço Franciscano de
Solidariedade — SEFRAS; ao Instituto de Migrações e Direitos Humanos —
IMDH, na pessoa da Irmã Rosita; à Cáritas; à Anistia Internacional, e ao
próprio ACNUR. Eu agradeço a todos que estiveram conosco durante toda a
construção deste projeto. É uma lei de caráter humanitário.
Após a aprovação, foi a vez do relator, deputado Orlando Silva, agradecer à
sociedade civil, nos seguintes termos:
Representantes de uma rede de entidades de proteção e apoio aos imigrantes
estão aqui no Plenário. Eles foram muito importantes para a construção
desse projeto. Quero, na pessoa da Irmã Rosita, cumprimentar todos os que
ajudaram para esta realização e agradecer aos colegas que colaboraram com
a construção deste projeto. Muito obrigado. (Palmas nas galerias.)
Muito mais árduo seria, no entanto, o trabalho de advocacy dessas entidades
no Senado, como veremos a seguir.

O debate sobre a nova lei – cenário 2 (Senado Federal)
Na reta final de aprovação da nova lei houve intensa mobilização de setores da
sociedade civil pró e contra seu texto. Posicionamentos contrários deram-se por meio
de manifestações na cidade de São Paulo (SP) e de investimento nas redes sociais, com
forte protagonismo de um parlamentar de extrema-direita e de um descendente da
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família real brasileira. O antagonismo dos discursos era evidente: defesa de direitos
versus defesa da soberania nacional e temor a “ameaças terroristas”24.
Embora a ação de advocacy realizada no Senado tenha conseguido manter
o texto da Câmara em sua quase totalidade, aconteceu um revés: a retirada do
Conselho Nacional de Imigração (CNIg) da nova lei migratória, por “vício de
iniciativa”. Como no texto que veio da Câmara dos Deputados estava redigido
“Conselho Nacional de Migração”, e não “Imigração”, o relator na Comissão de
Relações Exteriores, senador Tasso Jereissati (PSDB/CE), interpretou que se estaria
criando um novo órgão, o que é de competência exclusiva do Poder Executivo25.
Rumores de bastidores indicavam que a decisão não fora técnica ou regimental,
mas política. O governo Temer seria contrário à existência do CNIg. Na nova
correlação de forças, e em conformidade com os grupos políticos instalados no
poder, não interessaria o fortalecimento de um conselho de caráter tripartite
que, durante mais de uma década, atualizou a legislação migratória por meio de
resoluções e portarias que atenderam com celeridade e espírito humanitário às
demandas sempre mutantes da realidade migratória26.
Aprovado o Substitutivo da Câmara dos Deputados nº 7, de 201627, na
Comissão de Relações Exteriores, era preciso pautá-lo para a Ordem do Dia
no Plenário. Geralmente essa decisão é tomada em reunião de Líderes com o
Presidente do Senado. O líder do DEM, senador Ronaldo Caiado (DEM/GO),
posicionou-se contra e atrasou o processo por uma semana.

24
Chama a atenção a importância da referência a terroristas e terrorismo para justificar a
aprovação da lei de 1980 e a rejeição da lei de 2017. Terroristas eram os “subversivos” de 1980.
Agora, manifestações de direita nominaram como terroristas em potencial os imigrantes de países
islâmicos.
25
Isso seria facilmente contornável com uma emenda de redação substituindo o “M” por
“I” ou fazendo referência ao fato de o Substitutivo da Câmara ter sido resultado também do exame
do PL 5655, de 2009, de autoria do Poder Executivo, que em sua ementa já dizia que a nova lei
transformaria o CNIg em Conselho Nacional de Migração.
26
Entre elas, destacam-se o reconhecimento da residência para cônjuge do mesmo sexo,
o visto humanitário para haitianos e cidadãos de outros países que tiveram suas solicitações de
refúgio negadas pelo Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), a residência para vítimas de
tráfico de pessoas e trabalho escravo e a permissão de trabalho para alunos estrangeiros com visto
de estudo, sob certas condições.
27
A matéria passou a ter essa identificação quando voltou à Casa de origem para ser revisada.
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Quando o SCD 7/2016 foi examinado, na sessão plenária de 18 de abril
de 2017, foi defendido na tribuna pelo senador Tasso Jereissati (PSDB/CE),
que registrou a necessidade de modernização do marco regulatório, não mais
baseado na segurança nacional, mas na defesa de direitos. Também ressaltou
a importância do debate realizado, que traria para deliberação um texto
praticamente consensual:
Antes de mais nada, é importante ressaltar que o texto que chega hoje para
a apreciação deste Plenário é objeto de longo debate envolvendo, ao longo
de mais de quatro anos, dezenas de organismos nacionais, internacionais,
laicos, religiosos, Ministérios, órgãos governamentais, Forças Armadas,
entidades da sociedade civil ligadas ao mundo do trabalho, da segurança de
fronteiras, da defesa de direitos humanos e à questão dos refugiados.
Em todos os momentos, ficou claro que era preciso que a questão da migração
fosse vista sob um novo prisma, substituindo a ótica anterior, que tinha
raízes ainda no Estado Novo, no que se refere à proteção ao mercado de
trabalho para os brasileiros, e nos períodos militares, com excessivo enfoque
na segurança nacional.
A consensualidade do texto, destacada nos discursos parlamentares na Câmara
e na fala do senador Tasso Jereissati e de parlamentares de oposição ao governo
Temer, parece ter se perdido junto com o impedimento de Dilma Rousseff. O que
se viu naquela tarde no Plenário do Senado foi uma ofensiva articulada e agressiva
contra o texto da nova lei.
O senador Ronaldo Caiado (DEM/GO), da Frente Parlamentar da
Agropecuária, apresentou destaques supressivos para retirar do texto o
dispositivo que garantia os direitos originários dos povos indígenas e das
populações tradicionais, em especial o direito à livre circulação em terras
tradicionalmente ocupadas; as expressões “mediante ato fundamentado”
referidas ao impedimento de ingresso no país; a expressão “ou a quem necessite
acolhimento humanitário” em artigo que elencava as possibilidade de não
aplicação da medida de repatriação; e a expressão “ouvido previamente o
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Ministério Público Federal” para autorização de prisão cautelar em casos de
extradição.
Na defesa que fez de seu requerimento de destaque, observa-se uma mescla
de argumentos historicamente datados (segurança nacional e percepção do
estrangeiro como ameaça) com outros afetos à pauta da Polícia Federal e às
agendas da Frente Parlamentar da Segurança Pública e da Frente Parlamentar
da Agropecuária, tais como o temor a supostas restrições à atividade policial e
dúvidas em relação à definição de acolhimento humanitário, povos indígenas e
populações tradicionais:
É um projeto totalmente anacrônico, totalmente fora da realidade e do
momento que nós estamos vivendo. Hoje, todos os países estão fortalecendo
as suas autoridades policiais de fronteira. (...) A partir de agora, como é
que o cidadão, como autoridade policial, vai conseguir impedir a entrada
de um cidadão que não cumpre aquelas exigências mínimas? (...) Como é
que nós, como é que a autoridade policial vai impedir o cidadão mediante
ato fundamentado? Quer dizer, o policial é obrigado a dizer o porquê do
impedimento do cidadão para que ele não entre no País. (...). Qual é o
parâmetro para definir e avaliar o que é o acolhimento humanitário(...).
O cidadão, a partir de hoje, vai ser policial de fronteira para quê? Eu vou
chegar lá, eu sou um índio. Aí como é feito? Tem que ter o DNA para saber?
O cidadão vai alegar... Veja bem o quanto é subjetivo. Eu faço parte de
populações tradicionais. O que é isso? Qual é a subjetividade de populações
tradicionais? Quer dizer, aí o trânsito é livre?
Encaminhou contrariamente a esses destaques a senadora Fátima Bezerra
(PT/RN), relembrando que a nova Lei de Migração, em debate, representava uma
verdadeira correção histórica:
Os destaques aqui apresentados pelo Senador Caiado, de fato, nos remetem
(...) a um tempo de triste memória , porque trata-se de retroceder a uma
lei cuja diretriz é a segurança nacional e na qual o estrangeiro, portanto, é
percebido como uma ameaça.
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Nós estamos aqui aprovando o relatório do Senador Jereissati, que é fruto
de um amplo debate – desde o governo do então Presidente Fernando Collor
de Mello; depois, no governo do Presidente Lula –, fruto de um intenso
debate com universidades, associações de imigrantes, o Conselho Nacional
de Imigração. Enfim, Sr. Presidente, repito: o projeto de lei (...) é fruto desse
intenso debate e vem na direção, exatamente, de tratar a migração como
um fato social, orientado sob a ótica dos direitos humanos, com um novo
conceito de que o imigrante ou o ser humano não seja simplesmente um
estrangeiro, mas um cidadão detentor de direitos e contribuinte para um
Brasil democrático e diverso.
Os destaques foram rejeitados e o SCD foi aprovado com 43 votos favoráveis e 04
contrários. Votaram contra a nova Lei de Migração os senadores José Medeiros (PSD/
MT), Lasier Martins (PSD/RS), Romário (PSB/RJ) e Ronaldo Caiado (DEM/GO).

Os vetos – cenário 3 (Casa Civil da Presidência da República)
No início de maio de 2017, mais de 100 entidades da sociedade civil e órgãos
como o ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados)
enviaram carta ao presidente Michel Temer demandando a aprovação integral do
texto, sem vetos.
A Mensagem nº 163, de 24 de maio de 2017, da Presidência da República,
chocou a todos que participaram das mobilizações pela aprovação da nova lei.
Quando se imaginava que seriam, no máximo, 1 ou 2 vetos, foram encaminhados
ao Congresso Nacional 18 vetos, entre eles o da anistia a migrantes que ingressaram
no Brasil, sem documentos, até 6 de julho de 2016, grande esperança para milhares
de imigrantes.
Como muitos outros agrupamentos sociais e políticos do Brasil pós-maio
de 201628, os atores sociais envolvidos no trabalho de advocacy pela aprovação
28
Em 12 de maio de 2016, o Senado aprovou por 55 votos a 22 a abertura do processo
de impeachment, afastando Dilma Rousseff da presidência até que o processo fosse concluído.
Michel Temer assumiu então interinamente o cargo de presidente. Em 31 de agosto de 2016,
Dilma Rousseff perdeu o cargo de Presidente da República após três meses de tramitação do
processo iniciado no Senado.
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da nova lei de migração foram surpreendidos com os retrocessos que se deram
em relação aos compromissos do país com as pautas internacionais de defesa
de direitos.
Embora não tenham conseguido impedir a aprovação da matéria nos Plenários
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, as forças políticas que os
parlamentares contrários à nova lei representam estavam fortalecidas nas novas
configurações do Gabinete de Segurança Institucional e da Casa Civil da Presidência
da República, assim como na Advocacia Geral da União e no Ministério da Justiça e
Segurança Pública, órgãos responsáveis pelos vetos, inclusive a artigos considerados
imprescindíveis para uma normativa baseada na defesa de direitos.
O site Migramundo, assim informou o acontecido:
Grupos conservadores (...) têm intensificado atos contrários à proposta
desde a aprovação da nova lei. Tais pressões, vindas especialmente da
Polícia Federal, do Ministério da Defesa e do GSI (Gabinete de Segurança
Institucional) foram determinantes para os vetos presidenciais (...)29.
Uma leitura atenta das “razões do veto” presentes na referida Mensagem nº
163, de 2017, revela a pouca familiaridade dos novos integrantes da Casa Civil da
Presidência da República com a pauta migratória em geral, seja em seus aspectos
conceituais, consagrados em tratados e fóruns internacionais dos quais o Brasil
faz parte, seja em termos de gestão30.
As razões do veto à anistia, por exemplo, são uma antítese ao espírito desses
atos oficiais. De autoria do Gabinete de Segurança Institucional e da Casa Civil da
Presidência da República, o veto tem a seguinte justificativa:
O artigo concede anistia indiscriminada a todos os imigrantes,
independentemente de sua situação migratória ou de sua condição
pessoal, esvaziando a discricionariedade do Estado para o acolhimento dos
29
http://migramundo.com/nova-lei-de-migracao-e-sancionada-mas-vetos-derrubamanistia-e-mais-19-pontos/
30
A análise dos vetos apresentadas a seguir foi produzida a partir de observações de
um coletivo de entidades que vem trabalhando juntas na defesa de diretos de migrantes, como o
Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) e Conectas Direitos Humanos. As críticas aos
vetos, no entanto, são de absoluta responsabilidade da autora
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estrangeiros. Além disso, não há como se precisar a data efetiva de entrada
de imigrantes no território nacional, permitindo que um imigrante que entre
durante a vacatio legis possa requerer regularização com base no dispositivo.
Ora, as anistias são procedimentos estabelecidos e consolidados pelo
Estado brasileiro ao longo da história31, diante da percepção de que a falta de
documentação é o principal fator que conduz os migrantes à informalidade e à
precarização do trabalho. Nas experiências anteriores, de 1981, 1988, 1998 e 2009,
não houve qualquer problema em relação à metodologia, sendo que a anistia de
2009 foi, inclusive, elogiada em fóruns internacionais.
Além da anistia, outra razão de veto surpreendente, sugerido pela Casa Civil da
Presidência da República, foi ao conceito de “migrante”32, por considerá-lo muito
amplo, abrangendo inclusive o estrangeiro com residência em país fronteiriço,
o que estende a todo e qualquer estrangeiro, qualquer que seja sua condição
migratória, a igualdade com os nacionais, violando a Constituição em seu artigo
5º, que estabelece que aquela igualdade é limitada e tem como critério para sua
efetividade a residência do estrangeiro no território nacional.
Acontece que o princípio da igualdade entre nacionais e estrangeiros, previsto
no artigo 5º da Constituição, garante os direitos fundamentais e invioláveis e não
pode ser restringido, sob nenhuma hipótese, com base na condição migratória
ou em critério de residência. O veto, além disso, desconsiderou a decisão dos
parlamentares, que definiu ser o termo “migrante” o mais adequado para se referir
às dinâmicas complexas da mobilidade humana na contemporaneidade, não mais
orientadas segundo a lógica binária da imigração/emigração. Desconsiderou,
também, o fato de o termo “migrante” ser adotado nos principais fóruns regionais
e internacionais, onde é utilizada a definição do glossário da UNESCO.
31
Desde a década de oitenta, foram quatro as anistias concedidas: Lei 6964, de 9 de dezembro
de 1981; Lei 7685, de 2 de dezembro de 1988; Lei 9675, de 19 de julho de 1998, regulamentado pelo
decreto 2771, de 8 de setembro de 1998 e Lei 11961, de 2 de julho de 2009. Todas essas legislações
dispunham de uma data-base para a concessão da regularização, sendo sua comprovação atestada
por “declaração expressa da data de seu ingresso no país” (Decreto 2771/98) ou por “comprovante
de entrada no Brasil ou qualquer outro documento que permita à Administração atestar o ingresso
do estrangeiro no território nacional até o prazo previsto no art. 1º desta Lei” (lei 11961/2009).
32
Com os vetos, a lei apenas define os conceitos de imigrante e emigrante.
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Também foram vetados, entre outros, dispositivos que tratam da revogação
das expulsões de migrantes decretadas antes de 1988 (ou seja, no período de
exceção); da dispensa do serviço militar de brasileiros por opção ou naturalizados
que cumpriram obrigações militares em outro país; e do direito do imigrante
de exercer cargo, emprego ou função pública, com os argumentos de vício de
iniciativa, “interesse nacional” e “insegurança jurídica”.
Os vetos que mais chamam a atenção, no entanto, referem-se a aspectos
considerados mais modernos da nova lei, amplamente apoiados por entidades
de defesa dos direitos de migrantes, por organismos internacionais e por
associações científicas nas audiências públicas que aconteceram na Comissão
Especial. São eles:
1) Parágrafo único do art. 37 e inciso IV do art. 40 – dispositivos que (i)
garante que a concessão de visto ou de autorização de residência para fins
de reunião familiar poderá ser estendida, por meio de ato fundamentado, a
outras hipóteses de parentesco, dependência afetiva e fatores de sociabilidade
e (ii) autoriza a admissão excepcional no país de criança ou adolescente
que esteja acompanhado de responsável legal residente no país, desde que
manifeste a intenção de requerer autorização de residência com base em
reunião familiar.
Para a Casa Civil da Presidência da República, tais dispositivos poderiam
possibilitar a entrada de crianças sem visto, acompanhada de representantes por
fatores de sociabilidade ou responsável legal residente e, com isso, facilitar ou permitir
situações propícias ao sequestro internacional de menores.
Além de confuso, o veto é incompatível com o conceito moderno de família,
que incorpora pessoas que têm longo histórico de convivência familiar, como
prevê o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças
e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária33, de 2013, o qual define
família como um grupo de pessoas que são unidas por laços de consanguinidade,
de aliança e de afinidade:

