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RESUMO 

 

 

O QUE É A IMIGRAÇÃO INTERNACIONAL? UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE 

ELABORAÇÃO DA NOVA LEI DE MIGRAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

AUTOR: Luís Augusto Bittencourt Minchola 

ORIENTADORA: Maria Catarina Chitolina Zanini 

 

 
Esta pesquisa trata do processo legislativo de elaboração da Nova Lei de Migração brasileira, Lei 13.445/17, 

ocorrido entre 2013 e 2017. O objetivo é compreender quais significações foram propostas, disputadas, 

recusadas ou atribuídas à imigração internacional ao longo da construção daquele marco legal, assim como 

identificar quais diálogos e negociações conduziram aos caminhos e estratégias escolhidos pelos atores 

envolvidos. Para tal, desenvolvo uma etnografia de arquivos, utilizando documentos disponibilizados 

principalmente pelo Congresso Nacional. Ademais, buscando coletar dados não disponíveis em arquivos, 

entrevisto atores-chave do processo. Optei por realizar uma exposição cronológica do campo de pesquisa, 

focando em cinco pontos considerados relevantes a partir da literatura e das informações coletadas na etnografia, 

a saber: imigração e identidade nacional; imigração e motivos para migrar; imigração e direitos; imigração e 

controle migratório; e imigração e estrutura de Estado. Busco conciliar perspectivas das Antropologias da 

Migração, da Política, do Direito e do Estado. Esta última, particularmente, introduz uma lição fundamental, é 

dizer, que o Estado não é um ente monolítico ou homogêneo, possuindo em seu interior uma pluralidade de 

atores com diferentes concepções. Essa noção contribuiu para compreender embates que se desenrolavam entre 

atores internos ao Executivo e para entender a própria disputa por perfis de Estado. Como principais 

observações, indico que a identidade nacional brasileira foi predominantemente interpretada como compatível e 

constituída pela imigração. Independentemente da precisão empírica dos argumentos, é importante notar que 

essa leitura do imigrante como parte da história nacional tem efeitos muito concretos para a aprovação da nova 

lei. Na parte de motivos para migrar, as discussões não se estenderam, mas chama a atenção a aprovação da 

acolhida humanitária sem praticamente nenhuma oposição. O mesmo poderia ser dito da parte de direitos, que 

foi alvo de poucas contestações, indicando a força da leitura do imigrante como sujeito de direito. A grande 

discussão se estabeleceu em torno do controle migratório, na qual, além de parlamentares, defrontaram-se 

sociedade civil organizada e integrantes da Polícia Federal. Os primeiros partiam de perspectivas garantistas, 

buscando dotar o imigrante de direitos para defender-se de medidas arbitrárias do Estado, enquanto os últimos 

seguiam uma perspectiva de segurança. Quanto a estes, é interessante notar que há ao menos duas “gerações” de 

discursos, em que especialmente a segunda associa os imigrantes diretamente a ameaças. Na parte de estrutura 

migratória, houve uma forte disputa entre MJ e MTE sobre protagonismos administrativos e sobre visões 

humanistas ou trabalhistas da imigração. Frente aos desentendimentos, foi eficaz a estratégia traçada por alguns 

atores de escapar ao debate para permitir que o resto do projeto tramitasse. Nesses últimos dois pontos é 

relevante notar que os resultados apenas podem ser compreendidos ao se analisar as negociações em torno do 

projeto, não podendo ser resumidos às intenções de um único ator ou de uma posição genérica de Estado. 

Finalmente, chamo a atenção para a necessidade de levar a sério as políticas migratórias da região, rejeitando sua 

redução a meras imitações da países do Norte Global. 

 

 

Palavras-chave: Nova Lei de Migração; Identidade Nacional; Imigração no Brasil; Estrangeiros; Etnografia em 

Arquivos;  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

WHAT IS THE INTERNATIONAL IMMIGRATION? AN ANALYSIS OF THE 

DRAFTING PROCESS OF THE BRAZILIAN’S NEW MIGRATION LAW  

 

 

AUTHOR: Luís Augusto Bittencourt Minchola 

ADVISOR: Maria Catarina Chitolina Zanini 

 

 
This work deals with the drafting process of the Brazilian’s New Migration Law, Law 13.445/17, occurred 

between 2013 and 2017. The objective is to comprehend which significations were proposed, disputed, refused 

or assigned to the international immigration along the construction of that legal framework, as well as to identify 

which dialogues and negotiations conduced to the paths and strategies chosen by the actors involved. For this 

purpose, I developed an archival ethnography, using documents made available mainly by the National 

Congress. Furthermore, seeking to collect data not available in the archives, I interviewed key-actors of the 

process. I chose to make a chronological exposition of the fieldwork, focusing on five points considered relevant 

out the literature and the information collected in the ethnography, namely: immigration and national identity; 

immigration and reasons to migrate; immigration and rights; immigration and migratory control; and 

immigration and state structure. I pursue to conciliate the perspectives of the Migration, Politic, Law and State’s 

Anthropology. The last, particularly, introduced the fundamental lesson that the State is not a monolithic or 

homogeneous entity, having inside a plurality of actors with different conceptions. This notion contributed to 

comprehend clashes that occurred among Executive’s internal actors and to understand the dispute for State 

profiles. As main observations, I indicate that the Brazilian national identity was predominantly interpreted as 

compatible and constituted by the immigration. Independently of the empirical precision of the arguments, it is 

important to note that this reading of the immigrant as part of the national history has concrete effects to the new 

law’s approval. On the part of reasons to migrate, the discussions did not extend, but draws attention to the fact 

that the humanitarian reception’s approval was made with practically no opposition. The same could be said on 

the part of rights, which was target of a few contestations, indicating the strength of the reading of the immigrant 

as subject of rights. The big discussion was established on the theme of migratory control, where, besides 

parliamentarians, organized civil society and Federal Police’s members confronted each other. The former 

defended guarantor perspectives, seeking to endue the immigrants of rights to defend themselves against States’ 

arbitrary measures, while the last followed a security perspective. Regarding these, it is interesting to notice that 

there are at least two “generations” of discourses, where specially the last associates the immigrants directly to 

threats. On the part of migratory structure, there was a strong contest between the Ministry of Justice and the 

Ministry of Labor and Employment about administrative protagonisms and humanist or labor visions of 

immigration. Face to the disagreements, it was effective the strategy drawn by some actors to escape from the 

discussion to allow that the remaining of the project went ahead. On these last two points it is relevant to note 

that the results can only be comprehended when analyzing the project’s negotiations, in a way that it can not be 

reduced to the intentions of an specific actor or to the generical position of State. Finally, I call attention to the 

necessity of taking seriously the regions migratory politics, rejecting its reduction as mere imitation of the Global 

North countries.  
  
Keywords: New Migration Law; National Identity; Immigration in Brazil; Foreigners; Archival Ethnography; 
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1 INTRODUÇÃO1 

 

Uma lei moderna. Uma lei com o olhar brasileiro. Uma lei para os tempos constitucionais. 

Um exemplo para o mundo. A Nova Lei de Migração brasileira, Lei 13.445/17, foi tratada 

como um grande avanço legislativo no Brasil contemporâneo por boa parte dos parlamentares 

que a ela dirigiram seu apoio. Um novo paradigma para o tema migratório, diziam, estava 

então sendo assumido pelo Estado brasileiro. Substituindo o Estatuto do Estrangeiro de 1980, 

o novo marco legal resultou de décadas de reivindicações políticas de vários segmentos 

sociais e de 4 anos de tramitação no Congresso Nacional, em meio a conturbados momentos 

vividos na Praça dos Três Poderes e intensos debates públicos. 

Nesta ambientação, o objetivo da presente pesquisa é compreender quais significações 

foram propostas, disputadas, recusadas ou atribuídas à imigração internacional ao longo do 

processo legislativo de elaboração da Lei 13.445/17, ocorrido entre 2013 e 2017, assim como 

identificar quais diálogos e negociações conduziram aos caminhos e estratégias escolhidas 

durante as tramitações. No plano formal e institucional, é essa lei que norteia a postura do 

Estado diante dos imigrantes, o que aponta para a importância de entender como foi sua 

construção legislativa no campo político e para a oportunidade de aprofundar a compreensão 

sobre o desenvolvimento de políticas migratórias no Brasil. As perguntas que nortearam a 

pesquisa foram justamente, então, como a imigração internacional recebeu significados desde 

o plano institucional durante a formulação da Nova Lei de Migração brasileira (entre 2013 e 

2017)? Como alguns significados foram aceitos, como alguns foram rejeitados? Como foram 

negociados? Como os atores justificaram, dentro de compreensões de mundo, de avaliações 

de conjuntura, de leituras de Estado ou até mesmo de acordos, suas posições no processo 

legislativo? De que forma se conduziram as discussões e se teceram acordos para a aprovação 

da lei? O que isso pode dizer para compreender a estruturação do Estado nacional, no caso 

brasileiro? 

 A Nova Lei de Migração se originou do Projeto de Lei do Senado (PLS) 288/13, 

proposto pelo senador Aloysio Nunes (PSDB-SP) em 11 de julho de 2013, no Senado Federal. 

Desde então, o PLS tramitou e logrou aprovação, sucessivamente, na Comissão de Assuntos 

Sociais; na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; e na Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, todas do Senado; seguiu mesmo caminho, após estas etapas, na 

Câmara dos Deputados, dentro da Comissão Especial destinada a proferir o parecer ao PL 

 
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

– Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 
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2516/15 e de votação no Plenário; e retornou, ainda, ao Senado, quando foi avaliado 

novamente na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e no Plenário antes de sua 

aprovação; posteriormente, foi sancionado com vetos pelo então presidente da República, 

Michel Temer. Passou, portanto, por quatro comissões2 e duas votações em plenário, além de 

ter cinco relatores3, dois projetos substitutivos, 11 Audiências Públicas com convidados 

externos, três estados da federação4 visitados e centenas – ou melhor, milhares - de páginas de 

taquigrafia.  

 O campo desta pesquisa atravessa todo este lapso temporal de mais de 4 anos em que o 

projeto de lei foi posto sob exame dentro dos ditames dos procedimentos legislativos 

brasileiros. É um período significativamente extenso e que exige cuidados e preocupações em 

não isolar a análise do contexto mais amplo da política brasileira, que passou, 

conhecidamente, por mudanças muito expressivas dentro destes anos. Quando o projeto foi 

proposto, a então presidenta Dilma Rousseff ainda estava em seu 1º mandato. Quando se 

encerrou, Michel Temer já ocupava o cargo de presidente, após o impeachment sucedido em 

2016. Ou seja, a formulação desta lei ocorre em um período extremamente agitado e tenso da 

política brasileira, com fortes enfrentamentos entre situação e oposição, uma intensa 

mobilização popular e acentuada polarização da sociedade brasileira. Como seus atores, 

constam pessoas de diversas posições e cargos do Estado brasileiro ou de outros vínculos, 

especialmente: parlamentares, assessores legislativos, consultores legislativos, presidente da 

República, ministros, secretários, servidores do Executivo, procuradores, defensores públicos, 

policiais, representantes e funcionários de organizações internacionais e de organizações da 

sociedade civil, religiosos, sindicalistas, ativistas, imigrantes, acadêmicos, entre outros.  