33
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/pdf/plano-nacionalde-convivencia-familiar-e.pdf
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Esses laços são constituídos por representações, práticas e relações que
implicam obrigações mútuas. (...) Assim, em um âmbito simbólico e
relacional, que varia entre os diversos grupos sociais, muitas pessoas podem
ser consideradas como “família”. (Plano Nacional de Promoção, Proteção
e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária, p. 25).
Ou seja, os dispositivos vetados referem-se a uma noção de família que o
Brasil já incorporou e considerou válida e necessária no âmbito da real e justa
compreensão de abrangência familiar. Além disso, existem mecanismos próprios
de resolução caso ocorram abusos.
2) § 4o do art. 113 - define como “grupos vulneráveis”, para os quais não
serão cobrados taxas e emolumentos, os solicitantes de refúgio, os requerentes
de visto humanitário, as vítimas de tráfico de pessoas, as vítimas de
trabalho escravo, os migrantes em cumprimento de pena ou que respondem
criminalmente em liberdade e os menores desacompanhados. Para a Casa Civil
da Presidência da República o dispositivo apresenta impropriedade, ao arrolar
indevidamente como integrante de grupo vulnerável, passível, portanto de benefícios
no âmbito da política migratória, os indivíduos que respondam criminalmente
em liberdade. Ora, mesmo estes precisam regularizar sua situação migratória e,
em sua maioria, não têm recursos para tal. Com o argumento pífio do governo,
ficaram fora da isenção praticamente a totalidade de imigrantes que chegam ao
país em situação de pobreza.
3) § 2o do art. 1o – “São plenamente garantidos os direitos originários
dos povos indígenas e das populações tradicionais, em especial o direito à
livre circulação em terras tradicionalmente ocupadas”. Para a Casa Civil da
Presidência da República, o dispositivo afronta os artigos 1º, inciso I; 20, § 2º e 231
da Constituição da República, que impõem a defesa do território nacional como
elemento de soberania, pela via da atuação das instituições brasileiras nos pontos de
fronteira, no controle da entrada e saída de índios e não índios e a competência da
União de demarcar as terras tradicionalmente ocupadas, proteger e fazer respeitar
os bens dos índios brasileiros.
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Outro veto mal formulado. O § 2º do art. 1º, longe de ser inconstitucional,
encontra-se amparado pelo artigo 231 da Constituição, que versa sobre os direitos
dos povos indígenas, que determina ser dever do Estado brasileiro “protegê-los e
respeitá-los”, e cujo parágrafo primeiro delimita o âmbito de aplicação do conceito
de livre circulação a que se refere o dispositivo vetado da nova Lei de Migração.
O direito à livre circulação de povos indígenas e populações tradicionais
também encontra respaldo em tratados internacionais dos quais o Brasil é
parte, como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
internalizada pelo Decreto n. 5.051, de 19 de abril de 200434 e o Acordo sobre
Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercosul e Países Associados35,
que contempla os indígenas da região.
Finalmente, a prática administrativa referente ao policiamento de fronteira
exercido pelo Departamento de Polícia Federal e, quando cabível, pelas Forças
Armadas, já se orienta pelo respeito à circulação de pessoas indígenas em suas
terras. Essa matéria foi regulada pelo Decreto n. 4.412 de 200236, que assegura o
respeito aos usos, costumes e tradições indígenas nas atividades de policiamento,
conforme disposto em seu art. 3º:
Art. 3º As Forças Armadas e a Polícia Federal, quando da atuação em
terras ocupadas por indígenas, adotarão, nos limites de suas competências
e sem prejuízo das atribuições referidas no caput do art.1º, medidas de
proteção da vida e do patrimônio do índio e de sua comunidade, de respeito
aos usos, costumes e tradições indígenas e de superação de eventuais
situações de conflito ou tensão envolvendo índios ou grupos indígenas.
Ou seja, é plenamente conveniente e são constitucionalmente válidas as
disposições previstas no dispositivo vetado, que inscrevia em lei e conferia
segurança jurídica a uma prática administrativa correntemente realizada.

34
35
36

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6975.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4412.htm
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Desafios
Mesmo com os vetos, comemorou-se uma nova lei migratória que repudia
a xenofobia e a discriminação em seus princípios, desburocratiza o processo de
regularização, institucionaliza a política de vistos humanitários, descriminaliza a
irregularidade migratória, amplia sobremaneira os direitos dos imigrantes (acesso
a serviços públicos e possibilidade de participar de manifestações políticas, por
exemplo), garante o devido processo legal em casos de repatriação e inclui um
capítulo aos brasileiros no exterior37.
Embora as entidades defensoras de direitos dos imigrantes, com apoio de
organismos internacionais e associações científicas, tenham buscado formas de
influenciar no processo de regulamentação, participando ativamente do evento
“Lei de Migração: regulamentação e interfaces com o Pacto Global”38, organizado
pelo Fórum de Participação Social39 do CNIg e pelo Ministério do Trabalho, com
apoio do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra) e do Ministério
da Justiça, a regulamentação causou apreensões40.
Analisando os processos políticos recentes, vemos que – por ingenuidade e/
ou certa crença cartesiana na evolução dos mecanismos institucionais – parece
ter-nos escapado justamente o que Giralda Seyferth insistentemente demonstrou
em seus trabalhos: a suspeição contra o estrangeiro, a eugenia, a intolerância e a
criminalização, que fazem parte de toda formulação legislativa dos últimos anos do

37
Ver considerações de Camila Asano, coordenadora de Política Externa da Conectas
Direitos Humanos. http://www.conectas.org/pt/acoes/politica-externa/noticia/48252-mudanca-deparadigma
38
Do evento resultaram cerca de trinta propostas sobre temas como a concessão de vistos,
revalidação de diplomas, acesso a serviços e programas sociais e participação dos migrantes nas
decisões sobre migração no país, que deverão ser discutidas no Conselho Nacional de Imigração.
A expectativa das entidades é que as propostas também subsidiem outras discussões em curso no
Executivo sobre a nova lei. Fonte: http://migramundo.com/sociedade-civil-e-migrantes-fazemsugestoes-para-regulamentacao-da-lei-de-migracao/
39
O Fórum de Participação Social foi (FPS) foi instituído em 2015 pelo CNIg como espaço
consultivo para sugestões, propostas à formulação de políticas migratórias no âmbito do CNIg e do
Ministério do Trabalho. Seu objetivo é promover e ampliar o diálogo entre o CNIg e a sociedade civil
a fim de propiciar subsídios para a construção de políticas migratórias no Brasil.
40
Ver: https://www.conectas.org/noticias/contrariando-a-lei e https://www.conectas.org/
noticias/decreto-de-temer-volta-criminalizar-migracao
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Império e da República, não deixariam de existir, como num passe de mágica, no
Brasil contemporâneo41. Ao contrário, estão aí, alimentadas por narrativas sobre
a necessidade de fortalecimento das forças de segurança e pela agenda de retirada
de diretos que, com percalços e algumas contradições, vinham se solidificando no
país a partir da Constituição de 1988.
Não é à toa que, na segunda década do século XXI, verificamos a resiliência
de percepções racistas e preconceituosas que estiveram presentes no processo de
formação nacional, sobretudo – mas não só – quando da formulação de políticas
migratórias. Um exemplo é a noção de “indesejáveis”, que incluía quesitos
como raça, cor, origem, faixa etária, estado de saúde e subjetividades ligadas à
moralidade, aptidão ao trabalho e segurança nacional, assim como o temor à
mobilidade de “ciganos e congêneres” e dos que “se entreguem à prostituição”.
Tais noções e argumentos têm sido atualizados para justificar (i) o controle de
imigrantes originários de países sul-americanos, caribenhos, africanos, árabes
e asiáticos, assim como de povos indígenas e populações tradicionais e (ii) a
repressão à prostituição, sobretudo no âmbito da agenda antitráfico de pessoas,
colocada a partir da Convenção de Palermo.
Acreditar que a trajetória conservadora de construção de leis migratórias e de
instituições de controle havia sido interrompida pela redemocratização do país
foi um erro justificado, em parte, pelo desconhecimento do papel das elites civis
no golpe de 1964 (Campos, 2017). Talvez tenhamos superestimado, da mesma

41
Para entender a força desse pensamento conservador nos debates atuais, é preciso voltar
sempre aos trabalhos de Giralda Seyferth, que mostram como tais filtros e restrições estavam
regulamentados em leis como os Decretos lei nº 406, de 1938, e nº 7967, de 1945, que só foram
revogados em 1980. Também é importante lembrar o contexto da construção do sistema de controle
migratório brasileiro contemporâneo. Em 1964, o General Castelo Branco sancionou a Lei nº
4473, de 1964, que determina, em seu artigo primeiro, que a entrada de estrangeiros no território
nacional, incluindo o seu impedimento, ficará a cargo das “autoridades de Polícia”. Em 1969, a junta
militar que assumiu a chefia do governo por força do Ato Institucional nº12, editou o Decreto-Lei
nº 941, de 1969, quem definiu caber à Polícia Federal o controle, registro, prorrogação de prazo
de estada, expedição de documento de identidade, expulsão e naturalização de estrangeiro, além
de prover orçamento específico para que o órgão possa gerenciar as migrações. Tais informações
são importantes para entender, por exemplo, a atuação nunca explicitada da Polícia Federal nas
votações em Plenário da nova Lei de Migração e seu provável papel na definição dos vetos.
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forma, a força de pautas exógenas no processo de criminalização das migrações42,
sobretudo a partir da introdução da agenda antitráfico de pessoas no Brasil.
Novos investimentos de pesquisa se fazem necessário para entendermos por que
tais pautas encontraram solo tão fértil não só nas burocracias do Estado, mas em
segmentos consideráveis da sociedade brasileira.
Já analisei, em outro lugar, nossas origens elitistas, racistas e conservadoras43. Não
podemos esquecer que os 261 parlamentares que integram a Frente Parlamentar da
Agropecuária (quase 44% do total) foram eleitos democraticamente e representam
os anseios de parte considerável da população. Sua atuação há muito deixou de ser
focada na agropecuária. Uma rápida pesquisa no sítio eletrônico da organização
nos mostra que, para além das coordenações por Casa (Câmara e Senado) e por
Região, existe uma coordenação formada por representantes do Senado, Câmara,
coordenação jurídica e coordenação institucional, além das Comissões de MeioAmbiente, Política Agrícola, Infraestrutura e Logística, Direito de Propriedade
e Minorias, Trabalhista, Relações Internacionais, Agricultura Familiar e Política
para Novas Fronteiras Agrícolas.
Ou seja, para os parlamentares da bancada ruralista (e também da bala, dada a
aliança política existente), o tema migratório parece ser apenas mais um dos itens
de uma pauta ampliada que conforma uma estratégia preocupante de tomada e
manutenção no poder. A agressividade de seus discursos e a voracidade de suas
práticas com o intuito de reproduzir-se e acumular capital econômico e simbólico
demonstra estarmos diante da consolidação de uma nova elite política, com
quase nenhuma tradição familiar, patrimonial ou cultural, e que cresceu com o
apoio incondicional de elites políticas tradicionais, velhos coronéis de partidos
historicamente consolidados.

42
Em verbete sobre criminalização das migrações produzido para o Dicionário Crítico sobre
Migrações Internacionais (2018), Guilherme Mansur e Marcia Sprandel apontam que, embora a
relação entre migração e crime seja coetânea à formação do Estado-nacional moderno e à codificação
dos sistemas de justiça criminal a ele referidos, é a partir da década de 1980 que a criminalização das
migrações passou a ganhar concretude e prioridade na agenda política de países hegemônicos, em
função de uma estratégia política neoliberal que consiste em fazer da legislação penal, da narrativa
criminal popular e da criminologia ferramentas de governança de questões sociais.
43
Ver A pobreza no paraíso tropical. Rio de Janeiro, Relume Dumará, 2004.
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O processo de votação da nova Lei de Migração, assim como da Medida
Provisória 820, de 2018 (Refugiados)44, que tramitou meses depois, mostra que
essas novas elites não têm o menor pudor em expor suas ideias racistas, xenófobas
e pragmáticas. Resta saber se aceitarão continuar sendo a mão armada das velhas
elites dentro do Congresso Nacional ou se, fortalecidas, imporão suas propostas
de cotas para migrantes, fechamento de fronteiras, liberação das armas, revogação
de decreto sobre comunidades tradicionais, liberação geral dos agrotóxicos,
autorização de demarcações de terras indígenas e de preservação ambiental pelo
Congresso, entre outras.

44
A MP 820, de 2018, que dispõe sobre medidas de assistência emergencial para
acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado
por crise humanitária, foi publicada em 16 de fevereiro de 2018, no auge da imigração de cidadãos
e cidadãs venezuelanos ao Brasil, via o estado de Roraima. Embora a tensão na fronteira com a
Venezuela apareça inclusive na exposição de motivos que acompanha a MP 820, é importante
frisar que a legislação refere-se a toda e qualquer situação de emergência migratória, em qualquer
fronteira ou local do país. Basicamente, a MP conceitua “situação de vulnerabilidade”, “proteção
social” e “crise humanitária; determina que situações de vulnerabilidade decorrentes de fluxo
migratório provocado por crise humanitária, no território nacional, deverão ser reconhecidas por
ato do Presidente da República; lista as medidas de assistência emergencial para acolhimento, a
serem desempenhadas pelos Governos federal, estaduais, distrital e municipais, por meio de adesão
a instrumento de cooperação federativa e institui o Comitê Federal de Assistência Emergencial.
Parlamentares de oposição apresentaram um conjunto de emendas à MP, produzidas a partir de
sugestões da sociedade civil, grande parte delas conceituais (adequação dos termos da MP à nova
Lei de Migrações e a acordos e tratados internacionais). Outras emendas resgatavam dos vetos à
Lei de Migração a realização de uma anistia e a garantia da livre circulação de povos indígenas
e populações tradicionais. Finalmente, foram apresentadas emendas garantindo a presença da
sociedade civil no Comitê Emergencial e tornando obrigatória a execução orçamentária das ações
emergências listadas no texto da MP.
Dessas sugestões, o relator, Deputado Jhonatan de Jesus (PRB/RR), acatou parte das emendas
conceituais, a participação da sociedade civil no Comitê, com direito a voz, e a garantia da execução
orçamentária. No entanto, o relator incluiu em seu parecer dois artigos relacionados a questões
locais de disputas com os povos indígenas. Um deles retirando a sede do município de Pacaraima da
Terra Indígena São Marcos, e outro alterando a legislação ambiental, reduzindo o tempo de consulta
a povos indígenas. Durante a votação de seu parecer, o autor retirou um dos artigos (referente à
Pacaraima) mas manteve o novo formato de licenciamento ambiental em terras indígenas. Quando
da votação na Câmara dos Deputados, no dia 05/06/18, foi construído um acordo com o Governo
que resultou na aprovação do destaque que suprime o artigo 11 (licenciamento ambiental). Em
troca, PT e PCdoB retiraram seus destaques. O Governo, por sua vez, conseguiu emplacar um
destaque retirando a obrigatoriedade da execução orçamentária das ações.
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É preciso acompanhar esses movimentos políticos com redobrada atenção, uma
vez que a história brasileira nos mostra que pautas e movimentos conservadores
têm como bandeira e fermento a xenofobia e a segurança das fronteiras. Mais
do que nunca, a adesão do Brasil a acordos e tratados internacionais de direitos
humanos, refúgio e migração deverá servir de base para a defesa incondicional
dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras migrantes e suas famílias.
Às entidades de defesa de direitos dos migrantes, nesse contexto, caberá também
o papel de pressionar o Poder Legislativo para que - além da constitucionalidade dos
projetos de lei - esteja atento à convencionalidade das matérias em tramitação, ou
seja, sua compatibilidade com acordos e tratados internacionais. Lembrando que,
como bem aponta Sarlet (2015), a não observância constitui violação do tratado.
Para os pesquisadores da temática migratória, fica o estímulo à produção de
reflexões sobre a atuação do Congresso Nacional em temas afins. Como já apontou
Nader (1974), a indignação diante de situações de injustiça e violação de direitos
é forte elemento impulsionador de novas pesquisas e de novos objetos que, no
caso, poderão alicerçar percepções mais sofisticadas do Congresso Nacional e do
próprio Estado.