 Para responder às indagações que movem esta pesquisa, utilizei como metodologia a 

etnografia em arquivos, que, complementada com entrevistas, permitiu que adentrasse no 

processo legislativo de uma forma consistente, ainda que se trate de um evento não mais 

contemporâneo à investigação. A etnografia em arquivos vem sendo discutida dentro da 

Antropologia como uma importante possibilidade de pesquisa, permitindo acessar discussões, 

eventos, expressões e sentimentos, desde que bem processada metodologicamente, com a 

devida desnaturalização do arquivo. O que faz um arquivo ser conservado? O que faz uma 

 
2 Respectivamente: Comissão de Assuntos Sociais do Senado; Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do 

Senado; Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado (onde o projeto foi apreciado em dois 

diferentes momentos); e Comissão Especial destinada a proferir o parecer ao PL 2516/15 da Câmara de 

Deputados. 
3 Foram relatores, sucessivamente: senador Cyro Miranda (PSDB-GO); senador Eduardo Braga (PMDB-AM); 

senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES); deputado Orlando Silva (PCdoB-SP); e senador Tasso Jereissati (PSDB-

CE). 
4 São eles: Acre, Rio Grande do Sul e São Paulo. 
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fala estar registrada em um arquivo? O que pode ter ficado e se desejou deixar de fora do 

registro do arquivo? Como se organizam e se selecionam as informações de dentro de um 

arquivo? Quem tem acesso aos arquivos? E como? Essas são algumas das perguntas que 

norteiam muitas investigações que têm como estratégia metodológica o uso de arquivos, 

permitindo chegar em respostas muito relevantes de um ponto de vista antropológico. Celso 

Castro (2008, ebook, p. 2) lembra, aliás, que “ao consultar um arquivo, um pesquisador está 

lidando com um conjunto de documentos selecionado como relevante por alguém, organizado 

e preservado segundo determinada lógica, e disponibilizado de acordo com alguns critérios.” 

 Já Maria Cristina Costa, ao pesquisar o Arquivo Miroel Silveira sobre processos de 

censura prévia ao teatro em São Paulo entre 1930 e 1970, avalia que o trabalho com 

documentos “revela serem eles, antes de tudo, os elos de relações estabelecidas, enquanto a 

análise hermenêutica permite o desvelamento de intenções, valores, desejos, recuos, presentes 

não só em tudo que é explicitado, mas também naquilo que é omitido ou dissimulado” 

(COSTA, 2010, p. 177). A etnografia em arquivos, assim, é capaz de responder perguntas no 

campo também sobre as relações entre os atores, as negociações estabelecidas, os arranjos e 

rearranjos em um círculo e em um determinado assunto, assim como os interesses envolvidos, 

o que mostra toda sua potencialidade.5  

 O arquivo permite acessar dados que, submetidos a uma análise rigorosa, apresentam 

significados culturais, revelam contexto de significação, conflitos, alianças e movimentos. 

Para isso, precisamos desnaturalizá-lo, pensar afinal de contas no que o arquivo –ou melhor, 

os arquivos – podem dizer de um determinado contexto, de um determinado campo e de como 

podem ser “lidos” em sua estrutura e formatação. 

O campo da minha pesquisa ocorreu, especialmente, dentro de uma esfera 

institucional, a saber, as duas casas legislativas do Congresso Nacional, em ocasiões como 

reuniões ordinárias, audiências públicas ou sessões de plenário6, todas registradas 

 
5 Prosseguindo a discussão, Castro e Cunha (2005, p. 4), explicam que: “[...] a Antropologia deixou de se 

interessar apenas pelos "primitivos" e passou a se interessar também pelos povos "ocidentais", com seus arquivos 

e patrimônios documentais já constituídos. Alguns desses investimentos resultaram numa espécie de inversão 

dos modelos de objetificação tradicionalmente adotados, uma vez que antropólogos e, por conseguinte, 

procedimentos metodológicos e relações estabelecidas no campo transformaram-se em fontes de novas leituras, 

poderes e disputas. Os territórios dos arquivos têm sido ocupados por novos sujeitos. Ainda que novos usos dos 

arquivos por parte dessas populações venham sendo observados e, por vezes, partilhados pelos antropólogos, as 

implicações políticas e discursivas dessas formas de intervenção nos permitem imaginar o arquivo como campo 

povoado por sujeitos, práticas e relações suscetíveis à análise e à experimentação antropológica”. 
6 É importante fazer a ressalva de que minha análise esteve adstrita às reuniões, audiências públicas e sessões 

referentes ao processo legislativo de elaboração da Lei de Migração. Outras atividades aconteceram 

paralelamente em outras comissões (como audiências sobre a situação vivida por um determinado grupo de 

imigrantes, por exemplo), mas, por não estarem necessariamente conectadas aos objetivos da pesquisa e por 
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documentalmente por meio de vídeos, áudios, notas taquigráficas e atas, disponíveis para 

acesso público nos sites do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, o que facilitou 

sobremaneira sua utilização como fonte7. Além disso, ao parlamento e ao que envolve direta 

ou indiretamente suas atividades (como, por exemplo, manifestações populares a favor ou 

contra um projeto de lei) muitos olhares da opinião pública e de interesses diversos são 

dirigidos, de modo que pude também localizar amplos registros jornalísticos, informativos, de 

redes sociais (sempre em perfis públicos8) e até mesmo de texto acadêmicos que, igualmente e 

de forma subsidiária, foram empregados como fontes na realização desta pesquisa. Não 

obstante, também disponíveis para acesso público estavam todas as proposições de emenda ao 

projeto, seus relatórios e requerimentos diversos acompanhados de justificação, material que 

foi importante para as análises aqui estabelecidas. De forma incidental, ainda, pude valer-me 

de arquivos oficiais que traziam informações relevantes, como atas de reuniões do Conselho 

Nacional de Imigração (CNIg), ou outros arquivos esparsos eventualmente importantes 

localizados virtualmente. 

O rigor metodológico na utilização dos arquivos é, igualmente, preocupação da 

pesquisa, que precisa sempre analisá-los dentro de um contexto e em uma historicidade 

específica. O arquivo deve ser lido, exatamente, em meio a um enredo maior que dá a ele uma 

determinada significação, como destacam autores como Henry Rousso (1996)9. Por isso, a 

investigação também procurou compreender os contextos nos quais as discussões surgiram, 

entendendo que muitos processos políticos e disputas, por exemplo, são transversais à sua 

elaboração e precisavam ser levados em conta. Do contrário, tomar os documentos apenas em 

 
envolverem muitos atores não relacionados diretamente ao debate do projeto de lei, acabei não as incluindo no 

campo, salvo quando havia dados muito relevantes para a pesquisa. 
7 É importante referir que não encontrei notas taquigráficas de várias reuniões de comissão na Câmara dos 

Deputados, mas apenas o áudio (e vídeo, em uma das situações), caso em que fiz, eu mesmo, a transcrição de 

trechos que considerei relevantes para a pesquisa, após escutá-la na íntegra. Nos casos em que havia vídeo 

registrando a sessão, ainda que houvessem notas taquigráficas, sempre os assisti, já que com as imagens é 

possível identificar cenas não registradas nas palavras escritas da taquigrafia. 
8 Quando utilizei registros de redes sociais, sempre tive o cuidado de extrair conteúdo de perfis públicos, 

considerados como aqueles cujo titular permite o acesso ao conteúdo por qualquer pessoa, ou, ao menos, de 

postagens públicas, é dizer, aquelas que qualquer pessoa pode visualizar.  
9 Rousso (1996, p. 5) faz esse alerta da importância da recontextualizaçao do arquivo, ao considerar que “[...] 

todo depoimento ou todo documento exige, para ser significativo, uma recontextualização - especialmente no 

caso do arquivo escrito - que implica que sejam examinadas séries mais ou menos completas para se 

compreender a lógica, no tempo e no espaço, do ator ou da instituição que produziu este ou aquele documento. É 

um tanto incômodo lembrar algo tão óbvio, mas esse é um problema capital na mediatização (no sentido 

jornalístico do termo) cada vez mais frequente hoje em dia de certos documentos históricos, obtidos ao acaso de 

uma pesquisa ou de uma "revelação" espontânea: não apenas esses procedimentos levam a sentidos equivocados, 

e até mesmo a erros graves de interpretação, como fazem crer que a verdade de um acontecimento decorreria da 

leitura primária e imediata de um documento que se supõe ser decisivo, comprobatório e definitivo.” 
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si mesmo levaria a conclusões desajustadas de sua ambientação e de escassa precisão 

empírica – ou, pior, a erros empíricos. 

Além dessa preocupação, sabemos, igualmente, que os arquivos apresentam limitações 

na possibilidade de acesso às informações, evidentes inclusive em meu campo de pesquisa: o 

que posso tomar conhecimento por meio dos documentos é o que foi dito no espaço 

institucional, em contextos formais; não há como visualizar naqueles registros, a não ser como 

informação de segunda mão narrada dentro de alguma reunião, as negociações que foram 

estabelecidas, os acordos que foram costurados, os embates que foram travados e as pautas 

que foram abandonadas nos corredores ou nos gabinetes parlamentares. Dentro do processo 

legislativo que analisei, houve uma grande articulação informal entre setores políticos 

diversos e até mesmo divergentes para possibilitar a aprovação da lei; houve a confluência, 

inclusive, entre o PLS  e outra proposta construída pelo Poder Executivo, cujos autores 

pertenciam a campos políticos opostos; tudo isso envolveu negociações de protagonismos, de 

artigos de lei, de projetos de lei e de agendas, que também deram o tom deste movimento 

histórico e fizeram parte da disputa por significações que aqui discuto. Não podemos nos 

esquecer, a propósito, que se trata de uma pesquisa no Congresso Nacional, um espaço de 

embates, um espaço de lutas e de contraposição de interesses – públicos e privados –, que 

conta com fortes articulações e negociações internas, fator que representa maiores desafios à 

pesquisa e maiores exigências de cuidados com as estratégias metodológicas. Para Luiz 

Eduardo Abreu (2005), no Congresso Nacional há, de fato, duas linguagens, que estão 

relacionadas, mas que também se negam mutuamente, a saber, uma linguagem formal, 

institucional, a que o público (e este pesquisador, por meio dos arquivos), tem acesso, e outra 

linguagem de bastidores, privada, que não deve, em tese, ser exposta ao grande público; cada 

uma com seu vocabulário e suas lógicas10. Os arquivos dão acesso, razoavelmente pleno, à 

linguagem formal, institucional, o que é parte fundamental do processo. Todavia, embora 

deem fortes pistas, não dão acesso amplo à linguagem e negociações dos bastidores, a uma 

visão mais ampla dos acordos e disputas que foram travados para a aprovação da Nova Lei 

 
10 O autor explica que as duas linguagens “são duas maneiras completamente diferentes de expressão, quanto ao 

vocabulário, à postura e à “intimidade”. Quando as palavras são objeto de registro institucional ou em situações 

nas quais, embora isso não aconteça, o registro público seja considerado “normal”, “legítimo”, utilizam-se os 

artigos do regimento interno, “V. Exª.”, “nobre colega”, argumentos baseados no consenso, na vontade da 

maioria, no melhor para o Brasil, no desinteresse pessoal, na lei. O exemplo “paradigmático” são as sessões do 

Plenário, nas quais a possibilidade de a palavra ter efeitos institucionais está vinculada ao uso “correto” deste 

vocabulário. Nos “bastidores”, onde acontecem os acordos, as negociações, as trocas, os argumentos e os 

interesses que não são visíveis para o grande público, as conversas são coloquiais, soltas e freqüentemente se 

usam gírias ou palavrões. Esses dois aspectos do fenômeno político constituem-se, portanto, efetiva e 

analiticamente, de duas linguagens distintas quanto às regras, aos efeitos, à eficácia e aos contextos sociais nas 

quais se aplicam, fazem sentido.” (ABREU, 2005, p. 332). 
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nos termos em que resultou escrita, o que também representa uma parte decisiva do fato 

estudado.  