Referências Bibliográficas
CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. Estranhas catedrais: as empreiteiras
brasileiras e a ditadura civil-militar, 1964-1988. Eduff: 2017
DIAS, Guilherme Mansur e SPRANDEL, Marcia Anita. “Criminalização das
migrações”. Verbete. Dicionário crítico de migrações internacionais. Brasília,
Editora Universidade de Brasília, 2017.
NADER, Laura. “Up the Antropologist- perspectives gained from studying up”.
In: HYMES, Dell (ed). Reinventing Anthropology. Vintage Books, 1974.
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO - Migração Laboral no
Brasil: políticas, leis e boas práticas (2007 a 2016). Brasília, 2017. [Elaboração de
Marcia Anita Sprandel] https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/--ro-lima/---ilo-brasilia/documents/publication/wcms_547266.pdf

58

Caderno de Debates – Dezembro 2018

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - Plano Nacional de Promoção,
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar
e Comunitária. 2006. https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/
assistencia_social/Cadernos/Plano_Defesa_CriancasAdolescentes%20.pdf
SARLET, Ingo Wolfganf. “Controle de convencionalidade dos tratados
internacionais”. Consultor Jurídico, 10 de abril de 2015. https://www.conjur.
com.br/2015-abr-10/direitos-fundamentais-controle-convencionalidadetratados-internacionais Apud PORTO, Lorena Vasconcelos et all. Temas da Lei
nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) à luz das normas internacionais. Brasília,
MPT, 2018.
SEYFERTH, Giralda. Imigrantes, estrangeiros: a trajetória de uma categoria
incomoda no campo político. Trabalho apresentado na Mesa Redonda Imigrantes e
Emigrantes: as transformações das relações do Estado Brasileiro com a Migração.
26ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre os dias 01 e 04 de junho
de 2008, Porto Seguro, Brasil. Disponível em: http://www.abant.org.br/conteudo/
ANAIS/CD_Virtual_26_RBA/mesas_redondas/trabalhos/MR%2012/giralda%20
seyferth.pdf
SPRANDEL, Marcia Anita- A pobreza no paraíso tropical: interpretações e discursos
sobre o Brasil. Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 2004.
________“Migração e Crime: a Lei 6.815, de 1980”. REMHU - Revista Interdisciplinar
de Mobilidade Humana, Brasília, Ano XXIII, n. 45, p. 145-168, jul./dez. 2015.
http://www.scielo.br/pdf/remhu/v23n45/1980-8585-REMHU-23-45-145.pdf.

59

60

© ACNUR/Reynesson Damasceno

Caderno de Debates – Dezembro 2018

“[O] recurso à xenofobia atende a interesses políticos de grupos específicos, agravando ainda mais a
vulnerabilidade dos migrantes e dificultando sobremaneira sua integração”.

Migração Venezuelana ao Brasil: discurso
político e xenofobia no contexto atual
45

Rosita Milesi, Paula Coury e Julia Rovery46
A Venezuela está passando por uma forte crise econômica e política que tem
sido reconhecida pela comunidade internacional como uma crise humanitária. De
acordo com a Resolução 2/18 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH), a situação é nitidamente grave (CIDH, 2018). Os venezuelanos vêm
experimentando uma generalizada ausência de proteção do Estado e violação
dos seus direitos fundamentais. Faltam alimentos, remédios e atendimento de

45
Artigo originalmente publicado por: Aedos, Porto Alegre, v. 10, n. 22, p. 53-70, Ago. 2018.
Disponível em: https://seer.ufrgs.br/aedos/article/view/83376/49791. Acesso em 20/11/2018.
46
Diretora do Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), Irmã Scalabriniana,
advogada, observadora no Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e consultora no Comitê Nacional
para Refugiados (CONARE); Assistente de Integração no IMDH e mestre em Segurança Internacional
e Direitos Humanos pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po); Auxiliar Administrativa
no IMDH e bacharela em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB).
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saúde. A hiperinflação diminui drasticamente o poder de compra da população.
Conforme o Relatório 2017/2018 da Anistia Internacional, em dezembro de 2017,
a cesta básica para uma família de cinco pessoas custava 60 vezes mais do que o
salário mínimo (ANISTIA INTERNACIONAL, 2018, p. 252). Também a violência
cresce, seja na forma de furtos advindos do desespero da população faminta ou de
protestos duramente reprimidos pelas forças policiais.
Em decorrência, milhares de venezuelanos estão deixando seu país para buscar
proteção em outros Estados. Dados da Organização Internacional para Migrações
(OIM) mostram que o número de nacionais venezuelanos no exterior subiu de
700.000 para mais de 1.600.000 entre 2015 e 2017, sendo Colômbia, Estados Unidos
e Espanha os principais destinos (IOM, 2018, p. 2). Retrato dessa realidade são as
estimativas de que vivem na Colômbia cerca de 600.000 venezuelanos (UNHCR,
2018a) e de que, segundo dados recentes, 4.000 entram naquele país todos os dias
– dos quais metade permanece em território colombiano e metade se dirige ao
Equador (UNHCR, 2018b).
Desde 2016, o Brasil também tem sido um país de destino e trânsito para os
venezuelanos. De acordo com os números informados pelo Alto Comissariado
das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e pelo governo brasileiro, 32.744
venezuelanos solicitaram refúgio no país e outros 27.804 obtiveram autorização
de residência por vias alternativas ao sistema de refúgio47, totalizando mais de
60.000 pessoas registradas pelas autoridades migratórias brasileiras até maio de
2018 (UNHCR, 2018c).

47
Buscando oferecer uma alternativa de regularização migratória aos milhares de
venezuelanos que têm chegado ao Brasil desde 2016, em março de 2017 o Conselho Nacional de
Imigração (CNIg) aprovou a Resolução Normativa nº 126 que previa a possibilidade de concessão
de residência temporária a nacionais de países fronteiriços que não fossem ainda contemplados
pelo Acordo de Residência do Mercosul. Tal Resolução expirou em março de 2018, vindo a ser
substituída pela Portaria Interministerial Nº 9, de 14 de março de 2018. É importante destacar que,
apesar de ter sido pensada como resposta ao atual fluxo de venezuelanos, esta Portaria tem como
finalidade “atender a interesses da política migratória nacional” (conforme estabelecido no Art. 34,
inciso III, do Decreto No 9.199/2017, que regulamenta a Lei de Migração - Lei 13.445/2017). Não se
trata, portanto, de uma residência baseada na “acolhida humanitária” (como prevista no Art. 36 do
Decreto supracitado, ou no Art.14, inciso I, alínea c da Lei 13.445/2017).
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Apesar de ser um número expressivo de migrantes em um curto período de
tempo, não é algo que o País não tenha capacidade de acolher e integrar. O maior
desafio, na verdade, é a região pela qual chegam: a grande maioria – cerca de
40.000 pessoas – entrou pelo estado de Roraima, que compartilha uma fronteira
com a Venezuela (SPLINDLER, 2018). Para muitos, Roraima é apenas a “porta
de entrada” e local de trânsito até que consigam seguir viagem para outros
estados brasileiros ou, mesmo, para os países do Cone Sul, principalmente Chile
e Argentina.
Não existem registros oficiais deste movimento, porém, trata-se de um fluxo
notável. Segundo informações prestadas por companhias aéreas que atuam em
Boa Vista, apenas em março de 2018, cerca de 700 venezuelanos deixaram a
cidade em voos com destino às regiões Sudeste e Sul. Ademais, os atendimentos
realizados por instituições que apoiam imigrantes em diversos locais do Brasil
também indicam a utilização de rotas terrestres e hidroviárias, passando por
Manaus-AM e Belém-PA, configurando iniciativas espontâneas de interiorização
e dispersão do fluxo migratório no território nacional.
Ainda assim, milhares de venezuelanos permanecem em Roraima,
principalmente na capital Boa Vista, mas também em outros municípios, como
Pacaraima, Amajari, Mucajaí, Alto Alegre e Rorainópolis. Muitos o fazem por
preferirem permanecer próximos à fronteira, retornando com frequência
à Venezuela para levar ajuda a familiares e amigos que continuam no país,
principalmente na forma de alimentos e medicamentos. Porém, na grande
maioria dos casos, a permanência também pode ser explicada pelo custo elevado
do deslocamento para outros locais do Brasil.
Sendo Roraima o estado brasileiro com menor população (aproximadamente
500 mil habitantes) e menor participação no Produto Interno Bruto (PIB) nacional
(ITAÚ, 2018, p. 3), em 2017 tornou-se evidente a falta de condições locais para
acolher, abrigar e oferecer alternativas de trabalho a um contingente tão grande de
pessoas. Trata-se, portanto, de uma situação bastante desafiadora, especialmente
porque muitos dos imigrantes estão em situação extremamente vulnerável e a
capacidade das autoridades locais de fornecer respostas adequadas a esse fluxo
intensivo e concentrado é muito limitada. Diante deste cenário, diversos atores
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não governamentais e organizações internacionais têm se mobilizado para prestar
assistência aos venezuelanos.
Ademais, desde fevereiro de 2018, o Governo Federal iniciou uma atuação
mais robusta na gestão do fluxo migratório, com a edição das Medidas Provisórias
820/201848 (BRASIL, 2018a) e 823/201849 (BRASIL, 2018b) e do Decreto
9.286/201850 (BRASIL, 2018c). No entanto, na avaliação das autoridades locais e
também de entidades da sociedade civil, tratou-se de resposta tardia e insuficiente.
Neste contexto, em 13 de abril de 2018, o governo de Roraima entrou com a Ação
Civil Originária 3121 (ACO 3121), solicitando que o Supremo Tribunal Federal
(STF) determine que a União assuma efetivamente o controle policial e sanitário
na entrada dos migrantes no Brasil, inclusive com o fechamento temporário da
fronteira com a Venezuela (RORAIMA, 2018). A Ação ainda está tramitando na
Suprema Corte, mas, de imediato, o pedido gerou fortes reações contrárias por
parte de entidades que atuam na defesa dos direitos de migrantes e refugiados51,
de organismos internacionais e também do Governo Federal.
Este artigo se propõe a analisar a postura das autoridades locais materializada
na ACO 3121, mas manifestada também em diversas outras ocasiões. Buscar-se-á
demonstrar como as autoridades roraimenses têm explorado elementos xenófobos
em seu discurso político. Para tanto, basear-se-á, principalmente, na análise da
narrativa construída na ACO 3121, considerando que ela reúne elementos que

48
A MP 820/2018 dispõe sobre medidas de assistência emergencial para acolhimento
a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise
humanitária.
49
A MP 823/2018 abre crédito extraordinário no valor de 190 milhões de reais, em favor do
Ministério da Defesa, para aassistência emergencial e acolhimento humanitário de pessoas advindas
da República Bolivariana da Venezuela.
50
O Decreto 9.286/2018 define a composição, as competências e as normas de
funcionamento do Comitê Federal de Assistência Emergencial para acolhimento a pessoas em
situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária.
51
Em 20/04/2018, quatro entidades da sociedade civil que atuam no tema apresentaram
petição ao STF, solicitando ingresso nesta ação como amici curiae, de modo a poder colaborar
com informações fáticas e jurídicas, subsidiando a Suprema Corte com argumentos para rechaçar
qualquer hipótese de fechamento da fronteira. São elas: Instituto Migrações e Direitos Humanos,
Conectas Direitos Humanos, Centro de Direitos Humanos e Cidadania e Pia Sociedade dos
Missionários de São Carlos.
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vêm sendo difundidos não só pelo Governo do Estado, mas também por outros
atores locais, como autoridades municipais, parlamentares que representam
Roraima no Congresso Nacional e pré-candidatos às vagas em disputa nas
eleições de 2018. Por fim, far-se-á um breve balanço dos impactos causados por
essa retórica, demonstrando que, independentemente dos resultados jurídicos
que venham a ser obtidos na Suprema Corte com a Ação sob análise, o recurso
à xenofobia atende a interesses políticos de grupos específicos, agravando ainda
mais a vulnerabilidade dos migrantes e dificultando sobremaneira sua integração.

A Ação Civil Originária 3121 e o Recurso à Xenofobia no Discurso
Político
Na ação proposta perante o STF, o Governo do Estado de Roraima denuncia a
“[...] omissão da União no controle das fronteiras nacionais [...]”, argumentando
que isso provocou uma desarmonia e consequente “[...] oneração indevida aos
entes federativos” (RORAIMA, 2018, p.2). Assim, a Ação pede que a União seja
obrigada a:
[...] adotar uma atuação efetiva na área de fronteira Brasil-Venezuela, a
fim de impedir que o fluxo imigratório desordenado produza efeitos mais
devastadores à sociedade brasileira, em específico no Estado de Roraima,
obrigando a União a promover medidas administrativas na área de
controle policial, saúde, e vigilância sanitária, sob a pena de se manter
o abalo indesejado do Pacto Federativo e um estado crítico de coisas
inconstitucional, violando sistematicamente, por inação na área de sua
competência, direitos humanos relacionados a segurança, saúde e vigilância
sanitária [...] (RORAIMA, 2018, p.36).

Dessa forma, o Governo do estado busca se isentar de suas responsabilidades
no assunto em pauta, responsabilizando unilateralmente a União pela gestão
do fluxo migratório e pelo acolhimento aos venezuelanos. Inclusive, entre
as demandas constantes na ACO 3121, figura um pedido para que a Suprema
Corte “obrigue a União a repassar imediatamente os recursos voltados às áreas
respectivas para garantir o cumprimento categórico dos serviços essenciais
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[prestados aos venezuelanos] que o Estado de Roraima vem desenvolvendo
sem qualquer apoio” (RORAIMA, 2018, p. 34), posicionamento reforçado por
parlamentares roraimenses que, durante audiências públicas sobre o tema no
Congresso, classificaram a Ação como um “pedido de socorro” do estado de
Roraima à União.
Todo o esforço das autoridades locais para responsabilizar a União vem sendo
acompanhado pelo uso de elementos xenófobos no discurso político, os quais
se fazem notar de maneira expressiva em pronunciamentos oficiais diversos e
que, de maneira bastante expressiva, permeia a argumentação na qual se baseia
a ACO 3121. A Ação parte da premissa de que não há dúvida que “a entrada
descontrolada de venezuelanos pela fronteira Brasil/Venezuela tem causado
enormes prejuízos à população deste que é o menor estado da Federação”
(RORAIMA, 2018, p. 11). Para se chegar a enunciados como esse, combinam-se
fatos e dados reais de maneira simplista, muitas vezes tomando meras correlações
como explicações causais ou, até mesmo, deturpando e manipulando os fatos
para chegar a conclusões que promovam a aversão aos imigrantes, conforme se
verá a seguir.
Na narrativa construída, nota-se a clara intenção de responsabilizar
exclusivamente os venezuelanos por diversos problemas observados em Roraima,
muitos dos quais têm causas estruturais e já estavam presentes antes mesmo da
atual conjuntura migratória. Ao fazê-lo, os políticos locais buscam isentar-se
de suas responsabilidades pela precariedade dos serviços públicos, desviando a
atenção das reais causas dos problemas e utilizando os imigrantes como bode
expiatório. Essa estratégia é perceptível na ACO 3121, que pede o fechamento da
fronteira baseando-se em elementos como o risco de “possíveis epidemias” e o
“aumento da criminalidade”.
Na Ação, o Governo de Roraima responsabiliza o fluxo migratório pela
“aparição de doenças antes erradicadas neste País, tal como o sarampo” e pelo
crescimento na ocorrência de outras, como a malária (RORAIMA, 2018, p. 1112). No caso do sarampo, a última epidemia registrada no Brasil ocorreu no Ceará,
entre 2013 e 2015 e, desde 2016, o país havia recebido da Organização Mundial
da Saúde (OMS) o certificado de eliminação da circulação do vírus, até que, em
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fevereiro de 2018, novos casos foram registrados em Roraima e no Amazonas
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018, p. 1).
Desde 2017, a Venezuela enfrenta uma epidemia de sarampo e há, de fato,
indícios de que o vírus em circulação no Brasil esteja relacionado a esta situação
no país vizinho (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). No entanto, o argumento
discriminatório se evidencia ao se observar a solução proposta para lidar com o
surto da doença, qual seja, a criação de uma barreira sanitária na fronteira. Assim,
ao invés de se focar na contenção da circulação do vírus por meio de campanhas de
vacinação, propõe-se impedir a circulação de pessoas, argumento repetido várias
vezes por governantes locais e também por parlamentares roraimenses. Fazendo
uma analogia, seria como se o combate ao surto de sarampo que ocorreu no
Ceará dependesse de impedir a mobilidade da população do estado no território
nacional, algo que soa absurdo.
Parte-se, portanto, de fatos reais, mas chega-se a conclusões falaciosas. No caso
da malária, por exemplo, depois de seis anos de queda, em 2017 a doença voltou
a crescer no Brasil. De maneira oportunista, as autoridades locais passaram a
associar a alta dos casos da enfermidade ao fluxo migratório. Porém, especialistas
atribuem o aumento à redução de investimento nas ações de combate à malária
e, apesar de a Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde afastar “qualquer
relação do aumento [do número de casos de malária] com a imigração de pessoas
procedentes da Venezuela”, esse argumento continua a ser reproduzido, estando
presente, inclusive, na ACO 3121 (FORMENTI, 2018).
Argumentação de natureza semelhante é utilizada também para justificar o
aumento da violência e da criminalidade em Roraima. A ACO 3121 cita dados
da Polícia Civil que revelam um crescimento no número de homicídios no estado
entre 2017 e 2018, fazendo uma associação automática com o fluxo migratório
(RORAIMA, 2018, p. 10). No entanto, além de não prestar informações sobre a
nacionalidade dos perpetradores, essa correlação se mostra frágil, por ignorar o
fato de que o número de homicídios cometidos em Roraima vem crescendo há
mais de uma década, tendo sofrido um aumento de 113,7% entre os anos de 2005
e 2015 (CERQUEIRA et al., 2017, p. 13), ou seja, anterior ao início do fluxo mais
intensivo de venezuelanos.
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Ainda nesse sentido, a ACO 3121 afirma que “o descontrole nas fronteiras tem
oportunizado a prática de inúmeros crimes internacionais, de tráfico de drogas
e armas” (RORAIMA, 2018, p. 9). Se, por um lado, é verdade que há indícios
da ocorrência de tais crimes, a argumentação é construída como se o fluxo
migratório e o grande número de venezuelanos que entra no Brasil causassem
os crimes. Mais uma vez, deve-se avaliar com ressalvas essa relação causal, pois
as redes criminosas que atuam na região são comandadas por facções brasileiras,
com destaque para o Primeiro Comando da Capital (PCC), cuja atuação em
Roraima antecede o fluxo migratório e ocorre, muitas vezes, de dentro do próprio
sistema prisional do estado (CAMBRICOLI; CARVALHO; CORREIA, 2018). O
que ocorre é que a mesma degradação da ordem social na Venezuela que motiva
os venezuelanos a migrarem, também motiva redes criminosas a expandirem seus
negócios ilícitos no país vizinho.
A argumentação com viés xenófobo observada nessa correlação de fatos leva
à conclusão de que, para se combater tais atividades ilícitas, deve-se impedir ou
limitar o ingresso de refugiados no Brasil. Silencia, assim, sobre as dificuldades
crônicas que o país enfrenta no combate ao crime organizado, não apenas
em Roraima, mas em todo o território nacional. Além disso, caso venha a ser
implementada, terá justamente o efeito de fortalecer as redes criminosas, que
não tardariam em estabelecer rotas e mecanismos de contrabando de migrantes,
burlando eventuais restrições às oportunidades de entrada regular no país.