É por isso que, como forma de complementar a pesquisa, fiz entrevistas, de forma 

semiestruturada, com atores-chave dentro da construção da lei, que dela participaram ou como 

representantes da sociedade civil, ou como parlamentares, ou como consultores, ou como 

ocupantes de algum cargo público pertinente no Legislativo ou no Executivo. As entrevistas 

foram todas realizadas de forma presencial e foram gravadas, com a devida autorização. As 

perguntas para condução da conversa foram elaboradas especialmente para cada entrevistado, 

de acordo com a posição, papel ou espaço a que teve acesso dentro do processo legislativo. O 

ingresso no campo, dentro de um espaço ocupado por elites políticas, ocupantes de altos 

cargos no serviço público ou em outras organizações, cujo contato não é simples ou cujas 

agendas estão sempre lotadas, foi facilitado por uma rede de contatos já estabelecida em 

pesquisas anteriores deste pesquisador ou da orientadora e, especialmente, por meio de uma 

informante-colaboradora, assessora no Senado Federal, com afinidade com o tema migratório 

e formação na Antropologia, que se dispôs muito prontamente a auxiliar na realização da 

investigação. Além disso, nas conversas com os entrevistados também perguntei sobre a 

possibilidade de me colocar em contato com outras pessoas que sugiram como relevantes 

situacionalmente para ser entrevistadas. Pela distância geográfica entre os entrevistados (na 

sua maioria, localizados em Brasília- DF ou em São Paulo-SP) e a residência do pesquisador 

(Santa Maria, RS), optei por concentrar nas mesmas datas as entrevistas de pessoas 

localizadas no mesmo município. Nestes encontros com interlocutores, estive também em 

Imbé (RS) e em Caxias do Sul (RS). Vale registrar que, de forma subsidiária, durante minha 

visita a Brasília também fiz observações gerais sobre o funcionamento do Congresso 

Nacional, transitando entre reuniões de comissões, sessões em plenário e agitações de 

corredores.  

Sobre as entrevistas, é importante pontuar ainda que boa parte dos “nativos” do campo 

são pessoas altamente especializadas academicamente no assunto da pesquisa. Meus 

interlocutores, ou ao menos boa parte deles, têm extenso currículo na área e até mesmo 

escrevem teorias/literatura sobre imigração internacional. Converso com um círculo político e 

intelectual que ou domina (intelectualmente) ou é responsável por muitas das leituras sobre o 

fenômeno migratório no país hoje, o que coloca também desafios ao pesquisador: analisar 

antropologicamente falas com uma linguagem altamente científica e, em boa medida, familiar 

ao ofício do próprio investigador exige um exercício de desnaturalização sobre a própria 

teoria corrente em imigração internacional para poder captar significados. Afinal, quando 
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defendemos determinado olhar sobre a imigração internacional, qualquer que seja, estamos 

atribuindo significados ao fenômeno, que são situados em um espaço-tempo de uma 

sociedade. Da posição mais positiva à mais negativa valorativamente, ou da mais “comum” à 

mais elaborada na academia, estamos dando um significado; captá-los, o objeto desta 

pesquisa, exige conseguir fazer este movimento de reconhecê-los mesmo nas formas mais 

“naturais” ao ambiente sociocultural do pesquisador, especialmente a acadêmica11. Ao mesmo 

tempo, precisei também sempre estar atento para compreender que esse movimento entre 

olhares sobre migração também envolvia as negociações e disputas subjacentes ao processo 

legislativo. Não obstante, os desafios postos também são de ordem de posicionamento em 

campo: trabalhar com pessoas de altos cargos exigiu toda uma estratégia de ingresso em 

campo, já referida – e que nem sempre foi bem sucedida -, assim como uma disponibilidade 

para conversar com os “nativos” na hora e modo que suas agendas permitiam, sempre 

sabendo poder ter de esperar por horas após o horário marcado até, de fato, encontrar a pessoa 

entrevistada, ou ter de remarcar em cima da hora a entrevista. Além disso, foi preciso estar a 

par das possíveis disputas políticas entre os próprios interlocutores para poder compreender 

desde onde surgiam determinadas falas ou determinados silêncios. 

Ao total, somei 8 entrevistas, na seguinte ordem: 1) Marcia Anita Sprandel, assessora 

técnica do Senado Federal, em janeiro de 2019, em Imbé (RS); 2) Irmã Maria do Carmo 

Gonçalves, coordenadora do Centro de Atendimento ao Migrante de Caxias do Sul, em março 

de 2019, em Caxias do Sul (RS); 3) Bruna Furlan, deputada federal pelo PSDB/SP, em abril 

de 2019, em Brasília (DF); 4) Paulo Sérgio de Almeida, coordenador do CNIg, em abril de 

2019, em Brasília (DF); 5) João Guilherme Granja Xavier, diretor do Departamento de 

Migrações do Ministério da Justiça, em abril de 2019, em Brasília (DF); 6) Tarciso Dal Maso 

Jardim, consultor do Senado Federal, em abril de 2019, em Brasília (DF); 7) Letícia Carvalho, 

assessora da Missão Paz, em outubro de 2019, em São Paulo (SP); e 8) Bela Feldman-Bianco, 

 
11 Neste sentido, Pierre Bourdieu (2008, p. 122) aponta para um efeito da teoria, com a criação de 

representações. Para o sociólogo: “O efeito de pré-visão ou de teoria (entendido como o efeito de imposição de 

princípios de di-visão efetivado por qualquer explicitação) opera na faixa de incerteza resultante da 

descontinuidade entre as evidências silenciosas do ethos e as manifestações públicas do logos: em favor da 

alodoxia propiciada pela distância entre a ordem da prática e a ordem do discurso, as mesmas disposições podem 

se reconhecer através de tomadas de posição muito diferentes, às vezes até opostas. Vale dizer, a ciência está 

destinada a exercer um efeito de teoria, embora de uma forma bastante particular: ao manifestar por meio de um 

discurso coerente e empiricamente validado o que era até então ignorado, isto é, conforme os casos, implícito ou 

recalcado, a ciência transforma a representação do mundo social e, ao mesmo tempo, o próprio mundo social, ao 

viabilizar práticas ajustadas a essa representação transformada”. 
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professora universitária, em outubro de 2019, em São Paulo (SP)12. Esses encontros estão 

sistematizados na tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Entrevistas realizadas 
 

Nº Entrevistado/a Qualificação (à época da 

tramitação) 

Data Local 

1 Maria Anita Sprandel Assessora/Senado Federal 05/01/2019 Imbé (RS) 
2 Ir. Maria do Carmo 

Gonçalves 
Coordenadora do CAM - 

Caxias do Sul 
20/03/2019 Caxias do Sul 

(RS) 
3 Bruna Furlan Deputada Federal 03/04/2019 Brasília (DF) 
4 Paulo Sérgio de 

Almeida 
Coordenador do CNIg 04/04/2019 Brasília (DF) 

5 João Guilherme Granja Coordenador do DEMIG/MJ 05/04/2019 Brasília (DF) 
6 Tarciso Dal Maso 

Jardim 
Consultor/Senado Federal 05/04/2019 Brasília (DF) 

7 Letícia Carvalho Assessora/Missão Paz 31/10/2019 São Paulo (SP) 
8 Bela Feldman-Bianco Professora universitária e 

conselheira do CNIg 
31/10/2019 São Paulo (SP) 

 
Fonte: autor 

 

Assim como fui recebido por esses atores, que mostraram muita disposição em 

colaborar, também enfrentei silêncios de outros personagens, que, ainda que chamados, não 

responderam meus contatos e não puderam ser entrevistados. Alguns, soube eu por 

interlocutores, enfrentavam dificuldades pessoais e/ou profissionais que impossibilitavam a 

participação. De outros, simplesmente não tive qualquer notícia, apesar das insistentes 

tentativas. Gostaria de ter convidado mais alguns personagens a trazer sua voz ao trabalho, 

mas limitações de ordem prática, como o tempo para a realização do trabalho e as distâncias 

geográficas, não me permitiram ir adiante. É importante destacar, ainda, que, pela própria 

viabilidade de ingresso em campo e pelas restrições de tempo e espaço na elaboração de uma 

dissertação, voltei minhas atenções para um grupo que, embora com diferentes concepções, 

defendia a aprovação de uma nova lei migratória. Ademais, cabe frisar que as entrevistas não 

apenas me proporcionaram acesso a dados e informações, mas também contribuíram para a 

formulação de perguntas e para a descoberta de caminhos para a condução da investigação. 

Assim, a colaboração das e dos interlocutores não se resume apenas aos trechos transcritos 

nesse trabalho, mas se espalha direta ou indiretamente por toda a construção da pesquisa. 

 
12 As ocupações dos atores mencionadas referem-se ao período em que acompanhavam a tramitação do projeto 

de lei, e não à ocupação no momento da realização da entrevista. 
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 Em relação à ética na pesquisa, segui a proposta de Oliveira (2004), que, pensando 

nestas problemáticas dentro da Antropologia e se afastando de modelos baseados apenas nas 

ciências naturais ou da saúde, considera que os momentos que inspiram maior atenção são  

 

a) quando da negociação da identidade do pesquisador no campo, o que pode ser 

bastante complicado; e b) no momento da divulgação dos resultados da pesquisa, 

quando o antropólogo não pode se abster da responsabilidade sobre o conteúdo do 

material publicado, assim como sobre as implicações previsíveis de sua divulgação. 

(OLIVEIRA, 2004, p. 35-36) 

 

Seguindo esta recomendação, os cuidados éticos que tomei em relação à inserção em 

campo giraram em torno da segunda parte do campo, a saber, as entrevistas. Os arquivos, 

como dito, são de acesso público, muitos deles em decorrência de previsão da própria 

Constituição Federal e de leis ordinárias, não exigindo nenhum questionamento maior em 

torno da ética. O que lá está publicado pode ser utilizado por qualquer pessoa, inclusive para 

fins de pesquisa, independentemente de autorização. Eventuais arquivos públicos não 

disponíveis na internet ou em formato físico de livre acesso, também, puderam ser, em geral, 

acessados via solicitação formal fundamentada na Lei de Acesso à Informação13, o que nada 

mais é do que um direito de todo e qualquer indivíduo, independendo de autorização para 

utilização em pesquisa ou de qualquer finalidade. Informações de fontes privadas, por regra, 

foram buscadas através de entrevistas, não de arquivos. Evitei a utilização expressa de 

arquivos privados, de modo que quando tive acesso a algum documento deste perfil 

privilegiei seu uso indireto, por meio da impessoalização das “informações de bastidores”. No 

caso de arquivos de redes sociais e sites online, utilizei-os desde que estivessem disponíveis 

para o acesso ao público, já que sua publicidade pode ser, nesse caso, subentendida.  

 Nas entrevistas, os cuidados éticos exigiram maior atenção. A identificação do 

pesquisador e da pesquisa sempre foi respeitada no campo, de modo que informei aos 

entrevistados que sou pesquisador, na área de Ciências Sociais/Antropologia, vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFSM. Além disso, informei os 

propósitos da investigação, ou seja, examinar o processo legislativo de elaboração da Nova 

Lei de Migração, e forneci eventuais informações adicionais solicitadas.  

 Em relação à publicação dos resultados, o procedimento ético adotado refletiu as 

peculiaridades do campo de pesquisa. A grande preocupação quando se fala da publicação 

envolve a possibilidade de que os interlocutores possam se prejudicar por terem manifestado 

 
13 Foi feita uma solicitação por esta via referente a uma ata do CNIg originalmente não disponível online. Como 

resposta à solicitação, ela foi disponibilizada no próprio portal do CNIg.  



26 

 

alguma opinião ou revelado alguma informação. Nestes casos, costuma-se sugerir que não se 

identifique o entrevistado, tanto pela adoção de nomes fictícios quanto pela sua 

descaracterização. Em meu campo de pesquisa, porém, certas pessoas são insuscetíveis de 

serem descaracterizadas. Não há como tratar, por exemplo, do papel de um deputado como 

presidente de uma comissão que analisou o tema, nem de um senador que apresentou uma 

emenda ao projeto, sem mencionar seu nome. Mesmo que não seja mencionado seu nome, 

uma simples consulta ao Google14 já identificaria a pessoa, uma vez que ocupa um cargo 

específico e as informações de acesso público revelarão quem é. Isto, aparentemente, poderia 

trazer um problema ético que em certas situações seria irresolvível. Contudo, parti, em meu 

campo, do seguinte comando para esta abordagem: pessoas que ocupam cargos eletivos de 

representação política ou cargos públicos de alta hierarquia, no exercício de sua função, 

deveriam ser identificados sempre que possível, tanto por estarem prestando serviço público, 

de interesse de toda a população, quanto por serem insuscetíveis de descaracterização. Com 

relação, portanto, a estas pessoas, não houve, por regra, preocupações maiores com sua 

identificação; em que pese isso, sempre mantive a pergunta de se poderia o/a identificar na 

pesquisa e respeitei quando houve alguma ressalva específica sobre alguma informação ou 

sobre a identificação em um determinado trecho da conversa. Já quando as entrevistas 

envolveram pessoas de outras funções, a não identificação ou descaracterização é possível e 

foi realizada quando necessário. Para isso, perguntei ao entrevistado/a se desejava ser 

identificado ou não, respeitando sua decisão. Apesar dessas preocupações, contudo, todos os 

interlocutores, sem exceção, aceitaram ser identificados (alguns pareceram, inclusive, desejar 

ser identificados ou tomar por dado que haveria identificação), com muita tranquilidade, salvo 

pequenas ressalvas em trechos das entrevistas ou em algumas informações específicas, o que 

respeitei plenamente. Quando entre essas ressalvas estavam informações muito relevantes ou 

imprescindíveis e havia como descaracterizar sua fonte, atribuí os dados às “informações de 

bastidores” ou às “conversas de corredor”. Na realidade, esse recurso foi, inclusive, bastante 

utilizado mesmo em trechos que não foram objeto de ressalva pelos interlocutores, quando 

avaliado por este autor ser prudente evitar a identificação. Quaisquer informações 

depreciativas sobre pessoas que não eram pertinentes ou essenciais ao objeto da pesquisa 

foram suprimidas do texto, buscando evitar qualquer uso inadequado do texto. Já com relação 

às pessoas identificadas em arquivos públicos, todas foram mencionadas, dado que são 

informações de acesso público que revelam a informação. 

 
14 Site de pesquisas na internet. 



27 

 

No que diz respeito ao pesquisador, trabalho com a questão migratória em âmbito de 

pesquisa e extensão desde 2013, quando passei a integrar o Migraidh, Grupo de Ensino, 

Pesquisa e Extensão Direitos Humanos e Mobilidade Humana Internacional da UFSM, 

durante minha graduação em Direito. Nesta trajetória, pude conhecer e explorar a grande 

complexidade da questão migratória no mundo contemporâneo e, especialmente, os tantos 

desafios para os direitos humanos que ela apresenta. Tive, inclusive, a oportunidade de estar 

presente em alguns momentos do processo legislativo que aqui trato. Não é nenhum exagero 

ou impropriedade dizer que a migração é, hoje, um dos maiores desafios de direitos humanos 

em escala global, o que me desperta a atenção e o envolvimento para seguir trabalhando com 

esta temática. Além disso, minha formação jurídica precedente faz com que, em alguma 

medida, meu campo de pesquisa, o processo legislativo, seja familiar, gerando uma facilidade 

maior na aproximação e leitura do campo – assim como um desafio enorme de estranhamento. 

Ainda durante minha graduação, sempre me entusiasmei com as possibilidades de 

aproximação entre Antropologia e Direito em cadeiras que tratavam desse assunto e ao longo 

de pesquisas. São muitas as interconexões possíveis, nos temas mais diversos; o Direito, 

afinal de contas, é uma construção situada dentro de um determinado contexto espaço-

temporal de uma sociedade e de uma cultura, e a Antropologia oferece uma possibilidade 

muito ampla para compreender mais a fundo toda a sua complexidade. Na prática do campo, 

sempre me vi enfrentando estas problemáticas que relacionam Antropologia e Direito, o que 

deu um sabor especial à investigação.  

Pessoalmente, “desde sempre” estive em contato com a imigração internacional. Sou 

filho de um imigrante internacional no Brasil, de nacionalidade peruana, e acompanhei, 

cotidianamente, a experiência de ser um estrangeiro fora de seu Estado nacional, longe de boa 

parte de sua família. Acompanhei, também, muitos movimentos migratórios de familiares por 

este planeta, de forma que, talvez, a imigração ou o transnacionalismo sempre tenham estado 

presentes em minha vida. Por outro lado, sempre estive em contato também as muitas 

histórias sobre a imigração italiana, presente no outro lado de minha árvore genealógica de 

ascendência; são histórias de mobilidade que atravessam territórios nacionais e que permitem 

imaginar “para lá das fronteiras”. Lembram-me que “estamos vivos porque estamos en 

movimiento”, nas palavras de Jorge Drexler15. Creio que tanto este engajamento quanto esta 

dimensão pessoal não podem deixar de ser registrados, já que as aproximações com nossos 

temas de pesquisa e nosso lugar de enunciação como sujeito no mundo são, também, um dado 

 
15 Jorge Drexler é um cantor uruguaio. Esta passagem foi extraída da música Movimiento. 
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fundamental. Isso não significa qualquer descuido dos rigores epistemológicos e 

metodológicos ou essencialização de experiências, mas sim questões importantes para 

conhecer os caminhos do pesquisador, parte inevitavelmente integrante de seu trabalho. 

As mais diversas categorias que aqui vão ser ou tematizadas ou analisadas, como 

estrangeiro, nacional, cidadão, imigrante, imigração, entre outros, não são meros atos de 

nomeação, mas também formadoras de realidades sociais e objetos de disputas e lutas. Elas 

participam, obedecendo a diversas lógicas e complexidades das relações, inclusive de poder, 

dentro de uma determinada sociedade, da delimitação de papéis sociais, de divisões e de 

práticas. Pierre Bourdieu explica, nesse sentido, que 

 

As diferentes estratégias, mais ou menos ritualizadas, da luta simbólica de todos os 

dias, assim como os grandes rituais coletivos de nomeação ou, melhor ainda, os 

enfrentamentos de visões e de previsões da luta propriamente política, encerram uma 

certa pretensão à autoridade simbólica enquanto poder socialmente reconhecido de 

impor uma certa visão do mundo social, ou seja, das divisões do mundo social. 

(2008, p. 82) 

 

 Já Michel Foucault (1996) problematiza o discurso e todas as construções que surgem 

a partir dele. Para o autor, o discurso não é uma simples referência ao mundo real/uma 

descrição pura do mundo real, mas sim uma imposição às coisas, que segue diversas 

regulações e interdições do mundo social. Ao falar do princípio da especificidade para 

entender os discursos, fala da importância de 

 

não transformar o discurso em um jogo de significações prévias; não imaginar que o 

mundo nos apresenta uma face legível que teríamos de decifrar apenas; ele não é 

cúmplice de nosso conhecimento; não há providência pré-discursiva que o disponha 

a nosso favor. Deve-se conceber o discurso como uma violência que fazemos às 

coisas, como uma prática que lhes impomos em todo o caso; e é nesta prática que os 

acontecimentos do discurso encontram o princípio de sua regularidade. 

(FOUCAULT, 1996, p. 53) 

 

 No campo do direito, no qual minha pesquisa se ambienta, essa capacidade produtiva 

do discurso é ainda mais saliente por toda a capacidade de organização de mundo que o 

direito adquire no ambiente contemporâneo (e ao longo dos séculos). As legislações criam 

uma determinada ordem da sociedade (assim como são criadas pela sociedade), garantida pelo 

Estado, no sentido em que o próprio Bourdieu (1989, p. 142) explica 

 

O direito consagra a ordem estabelecida ao consagrar uma visão desta ordem que é 

uma visão do Estado, garantida pelo Estado. Ele atribui aos agentes uma identidade 

garantida, um estado civil, e sobretudo poderes (ou capacidades) socialmente 

reconhecidos, portanto, produtivos, mediante a distribuição dos direitos de utilizar 
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esses poderes, títulos (escolares, profissionais, etc.), certificados (de aptidão, de 

doença, de invalidez, etc.), e sanciona todos os processos ligados à aquisição, ao 

aumento, à transferência ou à retirada desses poderes. Os veredictos por meio dos 

quais ele distribui diferentes volumes de diferentes espécies de capital aos diferentes 

agentes (ou instituições) põem um termo ou, pelo menos, um limite à luta, ao 

regateio ou à negociação acerca das qualidades das pessoas ou dos grupos, acerca da 

pertença das pessoas aos grupos, portanto, acerca da justa atribuição dos nomes, 

próprios ou comuns, como os títulos, acerca da união ou da separação, em resumo, 

sobre todo o trabalho prático de worldmaking, casamentos, divórcios, cooptações, 

associações, dissoluções, etc., que está na origem da constituição dos grupos. O 

direito é, sem dúvida, a forma por excelência do poder simbólico de nomeação que 

cria as coisas nomeadas e, em particular, os grupos; ele confere a estas realidades 

surgidas das suas operações de classificação toda a permanência, a das coisas, que 

uma instituição histórica é capaz de conferir a instituições históricas. 

O direito é a forma por excelência do discurso actuante, capaz, por sua própria força, 

de produzir efeitos. Não é demais dizer que ele faz o mundo social, mas com a 

condição de se não esquecer que ele é feito por este. 

 

Os significados em disputa dentro do campo jurídico sobre “imigrante” e “imigração”, 

objeto especial de preocupação neste trabalho, precisam ser compreendidos nesta dinâmica 

discursiva e nessa capacidade produtiva; eles não representam uma tentativa de descrever 

puramente uma realidade, mas são também produtores de uma realidade, dentro de um embate 

entre diferentes atores para criar determinadas classificações de mundo que serão positivadas 

no campo do direito. Conceitualizar imigrante é também tentar instituir uma realidade, 

obedecendo diversas lógicas, com efeitos muito práticos, por meio do mundo jurídico, na 

organização de uma sociedade e dos grupos que a compõem. Para entender toda sua formação 

não basta, contudo, olhar para as nomeações, mas é necessário entender uma longa 

historicidade e processos sociais que estão diretamente relacionados com a produção e a 

concretização das categorizações de imigrante e de imigração, tendo em mente sempre que 

esses são conceitos desenvolvidos em um certo espaço-tempo (portanto, nunca são conceitos 

meramente descritivos ou naturais), e que eles têm um efeito concreto muito substancial. 

O desenvolvimento da divisão entre nacionais e estrangeiros, de uma forma mais 

próxima da contemporânea, pode ser compreendido, desde a literatura acadêmica, a partir da 

afirmação dos Estados nacionais, ou Estados-nação, como unidade política hegemônica no 

mundo ocidental ao longo dos últimos séculos. Em toda sua estruturação, em linhas muito 

gerais e ideais, este supõe três elementos básicos: território, soberania e povo. À dimensão 

povo podemos associar à ideia de nação, de um corpo coletivo que compartilhe determinados 

elementos (muito discutidos e controvertidos pelos estudos de nacionalismo) e corresponda 

aos cidadãos do Estado. São estes cidadãos os sujeitos de direito e integrantes legítimos desta 

organização política, em que pese podermos, certamente, acrescentar muitas exceções. Dentro 

desta arquitetura, a figura do estrangeiro toma também relevância, como aquele que não é 
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parte da nação na qual está, aquele que não possui sua nacionalidade e, por decorrência, sua 

cidadania (como vínculo jurídico-político), aquele que vem de fora do território, ou, ainda, um 

Outro significativo. Esta categoria foi utilizada politicamente de muitas formas na história 

mundial, associada ao desenvolvimento, à eugenia, ao medo, à ameaça, à diversidade, e até 

mesmo à irmandade e à igualdade.  