O Pedido de Fechamento de Fronteiras
A ACO 3121 utiliza-se desta retórica xenófoba para embasar seu pleito. Na Ação,
o estado de Roraima faz referência às fronteiras nacionais, destacando que a União
é obrigada a: “[...] promover medidas administrativas na área de controle policial,
saúde e vigilância sanitária” com o objetivo de evitar “[...] violações sistêmicas aos
direitos humanos relacionados à segurança, saúde e vigilância sanitária”. Entre essas
“medidas de controle” figura o fechamento temporário da “[...] fronteira BrasilVenezuela a fim de impedir que o fluxo migratório desordenado produza efeitos
mais devastadores aos brasileiros e estrangeiros residentes no estado de Roraima
[...]” (RORAIMA, 2018, p. 35) e a limitação do ingresso de refugiados venezuelanos.
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O fechamento das fronteiras e a limitação da entrada de venezuelanos são
medidas defendidas pelo Governo do estado de Roraima como solução para
os problemas enfrentados na região. No entanto, essas demandas carecem de
legalidade e operacionalidade logística, além de violarem compromissos de caráter
humanitário. De fato, no atual contexto, restringir a entrada de venezuelanos
no Brasil violaria dispositivos da legislação nacional, a começar pela própria
Constituição Federal (1988), que trata a dignidade humana como fundamento da
República (Art. 1o, inciso III).
Violaria, ainda, compromissos internacionais assumidos pelo país enquanto
signatário da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados (1951) que, em seu
Artigo 33, explicita o princípio do Non-Refoulement (não-devolução), um dos
pilares da proteção internacional dos refugiados (UNHCR, 2007). Desse princípio
advém que nenhum dos Estados Contratantes expulsará ou rechaçará, de maneira
alguma, um refugiado para as fronteiras do território em que a sua vida ou a sua
liberdade sejam ameaçadas. Princípio esse reforçado, entre outros dispositivos,
pela Declaração de Cartagena (1984), bem como por legislações nacionais, como
a Lei de Refúgio (Lei 9.474/1997), no seu artigo 7º parágrafo primeiro.
Ademais, a medida vai contra o espírito da nova Lei de Migração (Lei
13.445/2017), em vigor desde novembro de 2017, que aborda a questão da
mobilidade humana através da ótica dos direitos humanos – e não mais de uma
perspectiva securitária. As demandas constantes na ACO 3121 vão na contramão
de vários princípios e diretrizes da nova lei, mais especificamente aqueles descritos
em seu Artigo 3o, a saber:
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; [...] V promoção de entrada regular e de regularização documental; VI - acolhida
humanitária [...]; XII - promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias
e obrigações 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 (BRASIL, 2017).
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Recapitulando, os dispositivos jurídicos aqui apontados destacam os
compromissos assumidos pelo Brasil de respeitar a dignidade da pessoa humana;
garantir o acesso ao pedido de refúgio a quem necessita, respeitando o princípio
da não-devolução; e prover acolhida humanitária. Dessa forma, considerando a
situação de crise humanitária por que passa a Venezuela, não restam dúvidas de
que atender às demandas da ACO 3121, impedindo ou limitando a entrada de
venezuelanos no Brasil, seria ilegal.
Por questões logísticas, tal medida seria também impossível de ser
concretamente realizada. A rodovia que liga Pacaraima (em Roraima) a Santa
Elena de Uairén (na Venezuela) é o principal corredor de circulação entre os
dois países e a “porta de entrada regular”. Porém, a fronteira Brasil-Venezuela se
estende por 2.199km, sendo majoritariamente marcada por serras e rios, de modo
que apenas 10 km são de fronteira seca/organizada ou habilitada para transitar
(OEA, 2018, p. 7).
Além da extensão da área e das características do relevo, é importante
destacar a interdependência existente entre as duas cidades fronteiriças. Ambas
as cidades historicamente se beneficiaram do trânsito praticamente livre de
pessoas e mercadorias. Esse fato empírico é ilustrativo de conceitos apresentados
por Diener e Hagen em “Borders: a short introduction” (2012). A obra destaca
que as fronteiras geográficas são constructos mentais que variam pelo tempo
e espaço, com suas especificidades sendo moldadas por circunstâncias legais,
governamentais, históricas, sociais, políticas e econômicas.
Os autores argumentam que ameaças pontuais e pressões podem diminuir ou
aumentar o grau de permeabilidade de uma fronteira em determinado momento
e que essa permeabilidade também pode se diferenciar ao longo de uma mesma
fronteira (DIENER; HAGEN, 2012, p.65-66). Observa-se essa dinâmica no caso
da fronteira Brasil-Venezuela, antes bem permeável e, agora, sujeita a pressões
para que haja um controle mais intenso.
Desse modo, percebe-se que as fronteiras funcionam como filtros imperfeitos
que refletem políticas inclusivas e exclusivas e que fazem distinções entre
tipos de pessoa, materiais e motivos (idem). Mesmo se tratando de entidades
ideologicamente construídas, sempre em movimento e relativamente recentes,
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as fronteiras contemporâneas internacionais têm pretensão de naturalidade,
anterioridade e rigidez (DIENER; HAGEN, 2012, p. 54). De fato, a própria
linguagem empregada para se falar delas e o seu tratamento como um pressuposto
visam transmitir a sensação de que as fronteiras, em especial as fronteiras
internacionais, são produto de uma lógica mais profunda e, assim, inquestionável.
A sensação é de que elas sempre estiveram e sempre estarão ali, quando, na
verdade, resultam de processos históricos e interesses muito específicos.
Genova (2016), assim como Mezzadra e Neilson (2013), destacam em
suas obras que as fronteiras são celebradas como se seu real propósito fosse
simplesmente o de exclusão – funcionando como uma barreira que protege o que
está dentro, isolando o que está fora. Essa visão apresenta consonância com as
premissas expressas pelo Governo de Roraima na Ação. Nela, busca-se separar
o “nós”, brasileiros, e o “eles”, venezuelanos, supostamente para nossa proteção.
Na realidade, no entanto, as fronteiras operam como zonas amórficas que podem
ser permeadas e transgredidas, apresentando-se como pontos de encontro,
intercâmbio e seleção.
Na argumentação construída pelos autores da ACO 3121, as medidas
demandadas teriam, tal como já citado anteriormente, o objetivo de evitar
“violações sistêmicas aos direitos humanos” (RORAIMA, 2018, p. 35). No
entanto, na prática, as experiências de outros países mostram que medidas
voltadas a restringir a migração regular não só falham no objetivo de conter a
mobilidade humana, como também servem de estímulo ao tráfico de pessoas e
ao contrabando de migrantes, fortalecendo redes criminosas e expondo aqueles
que já se encontram em situação vulnerável a riscos ainda maiores de violações
de seus direitos. Esses efeitos negativos são potencializados em casos de migração
forçada, em que migrar é uma estratégia de sobrevivência e não uma escolha
voluntária.
Considerando que a crise na Venezuela vem sendo amplamente reconhecida
como uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, impor
barreiras à migração venezuelana seria desumano. Tal medida poderia custar a
vida a milhares de pessoas que, na Venezuela, já não conseguem se alimentar, ter
acesso a serviços de saúde e atender suas necessidades básicas.
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Em suma, apesar de terem a pretensão de parecer naturais, atemporais e
inquestionáveis, as fronteiras são criações humanas, resultado de processos
históricos e interesses muito específicos. Atender às demandas constantes na
ACO 3121 e fechar a fronteira Brasil-Venezuela seria priorizar uma ficção em
detrimento da dignidade humana.

O Impacto do Discurso Político Xenófobo no Contexto de Roraima
Por todas as razões aqui expostas, é pouco provável que o STF dê provimento
ao pedido do Governo de Roraima de fechar a fronteira ou limitar a entrada
de migrantes e refugiados venezuelanos. Mesmo assim, a sua proposição já é
problemática. Os elementos elencados exemplificam como a retórica xenófoba
vem sendo explorada politicamente no contexto de Roraima.
A ênfase em exemplos que constam na ACO 3121 não deve ser entendida
como se apenas o governo estadual, propositor da ação, estivesse recorrendo a
essa estratégia. Com a aproximação das eleições estaduais e nacionais, observase o crescente recurso a essa narrativa que promove a aversão aos imigrantes,
utilizando-os como bode expiatório. Mesmo antes do início oficial das campanhas
eleitorais, pré-candidatos têm adotado discurso semelhante, a exemplo das
intervenções de parlamentares roraimenses em audiências públicas realizadas no
Congresso sobre o tema, como aquelas ocorridas no âmbito da Comissão Mista
que examinou a Medida Provisória 820/201852.
É interessante notar que, mesmo Roraima sendo um estado de fronteira,
a temática das migrações internacionais não havia sido enfatizada em eleições
recentes, a julgar pela análise dos programas de governo de alguns candidatos
eleitos em 2014 e 2016. No programa de Suely Campos (PP), eleita governadora
do estado em 2014, por exemplo, a única menção relacionada ao tema é a seguinte:
“Reaparelhamento e revitalização das unidades físicas de atendimentos sociais:
abrigos, casa do imigrante, centros sociais, centros socioeducativos (CSE)” (TSE,
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Oregistro da audiência pública realizada no âmbito da Comissão Parlamentar Mista
que examinou a Medida Provisória 820/2018 está disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=F3MutnYfw5Q
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2014). Chama a atenção o fato de que a breve menção existente a um serviço
destinado a imigrantes consta no mesmo item que trata sobre “atendimentos
sociais” à população em geral. Fica, assim, evidenciado que, à época, não se
recorria ao discurso político discriminatório – sendo importante situar que, em
2014, a migração de venezuelanos para o Brasil era muito reduzida.
Em 2016, começou a crescer a chegada de venezuelanos, mas ainda não na
magnitude observada ao longo de 201753 (IOM, 2018, p. 3). Assim, nas eleições
municipais de 2016, a temática migratória não foi um ponto importante na agenda
eleitoral na cidade fronteiriça de Pacaraima, nem em Boa Vista, capital do estado
e onde reside a maior parte dos venezuelanos que estão em Roraima. De modo
semelhante, não há qualquer menção ao assunto nos programas de governo dos
candidatos eleitos em Pacaraima, Juliano Torquato-PRB (TSE, 2016a), ou em Boa
Vista, Teresa Surita-MDB (TSE, 2016b).
Essa tendência é igualmente identificada em outras cidades fronteiriças e
capitais estaduais, conforme demonstram Baltar, C.S. e Baltar, R (2017) ao analisar
programas de governo dos candidatos a prefeitos em 75 municípios brasileiros,
buscando identificar de que forma a temática dos migrantes internacionais e
refugiados foi contemplada nas eleições municipais de 2016. Os autores assinalam
a quase ausência do assunto nas campanhas e elencam três fatores que podem ter
sido responsáveis pela inclusão do tema nas pautas eleitorais nas raras ocasiões
em que isso ocorreu, a saber: 1) presença expressiva de migrantes internacionais;
2) existência de partidos políticos que assumam essa temática como plataforma
política; 3) presença e atuação influente de organizações ou associações que
tenham como público-alvo migrantes internacionais (BALTAR, C.S.; BALTAR,
R, 2017, p. 660-661).
Na hipótese levantada pelos autores, a presença expressiva de migrantes não
foi um fator suficiente para que o tema fosse incluído de modo consistente na
agenda eleitoral dos municípios porque:

53
De acordo com a OIM, ao final de 2016, havia 5.523 venezuelanos registrados no Brasil,
ao passo que em 2017 esse número havia subido para 35.000.
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A grande maioria dos quadros político-partidários ainda tende a considerar
questões que envolvam a situação de imigrantes e refugiados como assunto
exclusivo das esferas superiores de governo, em especial a federal, não sendo,
portanto “problema” que deva ser assumido pelos municípios. (BALTAR,
C.S.; BALTAR, R, 2017, p. 665).
Tal hipótese é corroborada pela Ação em questão, já que, por meio dela, o
governo de Roraima busca que a União se responsabilize unilateralmente pelas
fronteiras, pelo fluxo de imigrantes venezuelanos e por seu acolhimento. O
estado afirma haver um problema de competências – isto é, a gestão da imigração
venezuelana não competiria a Roraima, mas sim à União. Mais ainda, devido à
omissão da União, a população roraimense estaria experimentando uma série
de violações de direitos. Nota-se, portanto, uma tendência de que a temática
migratória seja apropriada pelo debate político local na medida em que sinaliza para
a possibilidade de ganhos eleitorais. Por ora, observa-se que o cálculo político de
preocupação com essa causa outrora quase ignorada investe na retórica xenófoba
para mobilizar possíveis eleitores – como se o ponto de vista humanitário ou de
preocupação com os direitos dos imigrantes não pudesse resultar em votos.
Os efeitos negativos dessa estratégia política são inúmeros. De modo geral, ela
confere força a discursos populistas, que propõem falsas soluções às demandas
da população e se esquivam de lidar com as causas reais dos problemas, além
de isentar os gestores públicos de suas responsabilidades. Para os imigrantes,
essa estratégia é ainda mais nociva, pois, além de não terem suas demandas
reconhecidas, passam a ser responsabilizados por todas as falhas da administração
pública, em áreas como saúde, segurança, educação, emprego e outros.
Comunidades inteiras de não-nacionais passam a ser estigmatizadas e o
simples pertencimento a um grupo (“venezuelanos”, no caso em tela) se torna
condição suficiente para uma culpabilização quase que automática. Um crime
ocorrido em Mucajaí/RR em março de 2018 ilustra bem esse quadro. Na ocasião,
houve uma briga envolvendo um brasileiro e três venezuelanos, que resultou na
morte do brasileiro e de um venezuelano (G1 RR, 2018). Em resposta, moradores
da cidade organizaram um violento protesto no qual invadiram um abrigo onde
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estavam acolhidos nacionais da Venezuela, destruíram e queimaram objetos que
pertenciam aos imigrantes e chegaram até a expulsá-los do local (BOND, 2018).
É evidente, então, o impacto dessa estigmatização e a forma como situações
específicas acabam por justificar reações contra todo um grupo. Nas palavras de
um jovem venezuelano que morava no local e que, com medo, decidiu deixar a
cidade depois do ocorrido: “Estou aqui trabalhando, não sou criminoso. É muito
triste. Não podemos pagar pelo erro de outros venezuelanos. Há pessoas boas que
vêm para o Brasil” (MARQUES, 2018).
Atitudes como essa de generalização negativa são descritas como corriqueiras
por muitos venezuelanos que vivem em Roraima. No caso de interações
positivas entre venezuelanos e brasileiros, é comum relatos que informam que
a apreciação e estima inicial desvelam, na verdade, um conteúdo derrogatório.
É comum venezuelanos reportarem que brasileiros se exprimem com um “mas
você nem parece venezuelano!” quando descobrem, ao longo de uma conversa,
a nacionalidade de seu interlocutor. Isso demonstra que já existe um imaginário
negativo relacionado ao grupo, de fato, um pré-conceito, que se torna um
obstáculo às interações humanas.
Tal imaginário é fortalecido por discursos discriminatórios expressos em
manifestações oficiais e tem reverberado na população de Roraima, que se sente
sobrecarregada com a situação. Uma vez reproduzidos e incitados também
pela mídia, os argumentos negativos têm grande impacto na opinião pública
e favorecem situações onde a discriminação e mesmo a violência contra os
imigrantes passam a ser consideradas como aceitáveis, agravando ainda mais a
vulnerabilidade em que se encontram. Neste contexto, os imigrantes são “presas
fáceis”, dificilmente conseguem se defender e não têm direito a voto, de modo que
suas demandas não entram no radar de interesses dos políticos, principalmente
com a proximidade do período eleitoral.

Considerações finais
A gestão do fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil tem representado
um grande desafio, principalmente no estado de Roraima, mas com evidentes e
desafiadores reflexos mais amplos para o país. Por maior que seja a mobilização de
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entidades da sociedade civil e organismos internacionais, a resposta a esse desafio
requer, necessariamente, a articulação dos entes públicos em diversos níveis,
notadamente com a cooperação entre União, estado e municípios, de modo que
cada um cumpra com o correspondente papel e responsabilidade, o que não tem
sido constatado até o momento. Conforme mencionado, a atuação do Governo
Federal teve início tardio e ainda se mostra insuficiente diante das demandas
identificadas. Similarmente, as autoridades locais têm buscado se eximir de
suas responsabilidades, fazendo recurso a uma retórica que mais se aproxima
de xenofobia, do que a razões de falta de recursos e de condições de acolher os
migrantes.
Neste contexto, tem-se observado em Roraima um crescimento de expressões
populares de discriminação e violência contra os imigrantes. De um lado, como
se demonstrou, essas manifestações têm sido estimuladas por lideranças políticas
locais, para quem a xenofobia pode representar uma forma de alienar a população
em relação às causas estruturais dos diversos problemas que enfrentam os
roraimenses. Assim, essa estratégia tende a ganhar ainda mais espaço à medida
que se aproxima o período eleitoral.
De outro, se esse discurso vem funcionando e sendo tão amplamente adotado,
pode ser indício de que ele está, de certo modo, alinhado com os anseios dos
eleitores. Uma possível explicação para isso, é que a omissão das autoridades nos
diversos níveis contribuiu para uma oneração excessiva da população, criando
um terreno fértil para a emergência de expressões discriminatórias contra os
imigrantes. Essa situação foi também potencializada pela saturação estrutural
associada ao fluxo migratório intenso e concentrado.
Deve-se, portanto, ter cautela com afirmações como “a população de Roraima
sempre foi xenófoba”, pois se trata de uma generalização que desconsidera, por
exemplo, que, desde 2016, antes mesmo de os entes públicos tomarem quaisquer
medidas, muitos cidadãos roraimenses se mostraram solidários aos venezuelanos.
Destaca-se que muito do que é feito para a acolhida aos imigrantes é realizado e
depende da ação intensa das comunidades, que colaboram enquanto voluntários
e doadores. Assim ocorre na arrecadação e distribuição de alimentos e roupas, no
apoio quanto à documentação, na solidariedade em espaços sociais, numa série
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de atividades desempenhadas em abrigos, centros de acolhimento, igrejas e na
própria Polícia Federal.
Ressalvados esses e tantos outros méritos, é importante reconhecer que tem
prevalecido no Estado uma dinâmica que constitui um ciclo vicioso, o qual tem
resultado no crescimento das manifestações de xenofobia, com grande prejuízo
para a população migrante. Analisar este fenômeno não é, portanto, um fim em si
mesmo, mas um passo necessário para avaliar medidas para romper com esse ciclo.
Dentre essas medidas, ressalta-se a importância e necessidade de desenvolver ações e
atividades que contribuam para que a sociedade tenha uma percepção realista e positiva
da migração, percebendo que não se trata de um problema ou de uma catástrofe,
mas, sim, de um fato social, uma grande oportunidade para o desenvolvimento, a
colaboração recíproca, a acolhida humanitária e o progresso social.
O aporte positivo dos migrantes, em todos os tempos, tem sido uma marca
indiscutível. Porém, é preciso perceber essa oportunidade quando a migração ocorre
e não apenas mais tarde, quando se passa a prestar-lhe homenagens históricas ou
celebrar datas e épocas para registrar o aporte trazido para a construção positiva
da sociedade local e nacional. No contexto atual, o apelo humanitário da situação
tem despertado a solidariedade de muitas pessoas que têm se mobilizado, pessoal
ou institucionalmente, para apoiar os migrantes venezuelanos. Surgem, assim,
oportunidades para que o convívio mútuo resulte no aumento da consciência
da população local sobre os aspectos positivos da migração e para o bem dos
migrantes, não como privilégio, mas simplesmente como atitude humanitária e
como tratamento digno e igualitário com os nacionais, princípio consagrado em
nossa Carta Magna.
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“Temos que enfrentar a intolerância, a xenofobia e os desafios práticos impostos pela falta de infraestrutura
disponível, e não a imigração em si, que faz parte de nossa identidade”.

Desafios enfrentados pelos imigrantes
no processo de integração à sociedade
brasileira
54

Filipe Rezende Silva55
Duval Fernandes56

Introdução
O presente artigo aborda um estudo sobre os imigrantes no Brasil, enfocando
a questão da integração social e desafios ou obstáculos que esses imigrantes
enfrentam nesse processo. Essas informações são de extrema importância,
pois nos fornecem uma dimensão de como esse contingente populacional vem
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sendo “tratado” pela sociedade civil e como as organizações não governamentais
(ONGs), Igrejas e órgãos governamentais atuam no processo de integração social
dos imigrantes.
A primeira parte do trabalho apresenta uma breve discussão sobre o
acolhimento aos imigrantes, destacando a falta de preparo do Estado brasileiro
para acolhê-los. Posteriormente, enfocamos a questão do idioma. Grande parte
dos imigrantes revela que uma das maiores dificuldades que enfrentam é aprender
o novo idioma. Na última parte desse artigo, destacam-se as questões ligadas ao
preconceito, ao racismo e à xenofobia.

O processo de inserção dos imigrantes na sociedade brasileira
Em relação ao processo de inserção dos imigrantes na sociedade brasileira,
alguns obstáculos foram verificados, tais como o acolhimento, o domínio da
língua e a questão da discriminação racial e xenofobia. Esses fatos, em conjunto
ou isolados, acabam se tornando um empecilho para a inserção dos imigrantes na
sociedade brasileira, podendo até ocasionar sua exclusão do convívio social.
A primeira barreira a ser vencida é a da falta de estrutura para o acolhimento.
O fluxo recente de imigrantes para o território brasileiro gerou uma demanda
de ampliação ou criação de infraestrutura para acolhimento desses imigrantes,
porém observamos que o Estado brasileiro não possui nenhum preparo para
acolher dignamente essas pessoas. No âmbito da lei, várias alterações foram e são
realizadas para acolher esses imigrantes, mas apenas em relação à autorização
de residência, sem que tenham sido criados instrumentos que promovam as
práticas de acolhimento, inserção e integração dos imigrantes na sociedade para
além da documentação.
Grande parte dos imigrantes pesquisados foi formada pelos ‘pioneiros’ no
fluxo migratório em direção ao Brasil, o que significa que não possuíam nenhum
apoio de amigos ou familiares, ou ainda que a rede social não estava totalmente
estabelecida. Assim, quando ingressaram na rota em direção ao país e adentraram
no território, geraram uma demanda de apoio no âmbito do acolhimento
(moradia/alimentação). Essa demanda ficou nítida quando os haitianos iniciaram
o processo de imigração para o Brasil chegando pela Fronteira Norte, a partir
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do ano de 2011. O que se verificou foi um verdadeiro caos, especialmente nos
estados do Acre e do Amazonas. Esse fato adveio da ausência de uma política de
acolhimento a esses imigrantes que ingressavam no território brasileiro57.
Lá em Brasiléia moravam homens, mulheres e crianças num só lugar porque
o espaço era muito pequeno, não dava para caber todo mundo. O banho
nesta casa tinha mais de 500 pessoas, tinha só um banheiro e uma sala para
tomar banho. Imaginem quais foram as dificuldades. (Migrante feminina,
Porto Velho/RO, OIM, 2014).
Nos primeiros dias a vida foi difícil para a gente, não tivemos condições de
conseguir um bom lugar para morar [...], mais de 15 pessoas num lugar só,
hoje nós temos mais facilidades de alugar um quarto, a vida está mudando
devagar. (Migrante masculino, Porto Velho/RO, OIM, 2014).
Além dos imigrantes, há os refugiados, que necessitam de uma atenção
ainda maior por se encontrarem às vezes em situação de extrema fragilidade e
vulnerabilidade.
Como diz Larissa Leite, da Cáritas de São Paulo:
Um refugiado recém chegado ao Brasil possui demandas que podem variar
bastante: um lugar onde dormir as primeiras noites; um atendimento médico
de emergência; uma doação de roupas e itens de necessidade; aulas de
português; orientações jurídicas; indicações de trabalho […] atividades para
se familiarizar com o novo ambiente […] estas são necessidades das mais
básicas para a assistência e o início do processo de integração ao Brasil. Mas
muitas outras surgem ao longo do tempo e de acordo com a história de cada
indivíduo em refúgio. Entidades da sociedade civil têm promovido ações de
assistência, proteção e integração de refugiados no Brasil, construindo uma
rede de parceiros em conjunto com o ACNUR. (LEITE, 2014).

57

As falas dos imigrantes foram mantidas no formato original dos relatos.
85

Caderno de Debates – Dezembro 2018

Entre as cidades pesquisadas, apenas São Paulo apresenta uma infraestrutura
pública voltada para o acolhimento dos imigrantes. O Centro de Referência e
Acolhimento para Imigrantes (CRAI) – “Casa de Passagem” criada no ano de 2014
pela Prefeitura Municipal de São Paulo – oferece 110 vagas para os imigrantes
permanecerem por um período máximo de 180 dias. Após o término do prazo, o
imigrante deve deixar o local. O Governo do Estado de São Paulo também criou,
no mesmo ano, uma casa de acolhimento exclusiva para os refugiados: a casa se
chama “Terra Nova” e oferece 50 vagas, principalmente para família com filhos de
até 18 anos.
O governo paulista foi precursor no ato de criar instituições para acolher os
imigrantes. Outras cidades como Belo Horizonte, Brasília, Criciúma e Caxias
do Sul, que também receberam imigrantes haitianos, até hoje não possuem um
serviço exclusivo para imigrantes e refugiados. Para as autoridades públicas, os
imigrantes que não possuem um local para se abrigar até se estabelecerem no país
ou na cidade devem buscar os albergues públicos, porém esses locais são ocupados
por moradores em situação de rua, que possuem um perfil e um histórico muito
diferenciado do migrante internacional ou do refugiado que acaba de ingressar no
Brasil, e por isso eles não se adaptam a esses locais.
Como o poder público, de modo geral, não tem estruturas e mecanismos
para acolher os imigrantes e os refugiados, fica a cargo da sociedade civil, de
instituições religiosas, ONGs e associações de imigrantes fazer o papel de anfitriões
e acolherem esses indivíduos. No Brasil a maior referência em acolhimento de
imigrantes são as Irmãs e os Padres Scalabrinianos, Congregações da Igreja
Católica. Uma obra expressiva dos Scalabrinianos é a Missão Paz, na cidade de
São Paulo, que não se restringe em apenas acolher, mas oferecer outros serviços
como ensino da língua portuguesa, apoio para a regularização da documentação,
encaminhamento e mediações no emprego e ainda possui um centro permanente
de estudos migratórios:
Missão Paz, que é coordenada pela Igreja Católica do seguimento
Scalabriniano. A igreja Nossa Senhora da Paz foi construída por imigrantes
italianos em 1940. Assim, a instituição tem em sua gênese a acolhida,
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primeiro, da comunidade italiana que se reunia para cultivar suas raízes.
Posteriormente, durante os regimes ditatoriais, a igreja começou a abrigar,
em seu espaço, os exilados políticos latinos dos regimes militares. Porém, foi
em 1977, a pedido de Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo,
que o Centro Pastoral do Migrante – denominação da época – passou a
acolher imigrantes sul-americanos em busca de melhores condições de vida.
A instituição também já abrigava a migração de brasileiros, em especial
o fluxo da população nordestina. Dessa forma, a entidade se tornou uma
referência e aumentou a gama de serviços prestados à comunidade. Hoje,
a Missão Paz é composta por quatro diferentes núcleos com finalidades
distintas, Casa do Migrante, Centro Pastoral e de Mediação dos Migrantes,
Centro de Estudos Migratórios e as paróquias Nossa Senhora da Paz, Latino
Americana e Italiana. A Casa do Migrante é um ambiente que abriga
imigrantes e refugiados, por período indeterminado, até documentação e
empregos serem conseguidos. Esse espaço conta com 110 leitos divididos em
ala masculina e feminina, banheiros, área para as crianças e um grande
espaço de confraternização. O Centro Pastoral e de Mediação dos Migrantes
(CPMM) é o eixo legal, onde os imigrantes são atendidos por advogados e
profissionais que vão regularizar a situação e depois promover encontros
entre empregador e o imigrante, para tramitações de emprego. A Missão
Paz é sustentada pela Igreja Católica e por doações de fiéis e de interessados.
(LUCIO, 2015, p.51).
Na cidade de Brasília, destacamos o Instituto Migrações e Direitos Humanos
(IMDH), ligado à Congregação das Irmãs Scalabrinianas, que atua em vários
projetos, como:
Atenção a Migrantes Internos indocumentados, residentes no DF; Defesa
de Direitos, documentação e assistência a imigrantes para que acedam à
situação de regularidade e direitos de cidadania; Acolhida, Integração
e Assistência a Refugiados e Refugiadas, em parceria com ACNUR e
CONARE; Atendimento a Estrangeiros Encarcerados e familiares; Apoio e
fortalecimento da “Rede Solidária para Migrantes e Refugiados” e estímulo
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ao Voluntariado; Construindo Cidadania - formação, cursos, seminários,
atuação em políticas públicas; Brasileiros e brasileiras no exterior e
parcerias para apoio a retornados/as e Ação Pastoral junto a Migrantes e a
Refugiados/as (Mobilidade Humana). (IMDH, 2014).
Outras organizações ligadas à Igreja Católica são a Cáritas Arquidiocesana
do Rio de Janeiro e a Cáritas Arquidiocesana de São Paulo, que atuam mais
diretamente no acolhimento aos refugiados.
Após esse primeiro período de adaptação e acolhimento, os imigrantes vão
em busca de novas moradias, que, a princípio, são moradias coletivas ou casas
de terceiros. Esses coletivos estão vinculados às redes sociais a que os imigrantes
pertencem. Em geral, essas residências são alugadas, possuem em média de 4 a 5
moradores, são de extrema precariedade e pequenas e localizam-se nas regiões
periféricas das grandes cidades ou em regiões degradadas e marginalizadas dos
centros urbanos. Muitos dos imigrantes que residem na Região Metropolitana de
Belo Horizonte, por exemplo, vivem nos bairros e nas cidades mais distantes do
centro. No caso da cidade de São Paulo, muitos vivem na região central, porém,
em locais que o paulistano já não estava ocupando mais, por questões de violência,
drogas, prostituição e outros fatores. Os arranjos de moradia são alterados à
medida que esses imigrantes vão se inserindo no mercado de trabalho e ampliam
a renda, mas não se desvinculam totalmente desse cenário de precariedade e das
regiões periféricas e marginalizadas das grandes cidades. (OIM, 2014).
O segundo obstáculo para promover a inserção social plena dos imigrantes é o
domínio da língua portuguesa.
O quesito idioma reflete diretamente no processo de socialização e na inserção
social e, primordialmente, no mercado de trabalho, como relatam os imigrantes
haitianos:
O trabalho é difícil devido ao idioma também que não me ajuda, mas estou
buscando pra achar um bom trabalho pra me poder sustentar. (Migrante
masculino, Curitiba/PR, OIM, 2014).
O idioma aqui é o problema principal, o primeiro. Outro problema grande é
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que quando chegamos aqui, tem que ter uma pessoa pra orientar a gente aonde
ir. A gente não sabe onde tem atendimento, acolhimento pra orientar a gente.
(Migrante feminina, haitiana, São Paulo/ SP, ICMPD – MT Brasil, 2015).
Em pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)58,
em parceria com o Ministério da Justiça, no ano de 2015, revelou-se que a principal
dificuldade enfrentada pelos imigrantes é o idioma (Gráfico 1) - questão que
antecede até mesmo a dificuldade de se inserir no mercado de trabalho.
Gráfico 1 - Principais Dificuldades Enfrentadas: Imigrantes (Brasil)
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Fonte: IPEA/Ministério da Justiça, 2015, p.138.