 Há em torno de um século e meio, os Estados, no Ocidente, passaram a tratar 

juridicamente da questão do estrangeiro que está ou reside em seu território de maneira mais 

sistemática e intensa, embora não de modo homogêneo, por meio de políticas migratórias, 

especialmente utilizando-se de instrumentos normativos, como constituições, leis, decretos, 

regulamentos, entre outros. Foram, desde então, muitos momentos diferentes pelos quais as 

políticas migratórias já foram pensadas, ora tratando da seleção de migrantes, ora da 

segurança nacional, ora de uma proposta de direitos humanos (entre outros). No Brasil, da 

mesma forma, desde o século XIX elaboram-se normas para a questão migratória, 

atravessando diversos períodos que se associam ou com a ideia de colonização, povoamento e 

formação da nação, ou com o nacionalismo e assimilacionismo, ou com a ameaça estrangeira 

e a soberania nacional, ou com uma agenda de garantia de direitos (Cf. Seyferth, 2008).  

Para o sociólogo argelino Abdelmalek Sayad, pensar a migração (em seu duplo 

sentido, emigração e imigração) sempre exige também, justamente, pensar a nação e pensar o 

Estado-nação. Em seus escritos, mostra a estreita vinculação entre estes elementos. Diz: 

 

[...] a ordem da migração, em seu duplo componente da ordem da emigração e da 

ordem da imigração – duas ordens solidárias entre si -, está fundamentalmente 

ligada à ordem nacional, ou, mais precisamente, às duas ordens nacionais que, dessa 

forma, encontram-se relacionadas entre si. E se isso é mais verdadeiro hoje do que 

era no passado, deve-se principalmente à generalização, ou mesmo à universalização 

do fato nacional e, correlativamente, da emigração e da imigração como fatos 

nacionais [...]  

[...] 

Considerada sob este ponto de vista, ou seja, sob o ponto de vista do pertencimento 

nacional ou sob o ponto de vista da relação com a nação, a nação da qual se é 

oriundo e a nação na qual se reside, a imigração pode então ser definida como a 

presença no seio da ordem nacional (i.e., na nação e, virtualmente, uma coisa 

levando à outra, na nacionalidade) de indivíduos não-nacionais (i.e., de estrangeiros, 

de nacionais de outra nação, de outra ordem nacional e outra nacionalidade), e a 

emigração, por simetria, como a ausência da ordem nacional (i.e., da nação, e se 

durar demais, da nacionalidade) de nacionais pertencentes a essa ordem; o imigrante 

é aquele que realiza essa presença estrangeira e, correlativamente, o emigrante é 

aquele ausente que se encontra no estrangeiro. E se não podemos falar de uma sem 

falar da outra, não é devido a algum jogo fácil da dialética da identidade e da 

alteridade [...] e sim porque a imigração e seu duplo, a emigração, são o lugar em 

que se realiza praticamente, no modo de experiência, o confronto com a ordem 

nacional, ou seja, com a distinção entre “nacional” e “não-nacional”. (SAYAD, 

1998, p. 265-266) 

 



31 

 

 Com Sayad, compreendemos a importância de pensar a circunscrição da imigração 

(internacional) dentro do ambiente do Estado e da nação. Embora a imigração não seja 

condicionada integralmente pelo Estado e possa ser lida, mais propriamente, como um fato 

social total, em que envolve cultura, política, corpo, religião, língua e todos os aspectos 

humanos, a imigração vai ganhar significado (genericamente falando, e em termos 

institucionais), exatamente, como uma presença na ordem nacional de indivíduos não-

nacionais. Ela se torna uma questão de Estado e uma questão de nação, a ser regulamentada a 

partir desta equação. Uma legislação migratória como a que aqui estudo é um dos 

instrumentos utilizados com esta função de responder à imigração e que, como uma política 

construída pelo Estado, vai estar condicionada pelo que se entende como o papel do Estado-

nação perante as imigrações internacionais (e vice-versa) e pelo que se entende como nação e 

imigração internacional. No caso deste último, aliás, trata-se dos significados da imigração 

internacional diante do Estado – que são, historicamente, muito variados -, o que corresponde, 

exatamente, ao objeto do estudo aqui feito.   

 O Estado, dentro de seus elementos constitutivos apontados na literatura, carrega 

consigo a ideia de um povo, de uma nação, que deve partilhar um território em comum, mas, 

ao mesmo tempo, que está em contraste com os que dela não partilham, os de fora, os não-

nacionais ou os estrangeiros, como foi visto. Essas noções costumam tocar especialmente em 

ideologias nacionalistas, que supõem uma unidade muito forte entre Estado e nação e uma 

homogeneidade cultural interna significativa. Giralda Seyferth (2008, p. 4) fala, a respeito, 

que  

 

[...] o estrangeiro, ou alienígena, em particular o imigrante que se estabelece num 

outro país sujeito à legislação específica, restritiva, e sem direitos plenos de 

cidadania, por sua condição de estranho diferente, perturba a unidade da nação 

porque introduz, no mínimo, a diferença cultural ou étnica, algo quase intolerável 

para o nacionalismo. 

 

Tudo isto adquire mais sentido quando compreendemos, igualmente, a associação 

estreita entre Estado e nação que ocorre historicamente. Como avalia Hobsbawn (1991), a 

nação não é uma entidade social originária, mas é sim parte de um período histórico, que 

precisa ser compreendido a partir da sua relação com o Estado, em um Estado-nação. Apesar 

de podermos pensar, também, na formação de nações sem Estado ou até mesmo contra 

Estados e não podermos pensar esta vinculação apenas nos termos do Iluminismo, como 

Castells (2002) lembra, esta simbiose entre Estado e nação é fundamental para entender o 

papel de uma legislação migratória. Zanini e De Césaro (2015) explicam que este projeto 
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supõe uma ideia de unidade dentro do Estado, que vai impactar na mobilidade humana ou na 

formação de uma “contradição” com a mobilidade e os movimentos migratórios. Aquela 

suposição de unidade acabaria por enquadrar as interferências externas como um problema, 

tocando especialmente na imigração internacional16. 

 No interior deste debate, Vertovec (2011), ao avaliar o uso de políticas e noções 

culturais dentro de uma ideia de nação e opô-las à ameaça dos estrangeiros, sugere o modelo 

“IBO” para pensar a nação e o imaginário nacional, baseado na tríade identidade-fronteiras-

ordem (Identities-borders-order). Com isso, “(a) presume-se que algum senso de identidade 

cultural caracteriza um povo. (b) acredita-se que essa identidade/povo seja contígua a um 

território, demarcado por uma fronteira; (c) dentro da fronteiras, leis e uma economia moral 

sustentam uma ordem social e política específica” (VERTOVEC, 2011, p. 245, tradução 

nossa)17. A imigração é representada, assim, como um desafio ou risco à nação, à ideia de 

unidade nacional. Essa é uma questão que, frequentemente, interfere em políticas migratórias, 

sendo, assim, vital tê-la em conta para compreender os debates subjacentes a uma legislação 

migratória. 

 Este outro, o imigrante ou o estrangeiro, adquire significado a partir da sua alteridade 

com relação aos nacionais. Ao mesmo tempo, não são só eles que ganham significado, mas é 

o próprio Estado, daí a importância e a expressividade do tema migratório. Ackerman, em 

pesquisa etnográfica sobre o Estado equatoriano e a formação do outro a partir de legislações 

migratórias e de práticas e discursos das instituições do Estado, observa que  

 

[…] fica claro que desde uma das primeiras declarações do Estado equatoriano, 

distinguia-se entre uma população nacional, os “equatorianos”, e uma população 

estrangeira, que em geral representava uma “outra” comunidade política.  

Hoje em dia, embora os significados legais e sociais dos termos “equatorianos” e 

“estrangeiros” tenham mudado, o Estado equatoriano segue formando-se e 

 
16 Na avaliação dos autores, “a construção do Estado tende a direcionar a população e todas as suas 

complexidades e diversidades culturais e étnicas para um enquadramento, um projeto unificado de bloco 

nacional institucionalizado assim em significados correntes na mídia, instituições, políticas e percepções. Tendo 

isso em mente, é possível afirmar que o projeto de Estado-nação, ou ao menos suas implicações para a 

identidade de cada indivíduo e para a relação nacional/não-nacional, se mostra, de modo geral, incompatível com 

a atual conjuntura dos deslocamentos humanos internacionais. Ao moldar as visões de mundo e as realidades 

sociais, tal projeto estabelece socialmente um tipo culturalista de senso comum, que vê todas as variações de 

valores e práticas de uma cultura como intrinsecamente interligadas, formadoras de blocos impenetráveis e 

fechados em si – é a nacionalidade subordinada à noção de cidadania, a condição humana subordinada à 

condição de membro de uma comunidade política e a noção de cultura como algo quantificável, sujeita a ser 

gradualmente perdida quando exposta a interferências externas”. (ZANINI; DE CÉSARO, 2015, p. 64-65). 
17 Do original: “(a) some sense of cultural identity is presumed to characterize a people; (b) this identity/people 

is believed to be contiguous with a territory, demarcated by a border; (c) within the border, laws and a moral 

economy underpin a specific social and political order”. 
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definindo-se em relação a um “outro”, e a criação deste “outro” segue emprestando 

significado ao Estado equatoriano. (ACKERMAN, 2013, p. 15, tradução nossa)18 

 

 Falar em significados para a imigração implica, então, falar em como o projeto estatal 

se define diante deste outro estrangeiro, já que é mutuamente que eles se definem. Na 

pesquisa de Ackerman (2013), ela mostra como a distinção entre equatoriano, cidadão e 

estrangeiro é central nas legislações sobre estrangeiros no Equador e como elas envolvem 

uma construção de um nós, de um Estado e de um “outro”19. Não podemos, assim, de forma 

alguma, simplificar o debate e deixar de entender a magnitude da imigração para o próprio 

Estado. 

 A imigração internacional, hoje, especialmente em decorrência do que viemos 

debatendo, é uma questão definida fundamentalmente pelo Estado nacional; ele é o ator que, 

em última instância, possui poder soberano para decidir sobre quem entra e quem não entra 

em seu território. Dentro desse sistema, a responsabilidade do Estado com os direitos e 

garantias da pessoa que não é de sua nacionalidade é um assunto da mais alta complexidade. 