58
Pesquisa IPEA/MJ: Migrantes, apátridas e refugiados: subsídios para o aperfeiçoamento
de acesso a serviços, direitos e políticas públicas no Brasil. O objeto da pesquisa é a sistematização
de informações, coletadas em nível nacional, acerca dos obstáculos ao acesso aos serviços públicos e
direitos no Brasil por parte dos migrantes estrangeiros (deslocados ambientais, imigrantes econômicos,
imigrantes provenientes de fluxos migratórios mistos, imigrantes por questões humanitárias, refugiados
e solicitantes de refúgio) e apátridas como forma de subsidiar, institucional, estrutural e normativamente,
o aperfeiçoamento das políticas públicas direcionadas a esses grupos. (IPEA, 2015, p.19).
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Segundo o estudo, alguns estados vêm enfrentando dificuldade na prestação
de serviços básicos a imigrantes, como: escola, saúde e assistência social em geral
nos órgãos públicos, devido ao idioma. Por sermos um país monolíngue, grande
parte da população brasileira não domina um segundo idioma, o que se reflete
diretamente no atendimento aos imigrantes nesses locais públicos.
[...] entre os obstáculos institucionais destacam-se o idioma (como
uma barreira primária e primordial para o atendimento e a proteção aos
imigrantes), a falta de recursos humanos (que prejudica a qualidade do
atendimento bem como o levantamento de dados específicos sobre migrações
e imigrantes no país) e a falta de capacitação (sobre os temas migratórios,
sobre as peculiaridades dos imigrantes e também sobre as diretrizes e regras
da migração e dos direitos humanos no país) (IPEA/Ministério da Justiça,
2015, p.151).
Se você chegar aqui e vai à Polícia Federal eles não falam a nossa língua, isso
é um grande problema. Eu acho que dentro da Polícia Federal deveria ter
uma firma terceirizada que falasse várias línguas para que fique mais fácil
de atender os imigrantes de diversas nacionalidades e poderem nos orientar,
na Polícia Federal tem diversos andares, a gente chega e não sabe para onde
ir e com quem falar só para renovar o protocolo a gente perde muito tempo
lá. Teve um dia que eu fui lá levar uma moça com dois filhos pequenos,
quando me viram perguntaram-me se eu falava francês e eu disse que sim,
mas tive que ficar lá esperando um intérprete para ajudar a moça. Esse
espaço que está recebendo todos os imigrantes de várias nacionalidades deve
ter pelo menos um balcão aonde a gente chegue e tenha pessoas que saibam
falar várias línguas para atender melhor a gente. (Migrante masculino,
senegalês, Presidente da Associação de Senegaleses de São Paulo, São Paulo/
SP, ICMPD – MT Brasil, 2015).
O caso positivo que podemos mencionar é o da Prefeitura de Contagem,
na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que tem realizado algumas ações
para suprir a questão do idioma, ofertando curso de língua portuguesa para os
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imigrantes e curso de francês para os docentes das escolas públicas em que haja
algum imigrante (haitiano) matriculado. Outros esforços vêm sendo realizados
para sanar essas dificuldades dos imigrantes, tal como a oferta de curso de
português nas instituições de ensino superior públicas e privadas, porém são as
ONGs e instituições confessionais que vêm trabalhando de forma mais efetiva e
concreta para romper com a barreira do idioma.
Para Sá (2015), a comunicação - e, em particular, a prática do idioma - tem um
papel de destaque na inserção dos imigrantes, pois, através do domínio do idioma
local, os migrantes conseguem desenvolver laços com novos atores, incorporando
assim a cultura brasileira e tornando possível a ascensão profissional. Quando
o idioma é aprendido, estreitam-se os laços com a sociedade, o que ajuda na
definição de uma nova identidade que é incorporada ao longo dos anos em que
vão assimilando a nova cultura.
As principais dificuldades são as de qualquer pessoa indo para qualquer outro
país. Primeira, cultura extremamente diferente, religião, grande maioria
são muçulmanos, por causa da religião, comemos coisas que eles não
são acostumados, idioma acaba sendo uma grande barreira também.
(Representante do Centro de Atendimento ao Migrante, Caxias do Sul/RS,
ICMPD – MT Brasil, 2015).
O terceiro obstáculo a ser superado pelo imigrante no Brasil são as questões
ligadas ao preconceito, ao racismo e à xenofobia. Vivemos em uma sociedade
onde a maior parte dos brasileiros se declara descendente de africanos ou
assume ser mestiça, em suma, uma população miscigenada, marcada por vários
traços de múltiplas culturas. Mas isso não garante ao imigrante, ou até mesmo
ao cidadão brasileiro, uma vivência harmônica ou a garantia de que será aceito
nessa sociedade, sobretudo se o imigrante for negro, pobre e em situação de
extrema vulnerabilidade social, o que acontece com o grupo de imigrantes
pesquisado.
Para compreender melhor a definição dos conceitos de preconceito, racismo e
xenofobia, recorremos ao Dicionário de Relações Étnicas e Raciais com intuito
de elucidar o que cada uma das palavras significa.
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Preconceito é uma palavra que deriva do latim prae, antes, e conceptu, conceito.
Esse termo pode ser definido como o conjunto de crenças e valores aprendidos,
que levam um indivíduo ou um grupo a sustentar conceitos a favor ou contra
os membros de determinados grupos, antes de uma efetiva experiência com
estes. Tecnicamente, portanto, existe um preconceito positivo e um negativo. Nas
relações étnicas e raciais especificamente, o termo se refere somente aos aspectos
negativos de um grupo e que são capazes de gerar visões hostis a respeito de
outro, distinguível com base em generalizações, sendo que essas generalizações
se originam de informações incorretas ou incompletas a respeito do outro grupo
(CASHMORE, E. et al, 2000).
O racismo já teve vários sentidos, como doutrina, dogma, ideologia ou conjunto de
crenças. O elemento essencial dessa doutrina era que a “raça” determinava a cultura,
e dela derivavam as alegações de superioridade racial. Posteriormente a palavra foi
usada em sentido ampliado para incorporar práticas, atitudes e crenças; nesse sentido,
o racismo denota todo o complexo de fatores que geram a discriminação racial e que
produzem as desvantagens raciais (CASHMORE, E. et al, 2000).
Segundo Cashmore (2000), o racismo pode ser compreendido como:
[...] o termo pode ser encontrado nas obras acadêmicas. Diz-se que a
expansão do capitalismo no Novo Mundo necessitou da exploração da
mão de obra africana. A exploração poderia ser mais efetiva se a mão de
obra negra pudesse ser tratada como um bem; para tanto criou-se todo
um complexo para facilitar isso. As crenças a respeito da inferioridade dos
negros podem ser adequadamente compreendidas apenas como parte de
uma nova criação histórica que nos séculos subsequentes foi modificada
juntamente com a estrutura econômica. O nome desse complexo histórico é
racismo (CASHMORE, E. et al, 2000, p. 458).
Xenofobia é o termo que significa literalmente medo de estrangeiro (do grego
xenos, para estranho, e phobia, para medo ou aversão). São pessoas que temem ou
abominam grupos tidos com “estrangeiros”. A xenofobia origina-se no medo das
diferenças entre as culturas (CASHMORE, E. et al, 2000).
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A sociedade brasileira é extremamente sensível a esses temas, pois são
vivenciados por boa parte da sua população, mas muitas vezes isso não é
manifestado ou até mesmo é negado. Podemos afirmar que esses atos acontecem
de forma velada em uma sociedade que vive buscando um padrão “branco” e
europeu, algo que nunca será alcançado em uma sociedade em que a miscigenação
é a sua maior marca cultural. Sendo assim, muitos tomam o caminho da negação.
Vivemos em uma sociedade preconceituosa, racista e em que se praticam
constantemente atos de racismo, de preconceito contra expressiva parcela de sua
população e agora vem praticando atos de xenofobia contra os imigrantes recémchegados ao país:
A herança rural e escravocrata lembrada por Sérgio Buarque de Holanda
deixou profundas marcas no Brasil e, inclusive, no imigrante. Aqui, a
cultura de direitos custou a fincar suas raízes e, ainda hoje, os imigrantes
sentem o peso tanto do Brasil Colônia quanto do capitalismo liberal: os
negros e pobres – e quase todos os imigrantes negros são pobres – se tornam
“refugiados”, sem que para isso seja necessária a formalidade do direito
internacional. Já os imigrantes brancos e ricos – e quase todos os ricos são
brancos – são “estrangeiros”, carregando estigmas por vezes positivos como
o do europeu civilizador e detentor de uma “cultura” superior. (CAMPOS,
2015, p. 528, 529).
Em alguns momentos de entrevista com os imigrantes, quando questionados
sobre esse tema, essa negação é observada. A maioria, quando questionados se
já haviam sofrido algum ato de preconceito, racismo ou xenofobia, respondem
que com eles nunca e que a sociedade brasileira respeita a todos, porém, ouviram
relatos de outras pessoas que sofreram algum tipo de discriminação. Na verdade,
os imigrantes sofrem atos discriminatórios, mas negam por ser algo que a
sociedade pratica rotineiramente e não questiona:
Eu nunca vi e comigo nunca aconteceu. As pessoas sempre me respeitaram.
Tem uma frase em inglês que diz “Respeito é recíproco”, se eu te respeitar
você vai ter que me respeitar também. Mas eu já vi muitas pessoas relatarem
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preconceitos com elas. (Sheik muçulmano, São Paulo/SP, ICMPD – MT
Brasil, 2015).
Sinceramente, eles foram se infiltrando aos poucos, e a comunidade se
acostumando. Não sei se tenho uma visão muito positiva. Não sei se teve
formalização de, mas ter estranhamento tem, porque não é europeu loirinho
que está chegando à cidade. Tem de falas, não diretamente, mas em um
sentido de estranhamento, não sei se tem formalização de agressão verbal ou
destratar, chamar de negros, disso, daquilo. Nesse formato não chegou aqui,
não sei se a Associação (Serviço de Assistência Social, Bento Gonçalves/RS,
ICMPD – MT Brasil, 2015).
O racismo é mundial. Mesmo nos Estados Unidos com o presidente Obama,
tem racismo. Meu pai vive lá e está sofrendo racismo. Não sei se pode existir
alguma lei para que os estrangeiros possam ter algumas vantagens sociais.
Não tenho problema com o racismo. (Migrante masculino, senegalês, Caxias
do Sul/ RS, ICMPD – MT Brasil, 2015).
O preconceito existe em todos os lugares do mundo, mas tem gente que
mostra e tem gente que disfarça. Quando a gente anda na rua em locais
desertos que não tem nada o preconceito é explícito, agora quando tem
muita gente em volta eles disfarçam. Já me recusaram trabalho, eu não ligo
para essas coisas. (Migrante masculino, senegalês, Presidente da Associação
de Senegaleses de São Paulo, São Paulo/ SP, ICMPD – MT Brasil, 2015).
O problema do racismo é muito difícil pra mim, é muito sofrido para
mim. Quando eu fui alugar um quarto para morar durante um mês em
Uberlândia, liguei para o dono do hotel e ele acertou um mês de aluguel.
Quando eu cheguei no hotel para pagar o dono do hotel falou que não ia
mais alugar o quarto para mim. Acho que ele não quis alugar porque eu era
estrangeiro. (Migrante masculino, senegalês, Criciúma/ SC, ICMPD – MT
Brasil, 2015)
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Acho que tem racismo, sim, porque quando eu pego o metrô as pessoas
não sentam ao meu lado, mesmo se o metrô estiver cheio as pessoas não
gostam de sentar do meu lado, mas quando outro lugar vaga elas vão e se
sentam, parece que as pessoas não gostam de mim porque eu sou imigrante.
(Migrante masculino, malinês, São Paulo/SP, ICMPD – MT Brasil, 2015).
Para muitos cidadãos brasileiros, os atos racistas e discriminatórios que ocorrem
na sociedade não seriam caracterizados como tal, seriam apenas brincadeiras, ou
seja, não teriam a finalidade de configurar atos racistas. Diante disso, observa-se
que as ironias, os escárnios, os deboches, são direcionados principalmente aos
negros, e são na verdade um tipo de violência, que podemos classificar como
física e psicológica.
Valente (1987, p. 24) afirma que na sociedade brasileira os negros não são
respeitados, são considerados seres inferiores, ignorantes, sujos e perigosos.
Conclui-se, então, que os escárnios, os deboches, as brincadeiras são impregnadas
de preconceito, o que configura atos racistas.
Alguns que foram para outra cidade falavam: “aqui é muito ruim, as
pessoas nos olham estranho, não conversam com a gente.” Seria mais fácil
a adaptação de ir para outro lugar (Associação Educadora São Carlos/
Congregação das irmãs Scalabrinianas, Caxias do Sul/ RS, ICMPD – MT
Brasil, 2015).
Aqui tem racismo, tem. Mas se você compara com outro país, porque a
gente sempre tem contato com um que está na Europa, vai ver que aqui é
bom. (Migrante masculino, senegalês, Caxias do Sul/ RS, ICMPD – MT
Brasil, 2015).
Segundo relatório produzido pela Comissão de Direitos Humanos da ONU, o
racismo é uma construção que tem uma extensão intelectual muito intensa, que
impregnou a mentalidade da população brasileira, considerando-se ainda que o
racismo é algo real nessa sociedade e tem uma dimensão histórica considerável.
(MIKEVIS, 2013).
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Com vista a essas questões, o Estado brasileiro legislou para assegurar que
qualquer indivíduo nessa sociedade não seja acometido por tais atos, inclusive o
estrangeiro. A nossa lei maior, a Constituição Federal de 1988, diz no artigo 5º,
inciso XLII, que “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível,
sujeito à pena de reclusão”. Ratificando a Constituição, a Lei nº 7.716 de 1989
traz no artigo 1° os seguintes dizeres: “serão punidos, na forma desta Lei, os
crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional”. A Lei n° 12.888 de 2010, que instituiu o Estatuto da
Igualdade Racial, tem o objetivo de: “garantir à população negra a efetivação da
igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e
difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica”. O
Estatuto estabelece no inciso I:
Discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição
ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou
étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo
ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em
qualquer outro campo da vida pública ou privada. (BRASIL, Estatuto da
Igualdade Racial, 2010).
Mesmo existindo uma legislação que diz que punirá os indivíduos que
praticarem atos de racismo, preconceito e xenofobia, eles vêm crescendo no nosso
país. Reforça-se que, para muitos, a sociedade brasileira não é preconceituosa
e muito menos racista, sendo que os fatos que ocorrem seriam meramente
“brincadeiras”. Mas o que observamos é que esses fatos vêm se tornando cada vez
mais frequentes. Principalmente com os “novos” imigrantes, em que há predomínio
de uma população negra, esses atos não são mais meramente racistas, mas também
xenófobos. Santos (2002) afirma que vivemos um apartheid à brasileira.
Milton Santos (2002) afirma que:
Ser negro no Brasil é, pois, com frequência, ser objeto de um olhar enviesado. A
chamada boa sociedade parece considerar que há um lugar predeterminado,
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lá embaixo, para os negros e assim tranquilamente se comporta. Podese dizer, como fazem os que se deliciam com jogos de palavra, que aqui
não há racismo (à moda sul-africana ou americana) nem preconceito
ou discriminação, mas não se pode esconder que há diferenças sociais e
econômicas estruturais e seculares, para as quais se buscam remédios. A
naturalidade com que os responsáveis encaram tais situações é indecente,
mas raramente é adjetivada dessa maneira. Trata-se, na realidade, de uma
forma do apartheid à brasileira, contra a qual é urgente reagir se realmente
desejamos integrar a sociedade brasileira de modo que, num futuro próximo,
ser negro no Brasil seja, também, ser plenamente brasileiro no Brasil.
(SANTOS,2002, p. 161).
No ano de 2015, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, da
Câmara de Deputados, promoveu audiência pública59 com o objetivo de debater os
atos xenófobos que ocorreram no país, em especial contra os imigrantes haitianos
e imigrantes africanos. Segundo a Comissão, os haitianos e senegalenses vêm
sofrendo atos xenófobos que estão relacionados à questão racial, sendo que os atos
de discriminação racial ocorrem com frequência no país, até contra a população
nativa. Mas em algumas ocorrências, esses atos chegaram ao extremo, como o
ocorrido no Rio Grande do Sul, em que um senegalês teve o seu corpo queimado.
Além de sofrer xenofobia por parte da população, muitos imigrantes são abordados
por policiais com grande truculência. Ainda a Comissão revela que a maior parte
da população brasileira afirmou que as ofertas de empregos deveriam ser feitas
prioritariamente aos brasileiros, e não aos estrangeiros, o que demonstra certa
aversão da população imigrante no país (Câmara dos Deputados, 2015).
Dois amigos foram muito agredidos pela polícia militar. Eles foram presos
injustamente por desacato aos policiais, logo depois de terem sofrido
agressões de brancos racistas. Os brancos foram liberados e os negros foram
59
A motivação para a audiência foi o ataque ocorrido em 1º de agosto de 2015, na cidade
São Paulo (SP), contra seis haitianos que estavam na Igreja Nossa Senhora da Paz – Missão Paz e
foram atingidos por projéteis de chumbo de arma de pressão.
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presos e apanharam também dentro do próprio carro da polícia. Um deles
teve o olho machucado e o outro deslocou o braço. (Migrante masculino,
senegalês, Presidente da Associação de Senegaleses de São Paulo, São Paulo/
SP, ICMPD – MT Brasil, 2015).
Em virtude disso, o Ministério da Justiça (2015) lançou uma campanha
para combater o preconceito e a intolerância contra imigrantes e refugiados no
Brasil. O slogan da campanha era: “Brasil - A imigração está no nosso sangue”.
A campanha teve por objetivo esclarecer a nossa identidade cultural, a nossa
identidade imigratória, relembrando os vários fluxos migratórios que ocorreram
no passado e, assim, enfatizar que a população brasileira possui uma identidade
imigratória, somos todos imigrantes. Esse ato do Ministério da Justiça é louvável,
pois demonstrou que o Estado estava preocupado com a inserção social dos
estrangeiros na sociedade brasileira. Havia o intuito de rememorar a todos que
praticam atos de exclusão e rejeição ao imigrante que o histórico de cada cidadão
brasileiro é marcado pela imigração.
Elemento de ódio ou xenofobia é muito preocupante. A identidade do Brasil
é baseada em imigração, miscigenação e diversidade. Temos uma sociedade
com bastante consciência da importância do processo migratório no
desenvolvimento do país e para a construção de nossa força de trabalho. Sem
esquecer os brasileiros que emigraram para outros países também em busca de
oportunidades e uma vida melhor para suas famílias. O processo migratório
é natural do ser humano. O que nós temos de enfrentar é a intolerância
e a xenofobia, e não a imigração, que faz parte de nossa identidade.
(VASCONCELOS, Beto. Secretário Nacional de Justiça. Época, 2015).
Ressaltamos que essa campanha foi motivo de várias críticas por parte da
sociedade civil, pois quando o MJ nivela todos os fluxos migratórios, inclusive a
imigração forçada dos negros africanos (escravos) como imigrantes, ele comete um
erro histórico; o tráfico negreiro não pode ser considerado um fluxo migratório,
eles eram considerados mão de obra, fruto da colonização e da exploração do
capitalismo europeu.
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Segundo Carla Rodrigues (2015):
Em que pese o valor de todas as críticas, há aqui um fato novo a ser
considerado: a sociedade brasileira está recebendo centenas de jovens negros
imigrantes, que chegam de países como Haiti, Angola e Moçambique, e
enfrentam racismo e xenofobia. Visto por este aspecto, a campanha acerta
exatamente ao escolher um jovem negro. O problema se agrava quando se
encontram o jovem negro imigrante, alvo de racismo e xenofobia, com o
jovem negro pobre, vítima de racismo, discriminação e violência policial,
bisneto do passado escravocrata cujas feridas sociais ainda não foram
curadas. Vista por este aspecto, a campanha erra exatamente ao escolher
um jovem negro sob o slogan “somos todos imigrantes”. Não, não somos.
(RODRIGUES, 2015)
Cremos que, se essas três barreiras forem vencidas (acolhimento, língua e
preconceito), o imigrante se adaptará muito mais rápido à sociedade brasileira,
incorporando assim a sua nova identidade e deixando de ser “o estrangeiro” e
vivendo de forma plena e “integrada” e não à margem da sociedade ou excluído
em guetos.

Considerações finais
No quesito inserção social, os imigrantes enfrentam vários desafios, desde
a sua acolhida, o idioma, o preconceito até atos xenófobos. O acolhimento ou
recepção dos imigrantes no Brasil, na prática, ficou a cargo da sociedade civil, em
conjunto com as Instituições Religiosas e as Redes Sociais. Além do acolhimento,
esses atores têm atuado para reduzir a barreira do idioma, que é fundamental no
processo de inserção do imigrante na sociedade brasileira.
Quanto aos atos de preconceito e xenofobia, é algo que cresce juntamente
com o número de imigrantes que ingressam no território brasileiro. A sociedade
brasileira tem, historicamente, atitudes racistas e preconceituosas, e, agora, tem
tido também atitudes xenófobas. A base demográfica brasileira é resultado da
união de três povos distintos e, portanto, de migrações espontâneas e forçadas,

99

Caderno de Debates – Dezembro 2018

como foi o caso da população escravizada. O processo migratório é natural do ser
humano. Temos que enfrentar a intolerância, a xenofobia e os desafios práticos
impostos pela falta de infraestrutura disponível, e não a imigração em si, que faz
parte de nossa identidade (VASCONCELOS, 2015).
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“O (...) documento reflete o progresso alcançado através da implementação da Declaração e do Plano de Ação do
Brasil e trata de contribuir significativamente para o desenvolvimento e a implementação do Pacto Global sobre
Refugiados”.

OS 100 PONTOS DE BRASÍLIA Contribuições da América Latina e
do Caribe para o Pacto Global sobre
Refugiados
60

Os países e territórios da América Latina e do Caribe, reunidos em Brasília nos
dias 19 e 20 de fevereiro de 2018, sob os auspícios do Governo do Brasil, com o
apoio do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
(ACNUR) e a participação de organizações internacionais, países observadores,
organizações da sociedade civil e representantes da academia, compartilhamos
este documento de experiências regionais no campo da proteção de pessoas
solicitantes do reconhecimento da condição de refugiado, refugiadas, deslocadas
e apátridas na região.

60
Documento oficial disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/images/banners/
ReuniaoPactoGlobalRefugiados/Os_100_Pontos_de_Braslia.pdf. Acesso em 20/11/2018.
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De acordo com a Declaração e o Plano de Ação do Brasil e a Declaração de Nova
York, os países da América Latina e do Caribe vêm promovendo o estabelecimento
e o fortalecimento de marcos normativos e práticas institucionais para a proteção
das pessoas solicitantes do reconhecimento da condição de refugiado, refugiadas,
deslocadas e apátridas. Reafirmamos a importância do respeito ao princípio do
non-refoulement e das garantias do devido processo, a consolidação de sistemas
de asilo de qualidade, a busca de soluções duradouras, o uso de outros meios
legais de admissão e o acesso à documentação, aos meios de vida e aos serviços
básicos, bem como a gestão de casos com necessidades específicas de proteção, a
luta contra a xenofobia e a discriminação e a observância dos direitos humanos.
Enfatizamos a importância de zelar pelo respeito irrestrito, proteção e
promoção dos direitos humanos das pessoas solicitantes do reconhecimento da
condição de refugiado, refugiadas, deslocadas e apátridas, com ênfase especial
em grupos em situações vulneráveis. Enfatizamos a necessidade de abordar as
causas que originam a busca de proteção internacional e de fortalecer medidas
para promover o desenvolvimento sustentável.
Reiteramos nosso compromisso com a solidariedade regional, a cooperação
Sul-Sul e a responsabilidade compartilhada para encontrar respostas efetivas
e previsíveis às necessidades humanitárias das pessoas solicitantes do
reconhecimento da condição de refugiado, refugiadas, deslocadas e apátridas,
bem como para promover soluções duráveis. Ressaltamos, nesse sentido, a
importância do diálogo regular e do intercâmbio de experiências e boas práticas,
em âmbito regional e sub-regional, entre as autoridades da América Latina e do
Caribe; exercícios que resultaram em iniciativas específicas para responder aos
diferentes desafios enfrentados pela região.
O presente documento reflete o progresso alcançado através da implementação
da Declaração e do Plano de Ação do Brasil e trata de contribuir significativamente
para o desenvolvimento e a implementação do Pacto Global sobre Refugiados,
considerando o sólido marco normativo elaborado pelos países da América Latina e
do Caribe para a proteção internacional das pessoas solicitantes do reconhecimento
da condição de refugiado, refugiadas, deslocadas e apátridas, bem como a generosa
prática estatal demonstrada por meio de múltiplas iniciativas na área.
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Este documento baseia-se nas consultas nacionais realizadas pelos Estados
como parte da avaliação trienal da Declaração e do Plano de Ação do Brasil de
2014. Igualmente, são consideradas as conclusões e as recomendações resultantes
das consultas sub-regionais temáticas que tiveram lugar nas cidades de Buenos
Aires, Quito e Nassau no final de 2017, como parte do mesmo processo de
avaliação trienal. Nessas reuniões sub-regionais, foram documentadas iniciativas
relacionadas à implementação dos programas sobre asilo de qualidade, soluções
duradouras, solidariedade regional com o Caribe e erradicação da apatridia.
Este documento também contempla os planos estratégicos detalhados no
Marco Integral Regional de Proteção e Soluções (MIRPS) acordado por seis
países da região - Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México e Panamá
– por meio da adoção da Declaração de San Pedro Sula (outubro de 2017).
Consideramos o MIRPS uma iniciativa sub-regional pioneira e dinâmica que
representa uma aplicação prática do CRRF (Anexo I da Declaração de Nova York
para Refugiados e Migrantes) e contribui para o desenvolvimento do Pacto Global
sobre Refugiados.
Este documento ilustra o êxito da cooperação internacional em matéria de
proteção internacional de refugiados e reflete a longa história de responsabilidades
compartilhadas entre os países da região, iniciada com a Declaração de Cartagena
de 1984 e implementada através de vários acordos, programas e mecanismos, como
a Conferência Internacional sobre Refugiados da América Central (CIREFCA), a
Declaração de San José de 1994, a Declaração e Plano de Ação do México de 2004
e seus programas de “fronteiras solidárias”, “cidades solidárias” e “reassentamento
solidário”, a Declaração e o Plano de Ação do Brasil de 2014 e, mais recentemente,
os MIRPS, referente à proteção nos países de origem, trânsito e destino.
Com o objetivo de inspirar as ações dos Estados dentro e fora da região de
acordo com as diferentes realidades nacionais e regionais, no contexto das
consultas formais relacionadas ao Pacto Global sobre Refugiados que terão
lugar em Genebra, apresentamos as seguintes iniciativas, experiências e práticas
realizadas por um ou mais países da América Latina e do Caribe, de acordo com
a legislação nacional de cada país:
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I. Asilo de qualidade
1.

A regulamentação constitucional do direito de asilo e / ou refúgio.

2.

A adoção progressiva de legislação interna sobre proteção aos refugiados
que incorpora os mais altos padrões de direitos humanos e do direito
internacional dos refugiados e refletem as necessidades específicas de
proteção em razão de idade, gênero e diversidade.

3.

A elaboração de diretrizes sub-regionais para a proteção das pessoas
solicitantes do reconhecimento da condição de refugiado, refugiadas
e apátridas, harmonizando as legislações e melhorando os padrões
nacionais, com o apoio técnico do ACNUR.

4.

A incorporação no ordenamento jurídico interno da definição ampliada
de refugiados proposta pela Declaração de Cartagena de 1984.

1) Acesso à proteção internacional
5.

A criação de uma rede de apoio legal para os refugiados na região
constituída por instituições acadêmicas, clínicas de apoio jurídico,
defensores públicos e organizações da sociedade civil, a fim de fortalecer
as intervenções na área de apoio jurídico gratuito e de qualidade a pessoas
solicitantes do reconhecimento da condição de refugiado e refugiadas.

6.

A organização de reuniões regionais para promover o intercâmbio de boas
práticas sobre temas de interesse comum em relação à proteção de pessoas
solicitantes do reconhecimento da condição de refugiado e refugiadas.

a) Acesso ao procedimento e non-refoulement
7.

A descentralização dos procedimentos de determinação da condição de
refugiado, desde a solicitação, incluindo a tramitação de processos e a
tomada de decisões sobre os pedidos de reconhecimento da condição de
refugiado, a fim de reforçar o acesso ao asilo em áreas de fronteira.
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8.

A institucionalização da representação e do patrocínio ou assistência
jurídica gratuita em todas as instâncias do procedimento como
instrumento para fortalecer o respeito pelas garantias do devido
processo, o respeito pelos direitos individuais e para agilizar os
mecanismos de decisão e suas fundamentações por meio das
Defensorias Públicas.

9.

A constituição de um órgão independente para a revisão e/ou recurso das
decisões negativas adotadas pelas primeiras instâncias administrativas,
contando com pessoal especializado e com funções exclusivas de
revisão administrativa ou judicial para garantir o respeito das garantias
processuais e a interpretação e aplicação correta das leis nacionais em
sobre proteção de refugiados.

10. A não detenção administrativa dos solicitantes do reconhecimento da
condição de refugiado em função da entrada ou permanência irregular.
11. A implementação progressiva de alternativas à detenção administrativa
de pessoas solicitantes do reconhecimento da condição de refugiado, por
meio de abrigos, centros de recepção e acolhimento ou outras medidas,
com atenção às necessidades específicas de indivíduos, à unidade familiar
e ao respeito pelos direitos humanos.
12. O desenvolvimento de procedimentos para a readmissão de refugiados e
solicitantes do reconhecimento da condição de refugiado.
b) Padrões elevados para a determinação da condição de refugiado
13. A implementação do Programa Asilo de Qualidade (QAI), a fim de
oferecer uma metodologia sólida para alcançar a máxima eficiência e
justiça dos procedimentos de determinação da condição de refugiado.
14. A implementação de programas de geminação (twinning) entre as
autoridades responsáveis pela proteção dos refugiados para fortalecer
107

Caderno de Debates – Dezembro 2018

aspectos práticos de atenção e proteção das pessoas solicitantes do
reconhecimento da condição de refugiado e refugiadas.
15. A inclusão na legislação nacional da possibilidade de solicitar ao ACNUR
o seu parecer técnico sobre os pedidos de reconhecimento da condição
de refugiado.
c) Proteção complementar
16. A difusão do conceito de mobilidade humana como elemento articulador
das diferentes situações do movimento de pessoas.
17. A implementação de medidas de proteção complementares, incluindo
a facilitação da concessão de vistos, como, por exemplo, vistos
humanitários para pessoas que necessitam de proteção internacional, de
acordo com a legislação nacional.
18. A concessão de vistos humanitários a pessoas afetadas por um desastre
de origem natural e que deixam seus países e o desenvolvimento de
iniciativas no âmbito da agenda de proteção da iniciativa Nansen e a
plataforma sobre deslocamento por desastres.

2) Registro e documentação
19. A compilação de dados qualitativos e quantitativos sobre as pessoas
solicitantes do reconhecimento da condição de refugiado, refugiadas,
deslocadas e apátridas, por meio da coleta e análise de informações
discriminadas por sexo, idade e diversidade e a elaboração de estudos
demográficos e socioeconômicos para melhorar as respostas de proteção.
20. A adoção de diretrizes regionais para a identificação de migrantes e
pessoas que necessitam de proteção internacional com o apoio técnico
do ACNUR e da Organização Internacional para Migrações (OIM), no
âmbito de seus respectivos mandatos.
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21. O desenvolvimento de protocolos de recepção e atenção aos repatriados,
bem como de diretrizes para a identificação de pessoas com necessidades de
proteção nos centros de atenção aos migrantes retornados no país de origem.
a) Identificação e registro céleres
22. O estabelecimento de procedimentos para identificação rápida, atenção
e proteção para crianças e adolescentes não acompanhados ou separados
em pontos de fronteira, a fim de proporcionar um processamento
prioritário e expedito, considerando o melhor interesse da criança.
23. O desenvolvimento de sistemas de registro unificados entre as
autoridades de proteção dos refugiados e as autoridades de migração,
a fim de garantir a interoperabilidade dos dados, a melhor gestão das
solicitações, a proteção das pessoas contra a detenção e a devolução, bem
como a emissão mais rápida de documentação.
24. A institucionalização de unidades de registro especializadas que
asseguram uma melhor coordenação entre todos os atores e uma maior
proximidade com os solicitantes do reconhecimento da condição
de refugiado e refugiados, permitindo maior clareza e uma melhor
identificação de necessidades e vulnerabilidades.
25. O fortalecimento dos centros de atendimento no país de acolhimento
para o estabelecimento de procedimentos céleres de identificação,
orientação e referência para pessoas com necessidades de proteção.
b) Documentação
26. A emissão de documentação às pessoas solicitantes do reconhecimento
da condição de refugiado e refugiadas prontamente, desde o primeiro
contato com as autoridades e a interposição de uma solicitação, e a
inscrição no registro civil e entrega de cédula de identidade, com o fim
de garantir a não devolução, o acesso a serviços básicos e a direitos.
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27. A concessão de documentação provisória ou equivalente solicitantes
do reconhecimento da condição de refugiado, livre e renovável, válida
desde a interposição da solicitação até a decisão sobre o caso, permitindo
a permanência legal no país e protegendo contra a devolução.
28. A omissão da menção da condição de solicitante de asilo ou de refugiado
em documentos de identidade, para evitar possíveis casos discriminatórios
e favorecer o acesso a direitos e serviços básicos às pessoas solicitantes do
reconhecimento da condição de refugiado e refugiadas.
29. A possibilidade de que, na ausência de documentos de identidade, as
pessoas solicitantes do reconhecimento da condição de refugiado possam
provar sua identidade por meios alternativos, como uma declaração
juramentada perante a autoridade competente.

II. Soluções duradouras com ênfase em integração local
30. A implementação de políticas públicas, incluindo programas sociais e
de inclusão social para a proteção de refugiados, sem discriminação, que
incluem estratégias abrangentes para a busca de soluções duradouras em
âmbito nacional ou local.
31. A implementação de programas de reassentamento solidário e novos
mecanismos inovadores de Proteção em Trânsito (PTA) e de evacuação
humanitária, para proteger pessoas em alto risco.
32. O desenvolvimento de marcos jurídicos em conformidade com os
padrões internacionais de proteção de pessoas deslocadas.