Para Redin (2013, p. 21),  

 

Os movimentos da migração humana econômica internacional constituem uma 

realidade social que denuncia os limites estruturais do Estado de Direito moderno 

como garantidor e promotor dos direitos humanos. A própria concepção de direitos 

humanos tem sido compreendida, afirmada e estruturada a partir de um modelo de 

racionalismo de Estado e sociedade que vela uma violência “legitimada”. Por essa 

razão, o modelo político-jurídico atual do Estado e do sistema internacional de 

proteção da pessoa humana revela um limbo onde a pessoa do imigrante econômico 

está confinada: um “não sujeito”, isto é, um objeto da produção econômica 

 

Já tratando de um caso em que um navio com pessoas resgatadas no mar foi impedido 

de atracar na Austrália, justamente por “conter imigrantes”, Reis (2004, p. 150) explica que 

 

A autonomia do Estado no campo das migrações é uma das principais características 

do direito internacional tradicional. Dentro desse paradigma, o indivíduo é um não-

 
18 Do original: “[…] queda claro que desde una de las primeras declaraciones del estado ecuatoriano, se 

distinguía entre una población nacional, los “ecuatorianos”, y una población extranjera, que en general 

representaba “otra” comunidad política. Hoy en día, aunque los significados legales y sociales de los términos 

“ecuatorianos” y extranjeros” han cambiado, el estado ecuatoriano sigue formándose y definiéndose con respecto 

a un “otro”, y la creación de este “otro” sigue prestando significado al estado ecuatoriano”. 
19 A autora explica que “[…] la distinción entre “ecuatoriano”, “ciudadano” y “extranjero” es un elemento 

básico en todas las Leyes de Extranjería que los legisladores han decretado, y también es una distinción 

elemental que aparece en los primeros artículos de cada constitución ecuatoriana. Estas categorías definidas por 

la voz estatal son de suma importancia para entender quién forma parte del estado ecuatoriano y a quién no se les 

considera parte de esta comunidad política. Estas invenciones categóricas son los bloques que construyen la 

noción de un “nosotros”, la noción de un estado ecuatoriano, y la de un “otro”, los que no pertenecen a esta 

organización social. Preguntar sobre estas categorías que el “estado” establece y trazar su evolución (o su 

estancamiento), es preguntar sobre las piezas básicas del proyecto estatal.” (ACKERMAN, 2013, p. 40). 
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sujeito, isto é, não existe. Internacionalmente, são os Estados que se relacionam 

entre si, ou seja, não há uma relação entre indivíduos de uma determinada 

nacionalidade e Estados de outra.  

   

 As categorias jurídicas positivadas de normas legais instituem, dentro da dinâmica já 

discutida com Bourdieu (1989), a partir do Estado, categorias que classificam as pessoas em 

mobilidade e atribuem ou retiram delas o alcance do sistema jurídico interno de direitos e 

garantias. Todas essas categorias como imigrante voluntário, econômico, forçado, 

trabalhador, investidor, estudante, asilado, refugiado, dentre outras, enquadram os 

estrangeiros em uma determinada posição na ordem social do Estado onde estão. Mezzadra 

(2015) explica como isso vai sendo operacionalizado por meio da cidadania. Para ele, 

 

No discurso público, nas retóricas dos governos, mas também dentro do mainstream 

das pesquisas sobre migrações, a cidadania regula o sistema de posições políticas e 

jurídicas que distribui os sujeitos em mobilidade em uma escala variável de abjeção 

e proteção, valorização econômica e exploração, pertencimento e precariedade, 

acesso a direitos e “deportabilidade”. É suficiente pensar na posição de destaque que 

assumiu a figura do “migrante ilegal” ou “clandestino” nas políticas de migração, na 

retórica oficial e no imaginário popular desde o início dos anos setenta do século 

passado para começar a entender os efeitos absolutamente concretos dos rótulos e 

das taxonomias que dizem respeito às migrações. (2015, p. 30) 

 

 O autor mostra como essas classificações jurídicas, na prática, tem um efeito muito 

potente de impacto da vida do imigrante. Quando se discute uma norma migratória, as 

categorias que ela trata não são meras abstrações, mas sim políticas dirigidas e direcionadas a 

dar uma resposta a um determinado perfil de sujeitos em mobilidade que chegam ao Estado 

nacional. Não por acaso, Mezzadra (2015) também mostra como a figura do “ilegal” é 

construída politicamente em processos de “ilegalização” dirigidos pelo Estado – embora, 

como ressalta Ambrosini (2016), as categorizações de “irregularidade” no cotidiano não 

necessariamente reproduzam as regras institucionais.  Domenech (2017, p. 32, tradução 

nossa), discutindo com De Genova, também problematiza a construção das categorias 

migratórias, ao avaliar que 

 

[…] no campo das migrações e de sua regulação política, as categorias que se 

desprendem de princípios de exclusão e diferenciação como legais/ilegais ou 

regulares/irregulares podem funcionar em determinados contextos, conjunturas 

socio-históricas e espaços sociais como uma categoria subsidiária da divisão 

nacionais/estrangeiros. Sabemos que, entre os modos estatais de nomear os 

imigrantes, aquelas etiquetas que apelam seja à ilegalidade ou à irregularidade para 
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qualificar os imigrantes ou as migrações são um poderoso instrumento de 

classificação da população imigrante.20  

 

Ainda que o atual estágio da globalização (ou mundialização) coloque na cena 

nacional e internacional vários novos atores que influenciam na produção de normas e 

políticas, o Estado segue sendo o principal definidor das categorizações e das políticas em 

várias matérias, como a migratória. Nesse sentido, dentro do debate corrente sobre as 

transformações estatais, Trouillot (2011) sublinha que, embora muitos creiam o oposto, o 

Estado-nação não vem perdendo força no mundo contemporâneo. O Estado pode estar 

passando por mudanças políticas, institucionais, práticas ou de efeito de Estado, mas não é um 

declínio propriamente dito. Ele é, inclusive, segundo o autor, um ator-chave para a 

globalização. O que tem que ser revisto, então, é a forma como o percebemos. Para Trouillot, 

devemos ter uma visão mais horizontalizada do mesmo, em suas práticas rotineiras.  

Nesse sentido, dizer que o Estado não é mais forte é um equívoco, tendo em vista que, 

mesmo sob um ambiente de novas complexidades, ele permanece tendo um poder central para 

definir o que acontece dentro de seu território – inclusive o movimento de pessoas. No 

contexto da mobilidade humana, aliás, diversos autores, como Mezzadra (2005) e Velasco 

(2016), consideram que, ao passo que a globalização econômica tem proporcionado a abertura 

de fronteiras nacionais aos grandes fluxos de capitais, as fronteiras para a imigração não têm 

sido enfraquecidas, mas sim fortalecidas.  

 Apesar dessa importante ressalva, não se pode deixar de ressaltar que o mundo 

contemporâneo tem mostrado, de fato, algumas características que escapam ao tradicional 

enquadramento de Estados nacionais. Muitos processos, interações, negócios e fluxos globais 

realmente escapam à lógica do interno e externo e ocorrem para além de fronteiras, ao que se 

nomeia como transnacionalismo. Gustavo Lins Ribeiro (2000), nesse sentido, fala que, 

embora não possamos tomar a transnacionalidade (no sentido da consciência de pertencer a 

uma unidade maior) como um fato ainda, podemos pensar em muitas condições de 

transnacionalidade que operam para sua construção. Estas condições que ele detecta são 

suportes para o desenvolvimento destas relações para além das fronteiras e que sugerem novas 

formas de pensar a organização de mundo.  

 
20 Do original: “[…] en el terreno de las migraciones y su regulación política, las categorías que se desprenden 

de principios de exclusión y diferenciación como legales/ilegales o regulares/irregulares pueden funcionar en 

determinados contextos y coyunturas sociohistóricas y espacios sociales como una categoría subsidiaria de la 

división nacionales/extranjeros. Sabemos que, entre los modos estatales de nombrar a los inmigrantes, aquellas 

etiquetas que apelan ya sea a la ilegalidad o a la irregularidad para calificar a los inmigrantes o las migraciones, 

resultan un poderoso instrumento de clasificación de la población inmigrante.”  
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À medida em que a análise do meu campo de pesquisa progredia, senti também a 

necessidade de refletir sobre o tema da imigração para além das análises centradas nas 

agendas do Norte global. Enquanto na União Europeia e nos Estados Unidos falava-se no 

fortalecimento de fronteiras e do controle migratório, no Brasil e na região falava-se no 

fortalecimento da garantia de direitos aos imigrantes e do rechaço a sua criminalização, ainda 

que elementos de segurança se mantivessem. São contextos histórico-políticos que, embora 

conectados, apresentam preocupações significativamente diferentes. Além disso, percebi que 

muitas das discussões válidas para a identidade nacional brasileira que são chave no debate da 

Lei de Migração possivelmente fariam sentido muito escasso dentro de outros países ao Norte 

– e para as próprias teorias correntes sobre nacionalismo. Nesse cenário, avaliei não poder 

reduzir a discussão migratória brasileira de que trato em minha investigação ao que se discute 

nos países “centrais”. Os dados que identifico em campo precisam ser tratados por direito 

próprio, e não resumidos ao enquadramento em categorias de discussões de outros contextos. 

Na literatura acadêmica, alguns estudos vêm chamando a atenção exatamente para a 

necessidade de se olhar para as políticas migratórias fora do eixo União Europeia-Estados 

Unidos em sua singularidade, e não como imitações. Destacando a importância de considerar 

a história de cada formação nacional, Canelo, Gavazzo e Nejamkis (2018, p. 173-174, 

tradução nossa) avaliam que 

 

Perguntar como se produzem as políticas no Sul requer, pois, reconstruir a história 

de cada formação nacional para evitar interpretar as “mudanças” como mera 

“imitação” ou “cópia” dos países centrais. Porque se as tendências neoconservadoras 

globais respaldam certos discursos políticos na América Latina, elas têm suas 

próprias histórias que permitem (ou inibem) a emergência de políticas regressivas 

em matéria de direitos.21 

  

 Na realidade, o próprio continente sul-americano, salvo algumas exceções, tem 

promovido, institucionalmente, por meio de seus Estados e dos blocos regionais, um discurso 

em defesa da garantia dos direitos dos imigrantes, bem como protagonizado reformas 

legislativas e administrativas orientadas por essa agenda – ainda que não livres de 

ambiguidades. A nova legislação brasileira, cujo processo de elaboração aqui é estudado, 

pode ser situada dentro desse contexto. Diego Acosta (2018) chama a atenção para que se 

analise a fundo e se leve a sério as novas políticas assumidas recentemente pelos países do 

 
21 Do original: “Indagar cómo se producen las políticas en el Sur requiere, pues, reconstruir la historia de cada 

formación nacional para evitar interpretar los “cambios” como mera “imitación” o “copia” de los países 

centrales. Porque si bien las tendencias neoconservadoras globales respaldan ciertos discursos políticos en 

América Latina, ellos tienen sus propias historias que habilitan (o inhiben) la emergencia de políticas regresivas 

en materia de derechos.” 
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continente em matéria migratória, criticando frontalmente a redução do debate sobre o tema 

na literatura acadêmica aos casos dos Estados Unidos e de alguns países europeus:  

 

O direito migratório e de cidadania sul-americano está ainda em desenvolvimento e 

em muitos aspectos é insuficiente e contraditório, mas também é inovador, 

excepcional e, às vezes, estimulante. Seu caráter inconsistente deriva da justaposição 

entre visões baseadas na segurança e controle, herdeiras da acumulação de medidas 

restritivas no século XX, e uma perspectiva mais recente de direitos humanos. Além 

de reivindicações de inovação ou excepcionalismo, dois pontos se tornam óbvios. 

Primeiro, tanto histórica quanto recentemente, os países sul-americanos abordaram a 

construção legal do estrangeiro de formas muito similares. Segundo, essa 

semelhança regional do “estrangeiro” é distinta dos frequentemente discutidos 

modelos dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Essa descoberta por si só 

confirma a necessidade de estender as análises do usual paroquialismo de um 

punhado de países na Europa e os Estados Unidos – ao passo que indiferentemente 

adicionando Austrália e Canadá. Adicionalmente, isso serve como nota de cuidado 

àqueles que generalizam modelos globais e teorias que foram formadas a partir de 

uma seleção limitada de casos. 

[...] 