1) Integração local
33. A implementação por cidades e governos locais de programas e projetos
para promover efetiva proteção e integração de refugiados, dando um
novo ímpeto ao programa Cidades Solidárias.
110

Caderno de Debates – Dezembro 2018

34. A cooperação entre governos e atores humanitários, incluindo as
autoridades locais, para a execução de programas nacionais de
assistência humanitária e orientação social para as pessoas solicitantes
do reconhecimento da condição de refugiado e refugiadas.
35. O apoio às autoridades locais na concepção de respostas específicas para
a população deslocada e com necessidades de proteção, nos componentes
de prevenção, assistência, proteção e soluções duradouras.
36. O desenvolvimento de programas de formação técnica para incluir
a resposta ao deslocamento forçado nos planos municipais, a fim de
garantir o acesso à oferta de serviços do Estado, promovendo a integração
local.
37. O estabelecimento de centros de acolhida e de trânsito nos países de
origem para orientar os repatriados com necessidades de proteção e para
o acesso à oferta de serviços estatais.
a) Dimensão legal da integração
38. A emissão de documentos provisórios que proporcionam acesso efetivo
e imediato a direitos, inclusive ao emprego formal e a serviços básicos.
39. O caráter gratuito do procedimento para determinação da condição de
refugiado e dos procedimentos para a obtenção de vistos e autorizações,
incluindo permissões de trabalho.
40. A concessão por governos de estados, províncias, cidades ou
municípios de assistência e serviços a pessoas refugiadas e migrantes,
independentemente do seu status migratório, reconhecendo-os como
sujeitos de direitos.
41. A facilitação do acesso à residência permanente para pessoas refugiadas,
como um mecanismo que promove uma maior integração local.
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42. A determinação de que os prazos para obter residência permanente ou
naturalização começam a contar a partir do momento da apresentação
da solicitação de reconhecimento da condição de refugiado.
43. A redução dos custos dos procedimentos para facilitar a naturalização
dos refugiados.
44. A implementação de programas de regularização para pessoas em
condição de proteção humanitária temporária.
b) Dimensão Socioeconômica da Integração
45. O reconhecimento do direito ao trabalho para as pessoas solicitantes do
reconhecimento da condição de refugiado.
46. A concessão de documentos que garantem acesso a direitos econômicos,
sociais e culturais, incluindo programas de solidariedade ou prestação
de serviços.
47. O desenvolvimento de programas nacionais relacionados à inserção do
mercado de trabalho e a responsabilidade social corporativa, que apoiam
refugiados.
48. O reconhecimento dos títulos de estudo e de graduação obtidos no país
de origem.
49. A possibilidade de acesso de refugiados a programas de habitação.
50. A implementação de programas para garantir alojamento, abrigo e
assistência psicológica para pessoas deslocadas, refugiadas e migrantes.
Em alguns países, é dada prioridade a crianças e adolescentes e outros
grupos com necessidades específicas de proteção.
51. A descentralização e a coordenação entre municípios e governos locais
sobre a questão da integração e assentamento no território para assegurar
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o acesso das pessoas deslocadas e refugiadas aos programas de habitação,
educação e saúde em âmbito local e territorial.
52. A promoção de políticas e programas de inclusão social, acesso a
habitação pública e ao sistema de saúde, incluindo emissão célere de
documentação para acesso a uma série de direitos sociais, como subsídios
e treinamento profissional e vocacional.
53. A desnecessidade de demonstrar o status migratório, incluindo as
apostilas do país de origem, para matricular-se na escola, validar os
título de estudo e de graduação acadêmicos obtidos no país de origem e
participar de programas de ensino do idioma local.
54. O ensino da língua do país anfitrião de forma gratuita, para facilitar a
integração local.
55. O desenvolvimento e o acesso a sistemas de informação sobre direitos
e serviços para pessoas deslocadas, solicitantes do reconhecimento da
condição de refugiado e refugiados.
56. O desenvolvimento de mecanismos de referência e inclusão de pessoas
deslocadas e refugiadas em programas e serviços locais, evitando a
criação de sistemas paralelos.
57. O acesso gratuito a serviços de saúde e educação para pessoas solicitantes
do reconhecimento da condição de refugiado e refugiadas.
c) Dimensão sociocultural da integração
58. A participação ativa de pessoas deslocadas, solicitantes de refúgio e
refugiadas nas avaliações dos programas específicos projetados para
seu apoio, proteção e soluções, incluindo a avaliação trienal do Plano de
Ação do Brasil e as consultas nacionais para a adoção do MIRPS.
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59. A participação de organizações religiosas e outras organizações relevantes
da sociedade civil nas consultas nacionais para a adoção do MIRPS e na
elaboração de propostas de ação regional.
60. O desenvolvimento de projetos de conscientização da comunidade
anfitriã e a promoção da participação cidadã, para facilitar a integração
local de pessoas deslocadas e refugiadas.
61. A expansão da cátedra Sergio Vieira de Mello por meio da Associação de
Universidades do Grupo Montevidéu, para disseminar conhecimentos
sobre a proteção internacional de refugiados e facilitar o acesso de
refugiados ao ensino universitário e da língua local.
62. A capacitação de professores e diretores de escolas para criar um
ambiente inclusivo nas escolas.
63. O desenvolvimento de projetos destinados a incluir pessoas refugiadas
nas comunidades de acolhida, por meio de eventos culturais, campanhas
de conscientização e comunicação e atividades de capacitação.

2) Outras vias legais de admissão
64. A concessão de medidas de proteção complementar, como as autorizações
de residência temporárias ou humanitárias ou a concessão de residência
permanente a pessoas que necessitam de proteção internacional, de
acordo com a legislação nacional.
65. A implementação de programas de vistos humanitários para pessoas
em áreas de conflito armado, para facilitar a saída de seu país de
origem ou de países vizinhos, favorecendo a coordenação e o apoio
entre diferentes atores da sociedade civil, indivíduos e governos federal
e local, como no caso sírio.
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3) Reassentamento
66. O desenvolvimento do programa de reassentamento solidário que
beneficia tanto os refugiados da região quanto os de outras partes do
mundo, e que inclui o acesso a programas de habitação.
67. A implementação do “reassentamento rural”, que inclui o acesso a
habitações públicas gratuitas e beneficia tanto as comunidades de
acolhida quanto as pessoas refugiadas.
68. O estabelecimento de um Mecanismo de Proteção em Trânsito (PTA)
para facilitar a saída de pessoas em alto risco em seus países de origem.
69. O estabelecimento de um mecanismo regional de transferência de
refugiados por meio do qual os procedimentos necessários podem ser
realizados para facilitar o reassentamento entre países do Caribe.

III. Gestão de necessidades específicas de proteção
1) Prevenção e resposta à Violência Sexual e de Gênero
70. A incorporação em legislações nacionais da perseguição por razões de
gênero como motivo para o reconhecimento da condição de refugiado
ou como critério interpretativo.
71. A criação de uma Rede Regional de Espaços Seguros com diferentes atores
para prevenir, detectar e combater incidentes de violência sexual e de gênero,
bem como o acesso de pessoas sobreviventes a serviços especializados de
proteção e assistência, durante todo o ciclo de deslocamento.
72. A especial atenção às questões de proteção para as pessoas solicitantes
do reconhecimento da condição de refugiado e refugiadas frente à
exploração e abuso sexual (PEAS) nas áreas fronteiriças, reforçando
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os mecanismos de notificação e acesso a assistência para as vítimas,
considerando abordagens diferenciadas de idade, gênero e diversidade.
73. A criação de casas de acolhida para mulheres e crianças sobreviventes de
violência sexual, de gênero e outros tipos de violência.
74. Priorização de sobreviventes de violência sexual e de gênero na
implementação de um Mecanismo de Proteção de Trânsito (PTA) para
facilitar seu acesso à proteção internacional em países terceiros.
75. A oferta de serviços de advocacia conjunta para a prevenção da violência
sexual e de gênero, e o acesso à integração social e a soluções duradouras
e abrangentes para mulheres, meninas e outras pessoas sobreviventes
desse tipo de violência.

2) Crianças
76. O estabelecimento de procedimentos específicos com salvaguardas de
proteção em solicitações de reconhecimento da condição de refugiado de
crianças e adolescentes não acompanhados ou separados de suas famílias.
77. O estabelecimento de uma rede regional de oficiais governamentais de
ligação na proteção das crianças e adolescentes migrantes e refugiados,
para promover a implementação de padrões e garantias de acesso
ao procedimento de determinação da condição de refugiado e de
determinação do melhor interesse da criança, incluindo o direito de não
ser detido e o direito à unidade familiar.
78. A elaboração e aprovação das Diretrizes Regionais de Ação para a
Proteção Integral de Crianças e Adolescentes no Contexto da Migração.
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79. O estabelecimento da Rede Regional de Espaços Seguros, com o apoio
técnico do ACNUR, para melhorar a identificação dos riscos de proteção
para crianças refugiadas e em trânsito e os mecanismos de coordenação
de serviços especializados de proteção, prestados durante todo o ciclo de
deslocamento.
80. O estabelecimento de protocolos nacionais para a proteção de crianças
e adolescentes não acompanhados solicitantes do reconhecimento da
condição de refugiado, promovendo a busca e a reunificação familiar e
o acolhimento familiar como alternativas à detenção, de acordo com o
melhor interesse da criança.
81. O estabelecimento de procedimentos para determinação do melhor
interesse da criança, em coordenação e com o apoio do ACNUR e da
sociedade civil, e com a participação das comunidades, para garantir o
acesso prioritário, seguro e digno das crianças e suas famílias em um
Mecanismo de Proteção em Trânsito (PTA).

3) Respeito à diversidade e não discriminação
82. A criação de comissões de diversidade que colaboram com os órgãos
responsáveis pelo processamento de solicitações de reconhecimento da
condição de refugiado.
83. A realização de campanhas de conscientização para garantir o respeito à
diversidade e a adaptação dos centros de acolhimento e prestação de serviços.
84. O acesso de populações em situação de vulnerabilidade a tratamentos
de prevenção e tratamento contra o HIV de forma confidencial e segura.
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85. A incorporação na legislação e nas políticas públicas, conforme
apropriado, de medidas para prevenir a discriminação de pessoas em
situação de vulnerabilidade, incluindo pessoas lésbicas, gays, bissexuais,
transgêneros e intersex (a seguir, LGBTI), promover seu acesso seguro
e digno ao procedimento de determinação da condição de refugiado e
proteger seus direitos humanos61.
86. A elaboração de folhetos de informação sobre como acessar o
procedimento de determinação da condição de refugiado e medidas
de proteção e a implementação de iniciativas que favorecem o acesso
aos meios de vida de pessoas em situações de vulnerabilidade,
incluindo LGBTI.
87. A priorização dos casos de pessoas em situação de vulnerabilidade,
incluindo pessoas LGBTI, que sofreram ou estão em risco de sofrer
graves violações de direitos humanos, para acessar a proteção
internacional em países terceiros através de um Mecanismo de Proteção
em Trânsito (PTA).
88. A existência de leis que protegem os direitos dos idosos e das pessoas
com deficiência aplicadas igualmente às pessoas solicitantes do
reconhecimento da condição de refugiado, refugiadas e apátridas.
89. A existência de programas sociais para idosos e pessoas com deficiência
que beneficiam igualmente as pessoas nacionais e as pessoas solicitantes
do reconhecimento da condição de refugiado, refugiadas e apátridas.

61
A República do Paraguai expressou reserva aos pontos 85, 86 e 87 nos seguintes
termos: “A República do Paraguai reitera seu compromisso com os princípios dos instrumentos
internacionais subscritos, aprovados e ratificados, em matéria de proteção aos refugiados,
reafirmando o preceituado no artigo 46 “Da igualdade das pessoas” de sua Constituição Nacional
e correspondentes. Por conseguinte, expressa suas reservas sobre o texto dos artigos 85, 86 e 87
da seção 3 “Respeito à diversidade e não discriminação”, do capítulo III, que será interpretado de
acordo com seu ordenamento interno”.
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IV. Apatridia
1) Prevenção da apatridia
90. A capacitação de funcionários governamentais em temas de nacionalidade
e apatridia por meio de cursos regionais organizados pelo ACNUR.
91. A modificação da legislação interna para interpretar restritivamente
as exceções previstas no princípio da aquisição de nacionalidade
por nascimento no território (ius soli) e a eliminação do requisito de
residência para a aquisição da nacionalidade por filiação (ius sanguinis).
92. A adoção de normativa interna para salvaguardar a aquisição da
nacionalidade de crianças que de outra forma seriam apátridas, em
situações de lacunas legislativas.
93. A adaptação do marco legal para permitir o registro tardio de nascimentos
em consulados ou embaixadas no exterior.
94. A implementação de projetos que facilitam o registro tardio de
nascimentos por meio da eliminação de barreiras práticas, estratégias
para abordar a comunidade, cooperação binacional e brigadas móveis
interinstitucionais integradas pelas autoridades governamentais, a
sociedade civil e o ACNUR.
95. A utilização da conferência anual do Conselho Latino-Americano e do
Caribe de Registro Civil, Identidade e Estatísticas Vitais (CLARCIEV)
para trocar boas práticas para prevenir e solucionar os casos de apatridia
no âmbito do registro civil.

2) Proteção das pessoas apátridas
96. A implementação de processos legislativos de revisão da legislação
migratória, para regulamentar vários aspectos de proteção, residência
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legal, documentação e acesso aos direitos das pessoas apátridas migrantes
que não são refugiados.
97. O desenvolvimento de projetos de lei ou a aprovação de leis que
estabelecem marcos de proteção e procedimentos para determinar a
apatridia, de acordo com as recomendações do “Borrador de Artículos” do
ACNUR, incluindo: a atribuição de competência aos Comitês Nacionais
para Refugiados (CONARE); procedimentos especiais para crianças não
acompanhadas ou separadas de suas famílias; a inexistência de prazo
peremptório para apresentar a solicitação; a possibilidade de iniciar o
procedimento de ofício e de apresentar solicitação verbalmente ou por
escrito; a possibilidade de apresentar um pedido independentemente
do status migratório e em diferentes áreas do país; procedimento
de determinação gratuito; assistência jurídica gratuita ao solicitante
sem meios financeiros; mecanismos de identificação e referência ao
procedimento para determinar a condição de refugiado; medidas de
coordenação com outros procedimentos administrativos especiais,
como o procedimento de registro tardio de nascimento; a proibição
de discriminação por razões de orientação sexual ou de identidade de
gênero; a reunificação familiar; e a interpretação e aplicação de normas
de proteção a partir de uma perspectiva de gênero, idade e diversidade.

3) Solução dos casos de apatridia
98. A adoção de regulamentos internos, a modificação dos existentes ou a
elaboração de projetos de lei para facilitar a naturalização de pessoas
apátridas e refugiadas, eliminando ou reduzindo a maioria dos requisitos
legais exigidos aos estrangeiros em geral.
99. A concessão de documentação de nacionalidade, por meio de brigadas
móveis binacionais, a pessoas que, apesar de terem sido registradas no
nascimento, não possuíam documentação de nacionalidade.
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100. O novo registro como nacionais de crianças que tiveram direito à
nacionalidade desde o nascimento, por meio da flexibilização dos
critérios interpretativos e da adoção de regulamentos administrativos.

Brasília, 20 de fevereiro de 2018.
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filantrópico, fundada em 1999 em Brasília e vinculada à Congregação das Irmãs Scalabrinianas.
O IMDH dedica-se ao atendimento jurídico e socioassistencial, à acolhida humanitária e à
integração social e laboral de migrantes, solicitantes de refúgio, refugiados, refugiadas e apátridas.
Além da sede na capital federal, mantém um escritório em Boa Vista/Roraima – o IMDH Solidário
– voltado ao atendimento a mulheres e crianças venezuelanas em situação de vulnerabilidade
social, com ações que abrangem também o município fronteiriço de Pacaraima. Em âmbito
nacional, desde 2004, o Instituto articula a Rede Solidária para Migrantes e Refugiados (RedeMiR),

Dezembro de 2018

O Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH) é uma associação sem fins lucrativos, de caráter

Refúgio,
Migrações e
Cidadania

que reúne cerca de 60 instituições da sociedade civil de todas as regiões do Brasil. Atua, ainda,
em esferas decisórias de proteção de direitos e propositura de políticas públicas, sendo membro
do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CONATRAP) e observador no
Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e no Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE).

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) foi estabelecido
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em 14 de dezembro de 1950 pela Assembleia Geral da ONU. A agência tem como
seus problemas em todo o mundo. O principal objetivo do ACNUR é salvaguardar
os direitos e o bem-estar dos refugiados e refugiadas, buscando assegurar que todos
possam exercer o direito de buscar e receber refúgio em outro país, com a opção de
retornar para casa voluntariamente, integrar-se à sociedade local ou ser reassentado
em outro país. O ACNUR também tem o mandato de ajudar pessoas apátridas. Em
mais de seis décadas, a agência já assistiu dezenas de milhões de pessoas a recomeçar
suas vidas. Atualmente, está presente em 130 países, em mais de 470 localidades. Possui
cerca de 15 mil funcionários, sendo quase 80% em operações de campo.
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mandato liderar e coordenar a ação internacional para proteger refugiados e solucionar

13

Duval Fernandes
Filipe Rezende Silva
Gilberto M. A. Rodrigues
Julia Rovery de Souza
Luiza Fernandes e Silva
Marcia Anita Sprandel
Paula Coury Andrade
Rosita Milesi