De fato, uma das principais descobertas da minha análise é que em termos de 

migração e cidadania, a América do Sul demonstra muitas características que não 

podem ser satisfatoriamente entendidas ou explicadas utilizando alguns dos 

principais modelos teóricos que são anunciados para ser globais. Isso, muito 

obviamente, requer um esforço renovado para mapear algumas dinâmicas 

sociopolíticas a partir de um ponto de vista conceitual que tem sido negligenciado há 

muito tempo. Isso leva a uma embaraçosa questão para os estudos migratórios, que 

deve ser tratada como um problema de direito próprio: por que esse subcontinente – 

assim como muitos outros – tem sido largamente ignorado pelos acadêmicos de 

migração? (ACOSTA, 2018, p. 199-200, tradução nossa).22 

 

 Com o intuito de poder “levar a sério” meu campo de pesquisa, lanço mão de uma 

etnografia sobre o processo de elaboração da Nova Lei de Migração brasileira. A etnografia, 

em si, é discutida por diversas tradições teóricas dentro da Antropologia. Correntes 

culturalistas, estruturalistas, interpretativistas ou pós-modernas (entre muitas outras) oferecem 

diferentes propostas e objetivos para compreender o fazer etnográfico. Para esta pesquisa, 

 
22 Do original: “South American migration and citizenship law is still developing and in several respects wanting 

and contradictory, but it is also innovative, exceptional and stimulating at times. Its inconsistent character 

derives from the juxtaposition between visions based on security and control, heir to the accumulation of 

restrictive measures in the twentieth century, and a more recent human rights perspective. Beyond claims of 

innovation or exceptionalism, two points become obvious. First, both historically and recently, South American 

countries have approached the legal construction of the foreigner in very similar ways. Second, this regional 

resemblance of the ‘foreigner’ is distinctive from the often-discussed US and Western European models. This 

finding alone confirms the need to extend analyses from the usual parochialism of a handful of countries in 

Europe and the USA – while nonchalantly adding Australia and Canada. Additionally, it serves as a note of 

caution to those who generalise global models and theories that were formed from a limited case selection. […] 

In fact, one of the main findings of my analysis is that in terms of migration and citizenship, South America 

demonstrates several features that cannot be satisfactorily understood or explained utilising some of the major 

theoretical models that are advertised to be global. This, quite obviously, requires a renewed effort to map out 

some socio-political dynamics from a conceptual point of view that have been overlooked for too long. This 

prompts an embarrassing question for migration studies, which should be addressed as a problem in its own 

right: why has this sub-continent – as well as many others – been largely ignored by migration scholars?” 
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trabalho a etnografia com Geertz, nos marcos da escola interpretativista; para ele, discutindo 

com Ryle e comentando a ideia de descrição densa, o objeto da etnografia é  

 

uma hierarquia estratificada de estruturas significantes em termos das quais os tiques 

nervosos, as piscadelas, as falsas piscadelas, as imitações, os ensaios das imitações 

são produzidos, percebidos e interpretados, e sem as quais eles de fato não 

existiriam [...], não importa o que alguém fizesse com a própria pálpebra. (GEERTZ, 

1989, p. 17) 

 

 Ou seja, compreender como vai ser dado sentido para algo, entender como as ações 

ganham significado dentro destas estruturas significantes compartilhadas. Entender como 

essas estruturas significantes (nesse caso, uma multiplicidade delas) podem dar um sentido 

para a ideia de estrangeiro (que será objeto de disputas), de imigrante, como podem 

corresponder a uma proposta concreta em uma legislação. Como afirma o antropólogo, “a 

cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos 

sociais, os comportamentos, as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do 

qual eles podem ser descritos de forma inteligível – isto é, descritos com densidade” 

(GEERTZ, 1989, p. 24). Situar o contexto da cultura e dos significados, entender como isto 

vai nortear o entendimento prático e cotidiano dos atores em meu campo de pesquisa e 

também entender como os significados de “imigrante” fazem parte deste contexto da cultura e 

deixam ler as discussões estabelecidas no processo legislativo, disto que falo.  

Meu campo de pesquisa, contudo, não é o mesmo campo de pesquisa típico das 

pesquisas de Geertz ou de boa parte da Antropologia durante o século XX. Não pesquiso 

comunidades distantes, com línguas e visões de mundo significativamente diferentes da 

minha ou que apresentem desafios de inteligibilidade, tradução ou qualquer que seja o termo 

que se prefira usar para a investigação. Na realidade, meu campo é composto por sujeitos que 

compõem minha própria cultura, meu próprio “mundo”; lá estão, inclusive, os representantes 

políticos da sociedade à qual eu pertenço. As interações, os conflitos, a linguagem ou os 

códigos que vigoram não oferecem grandes dificuldades de compreensão, em termos gerais. 

Na realidade, o desafio que se estabelece, que é tanto uma questão metodológica quanto 

epistemológica, é exatamente o oposto: estranhar o familiar, distanciar-se das nossas próprias 

categorias apreendidas no cotidiano; se, em uma sociedade distante, precisamos muita atenção 

para compreender como determinados significados norteiam a experiência do indivíduo, aqui 

precisamos, justamente, desnaturalizar estes significados que estão presentes na nossa vida no 

dia a dia. Transformar o familiar em exótico, como diz Da Matta (1978, p. 4-5), é a tarefa que 

se apresenta, ou seja, “[...] tirar a capa de membro de uma classe e de um grupo social 
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específico para poder – como etnólogo – estranhar alguma regra social familiar e assim 

descobrir [...] o exótico no que está petrificado dentro de nós pela reificação e pelos 

mecanismos de legitimação”. Cláudia Fonseca (1999), pesquisando sobre a circulação de 

crianças em classes populares, aponta justamente o estranhamento como a primeira etapa na 

pesquisa etnográfica, como possibilidade de fazer dialogar os dados empíricos e as leituras 

bibliográficas. Este estranhamento exige o cuidado de não pressupor nossos modelos de 

sociedade ou os contextos temporais vividos como dados, o que é central para poder 

compreender os tantos significados de imigração internacional que estiveram em jogo quando 

da elaboração da Nova Lei de Migração brasileira.23  

Mariza Peirano (2014), por sua vez, lembra que etnografia não é método, que a 

etnografia é atitude (e teoria também), que vai além e permite que discutamos a própria teoria, 

questionemos a teoria, revisitemos e refaçamos a teoria. Esse privilégio para os resultados do 

campo é muito importante em uma investigação dentro da tradição antropológica, o que exige 

maior cuidado nas análises que aqui serão feitas. Conhecer a teoria corrente e saber o que 

pesquisas já apontaram sobre o fenômeno que se estuda é fundamental para poder desenvolver 

a própria pesquisa e suas perguntas, assim como para entender a complexidade e as tensões 

que atravessam o tema, o que foi feito na discussão há pouco travada; isso não pode, 

entretanto, prejudicar a análise dos resultados de uma investigação antropológica. Por isso, 

sabendo das potencialidades da etnografia, o que faço é ao final também retomar a discussão 

com a literatura e, escutando o que o campo pode dizer à teoria, ampliar reflexões sobre a 

relação entre Estado e imigrante no Brasil. Afinal de contas, meu campo vai dialogar com o 

Estado em “carne e osso”, o Estado com seus rostos, sua pluralidade e suas contradições. Não 

um Estado genérico e coerente, mas um Estado representado por pessoas, que concordam, que 

discordam, que disputam, que nutrem simpatias e antipatias entre si e com outros, e que só 

pode ser compreendido antropologicamente ao perceber toda essa sua complexidade e sua 

não-linearidade. Como diz Trouillot (2011, p. 155, tradução nossa), aliás, “o Estado não é um 

aparato, mas sim um conjunto de processos, embora esteja ligado a uma quantidade de 

aparatos, nem todos governamentais”2425. O que essa dinâmica poderá dizer à teoria e a como 

 
23 Isso não significa, por outro lado, uma busca acrítica por uma objetividade cientificista. Muitas correntes 

antropológicas pós-modernas discutem, com muita propriedade, a possibilidade de fazer pesquisas a partir, por 

exemplo, da própria afetação. Para esta pesquisa, considero mais adequado seguir a ideia de estranhamento para 

a compreensão do objeto, por compreender que permite dar boas respostas ao problema que a norteia, como 

exposto. 
24 Do original: “El Estado no es un aparato sino un conjunto de procesos, aunque está ligado a una cantidad de 

aparatos, no todos gubernamentales”. 
25 Trouillot (2011) defende a complexificação da pesquisa e da etnografia do Estado (que logo será detalhada no 

texto), alertando para a necessidade de investigar os efeitos do Estado, que não estão restritos apenas aos espaços 
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pode ser lida a imigração internacional, a partir desta pesquisa, é uma pergunta que, desse 

modo, ganha importância no texto. Assim, apesar de nutrir meu olhar por todos os debates 

que foram aqui relatados, o grande protagonista das análises será o campo.  

Nesse ponto, na realidade, reside o grande nó da pesquisa, que tenta articular, ao seu 

modo e sem a pretensão de exaustão, além da Antropologia da Migração, a Antropologia da 

Política, a Antropologia do Estado e a Antropologia do Direito. Na Antropologia da Política, 

entende-se a importância de compreender, desde a etnografia, o funcionamento de processos 

legislativos, no qual estão em jogo hierarquias, prestígio, estratégias e alianças, ou, ainda, de 

captar o cotidiano da política e do agir dentro da política, como o faz, por exemplo, Abreu 

(2005). Com toda sua metodologia e alcance de compreensão, na realidade, a Antropologia já 

trouxe muitas contribuições à investigação sobre política no Brasil. Diz Carla Costa Teixeira 

(1998, p. 12): 

  

[...] o interesse antropológico trouxe às investigações da vida política brasileira o 

marco da etnografia e da comparação, apreendidas nos estudos clássicos das 

chamadas sociedades primitivas. A observação intensa do universo de estudo, a 

inscrição cuidadosa da linguagem e dos valores dos sujeitos em ação, o aprendizado 

da gramática regente das interações em curso e, como orientação maior, uma certa 

acuidade ao delimitar as fronteiras do objeto em investigação. Em uma postura que 

reafirma, no domínio do saber, a relevância das conexões conceituais entre os 

problemas observados, mas incorpora critérios e categorias oriundos do próprio 

universo de pesquisa na construção dessas conexões.  

 

Nesse contexto, procuro incluir nas análises deste trabalho apontamentos que 

situacionalmente mostram-se relevantes sobre o dia a dia e a dinâmica do Congresso 

Nacional, que é, basicamente, meu campo de pesquisa. 

Com a Antropologia do Estado, pretendo interrogar o Estado não como um bloco 

único ou unitário, mas como um grande sistema no qual existem muitas disputas e 

divergências internas – o Estado “em carne e osso”, como acabei de mencionar com as 

contribuições de Trouillot (2011). Várias pesquisas já questionaram essa noção monolítica de 

Estado, como as de Philip Abrams, que considera o Estado como “o símbolo unificado de 

 
institucionais tradicionais, mas podem surgir desde uma pluralidade de espaços no cotidiano. Para o autor, “La 

antropología puede no encontrar al Estado ya hecho y esperando por nuestra mirada etnográfica en los sitios 

conocidos del gobierno nacional. Las instituciones y prácticas gubernamentales deben ser estudiadas, desde 

luego, y podemos deplorar una antropología que no haya contribuido a su estudio suficientemente. Sin embargo, 

los antropólogos están mejor capacitados para estudiar el Estado desde abajo a través de etnografías centradas en 

los sujetos producidos por los efectos y los procesos estatales. Tendremos que buscar esos procesos y efectos en 

sitios menos obvios que aquellos de la política institucionalizada y de las burocracias establecidas. Tendremos 

que insistir en los encuentros no inmediatamente transparentes y en que nuestros colegas en otras disciplinas 

reconozcan su importancia. Tendremos que regresar a la aparente banalidad intemporal de la vida cotidiana.” 

(TROUILLOT, 2011, p. 173). 
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uma real desunidade” (1988, p. 79)26. Sharma e Gupta (2006, p. 11, tradução nossa) 

compartilham o mesmo ponto, rejeitando a “ilusão de coesão e unidade criada pelos Estados”: 

 

Uma perspectiva antropológica nos permite prestar cuidadosa atenção à constituição 

cultural do Estado – isto é, como as pessoas percebem o Estado, como seus 

entendimentos são moldados pelas suas localizações particulares e encontros íntimos 

e corporificados com os processos de Estado e oficiais, e como o Estado se 

manifesta em suas vidas. Analisar esses processos culturais através dos quais “O 

Estado” é instanciado e experenciado também nos permite ver que a ilusão de 

coesão e unidade criada pelos Estados é sempre contestada e frágil, e é o resultado 

de processos hegemônicos que não podem ser tomados por dados.27  

 

Nessa mesma ótica, Nuijten (2003, p. 15, tradução nossa) sugere conceber o Estado 

como “um acervo de práticas descentralizadas sem uma agência central ou projeto 

principal”28. Já Fassin (2015a; 2015b), que também discorda de visões homogêneas de 

Estado, explica que é necessário o analisar etnograficamente dentro de um tempo e espaço 

específico, olhando para quem o compõe, e não partindo de abstrações ideais: 

 
Teorias clássicas do Estado, de Bodin e Hobbes à Marx e Weber, tendem a 

representá-lo como uma entidade distante e até mesmo como uma espécie de 

“monstro frio”. Visto através de lentes etnográficas, contudo, ele se torna uma 

realidade distinta. A proximidade com os agentes revela o lado mais quente do 

Estado, por assim dizer. É mais do que uma burocracia com regras e procedimentos. 

Oficiais, magistrados, guardas, assistentes sociais e especialistas de saúde mental 

também agem com base em valores e afetos. Justiça e equidade, preocupação ou 

indiferença, empatia ou indignação, admiração ou desconfiança são parte das 

experiências nas suas relações, não apenas com seu público, mas também com seus 

colegas, seus superiores e sua instituição. Elas informam suas decisões e ações 

diárias, mas também são informadas pelo ethos da sua profissão e pelo clima ético 

da esfera pública. Princípios profissionais de rigor, respeito, responsabilidade – ou a 

falta disso – e debates públicos estigmatizando certos comportamentos, culpando 

certas populações, insinuando suspeição em relação a certos grupos – ou adotando 

perspectivas simétricas – influencia o que os agentes pensam e fazem. (FASSIN, 

2015a, p. IX-X) 

[…] 

Além da ideia de abstração e neutralidade que tende a ser associada a ele, o Estado é 

uma realidade concreta e situada. Em outras palavras, ele é simultaneamente 

corporificado nos indivíduos e inscrito em uma temporalidade. Esses dois elementos 

são essenciais para a etnografia do Estado que nós propomos. Ao invés de focar no 

desmaterializado “corpo político” e na “administração” imparcial descrita nos 

dicionários, nós voltamos nossa atenção para as pessoas físicas que constituem o 

Estado e as razões históricas que são responsáveis pelo seu desenvolvimento. 

Nenhuma análise do Estado pode ignorar relações de poder, evoluções ideológicas, 

resultados eleitorais ou a singularidade de cada contexto nacional. Longe de ser uma 

 
26 Tradução livre. Do original: “[The state is] the unified symbol of an actual disunity.” 
27 Do original: “An anthropological perspective allows us to pay careful attention to the cultural constitution of 

the state – that is, how people perceive the state, how their understandings are shaped by their particular 

locations and intimate and embodied encounters with state processes and officials, and how the state manifests 

itself in their lives. Analyzing these cultural processes through which ‘‘the state’’ is instantiated and experienced 

also enables us to see that the illusion of cohesion and unitariness created by states is always contested and 

fragile, and is the result of hegemonic processes that should not be taken for granted.” 
28 Do original: “a collection of decentred practices without a central agency, or core project”.  
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entidade prontamente essencializada que existe com uma espécie de permanência, o 

Estado é em qualquer momento dado um produto de seu tempo (FASSIN, 2015b, p. 

3-4, tradução nossa)29 

 

Ainda que as pesquisas e assertivas desses autores estejam vinculadas, comumente, à 

análise de práticas burocráticas dentro do Executivo ou do Judiciário, especialmente em 

situações de contato direto com a população, entendo que essas considerações são muito 

valiosas também para o meu campo de pesquisa. O Poder Legislativo, embora não mantenha 

uma relação direta de prestação de serviços ao público (o que também é, em si, discutível), 

projeta normas referentes à sociedade como um todo e, fundamentalmente, é o espaço de 

embate entre diferentes visões, representações e até mesmo práticas de Estado. Os 

parlamentares agem conforme variadas compreensões de Estado (e interesses) e as disputam e 

negociam em votações. As normas de um Estado como o brasileiro, organizado em um 

sistema de tripartição de poderes, sempre são o resultado das lutas e acordos entre 

parlamentares com agências variadas e frequentemente incorporam, inclusive, em seus textos 

legais, seja pela redação, seja pela omissão, diferentes noções do “dever ser” do Estado. Em 

outras palavras, as leis não são resultado de uma vontade abstrata e homogênea desse Estado, 

mas sim o resultado do agir político de pessoas – parlamentares, integrantes do governo, 

assessores, lobistas, sociedade civil, entre outros –, com concepções e interesses convergentes 

e divergentes, que utilizam estratégias procedimentais variadas dentro de processos 

legislativos. Não há um Estado coerente ou monolítico que crie normas de acordo com uma 

única lógica, mas muitas vozes, com diferentes capacidades de se fazerem ouvidas, que 

constroem normas que só podem resultar de enfrentamentos e consensos. Para poder enxergar 

essa dinâmica dentro do processo de elaboração da Lei de Migração e evitar a reificação de 

 
29 Do original: “Classical theories of the state, from Bodin and Hobbes to Marx and Weber, tend to represent it 

as a distant entity and even as a sort of “cold monster.” Seen through an ethnographic lens, however, it becomes 

a distinct reality. The proximity with the agents reveals the warmer side of the state, so to speak. It is more than a 

bureaucracy with rules and procedures. Officers, magistrates, guards, social workers, mental health specialists 

also act on the basis of values and affects. Justice and fairness, concern or indifference, empathy or indignation, 

admiration or distrust are part of their experience in their relations, not only with their public but also with their 

colleagues, their superiors, and their institution. They inform their daily decisions and actions but are also 

informed by the ethos of their profession and the ethical climate of the public sphere. Professional principles of 

rigor, respect, accountability — or the lack thereof — and public debates stigmatizing certain behaviors, blaming 

certain populations, insinuating suspicion toward certain groups— or adopting the symmetrical perspectives — 

influence what the agents think and do. […] Beyond the idea of abstraction and neutrality which tends to be 

associated with it, the state is a concrete and situated reality. In other words, it is simultaneously embodied in the 

individuals and inscribed in a temporality. These two elements are essential to the ethnography of the state we 

propose. Rather than focus on the dematerialized “body politic” and the impartial “administration” described in 

dictionaries, we turn our attention to the physical persons who constitute the state and to the historical reasons 

which account for its development. No analysis of the state can ignore power relations, ideological evolutions, 

electoral outcomes, or the singularity of each national context. Far from being a readily essentialized entity that 

exists in a sort of permanence, the state is at any given moment a product of its time.” 
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qualquer lógica “única” de Estado, penso que a Antropologia do Estado pode contribuir, 

também, fortemente, para os estudos dentro do Legislativo.  

Nesse sentido, é importante ter também em conta a sugestão trazida por Fassin (2015b, 

p. 5-6, tradução nossa) de analisar o Estado como um campo no sentido bourdiesano, dentro 

de um espaço no qual os agentes (que podem ser, inclusive, parlamentares) não interpretam o 

“bem comum” da mesma forma: 

 

Ideias – notavelmente aquelas de bem comum – e interesses – especialmente aqueles 

dos dominantes – são obviamente defendidos no Estado, mas o Estado não é nem 

idealista nem interessado de uma forma monolítica. Seguindo Pierre Bourdieu, 

pode-se analisá-lo como um “campo”, isso é, um “espaço estruturado de acordo com 

oposições” que “corresponde à divisão das funções organizacionais”. Várias 

instituições defendem ideias e interesses divergentes. Seus agentes, portanto, não 

representam o bem comum da mesma maneira: mesmo se ambos valorizam a 

proteção da sociedade contra os crimes, a polícia e os magistrados não alcançam 

aquele objetivo confiando nos mesmos valores, porque ordem e justiça estão 

frequentemente em conflito uma com a outra. Mas essas instituições são, elas 

mesmas, também divididas por tensões e desacordos que são um reflexo parcial das 

suas relações contrastantes mantidas com as classes dominantes: é preciso apenas 

olhar para as relações tensas com sindicatos policiais ou as suspeitas em torno da 

nomeação de certos promotores.30 

 

 Em relação à Antropologia do Direito, minha inspiração na pesquisa não se situa 

propriamente nos moldes da tradição de pesquisa na Antropologia do Direito, que se vinculam 

tradicionalmente à aplicação no Direito (por exemplo, no judiciário) ou aos estudos sobre o 

pluralismo jurídico. Na realidade, norteio-me pela possibilidade do enfrentamento da 

aproximação entre Antropologia e Direito. No Brasil, os estudos de Kant de Lima (2012; 

KANT DE LIMA e BAPTISTA, 2014) chamam a atenção sobre as perspectivas de pesquisa 

nessa ambientação. Minha sugestão, aqui, é que, ainda que em um campo legislativo, onde o 

direito é construído e comumente mais associado à política, os estudos possam ser 

aprofundados para que o “fazer lei” e os institutos jurídicos possam ser melhor 

compreendidos em sua dinâmica. 

 O processo legislativo de elaboração da Nova Lei de Migração brasileira está em uma 

zona de intersecção entre essas três áreas do conhecimento antropológico. Além de constituir-

 
30 Do original: “Ideas—notably that of the common good—and interests—especially those of the dominant—are 

of course defended in the state, but the state is neither idealist nor interested in a monolithic way. Following 

Pierre Bourdieu, one can analyze it as a “field,” that is, a “space structured according to oppositions” which 

“correspond to the division of its organizational functions.” Various institutions defend differing ideas and 

interests. Their agents therefore do not represent the common good in the same manner: even if both value the 

protection of society against crime, the police and the magistrates do not achieve that goal by relying on the 

same values because order and justice are often in conflict with each other. But these institutions are themselves 

also divided by tensions and disagreements which are a partial reflection of their contrasting relationships 

maintained with the dominant classes: one need only look at the strained relations with police unions or the 

suspicions surrounding the nomination of certain prosecutors.”  
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se em uma análise do direito – mesmo que em formulação -, ele se insere em um campo da 

política, com todas as especificidades do “cotidiano” do Congresso Nacional brasileiro, e é 

marcado por uma disputa entre diferentes visões de Estado enfrentada por pessoas que 

compõem, desde dentro, o próprio Estado – uma vez sendo evidente que não apenas o 

Executivo e o Judiciário o representam, mas também o Legislativo. Nutrindo-se dessas 

mútuas influências, a pesquisa tenciona também chamar a atenção para a viabilidade da 

articulação entre esses debates. 

 A complexidade da análise e sistematização de dados de um processo legislativo que 

durou mais de 4 anos mostrou-se, na medida em que avançava na produção do texto, muito 

evidente. Foram centenas e centenas de páginas de anotações com informações altamente 

esparsas, ainda que cronologicamente organizadas. Logo ao iniciar a redação do campo, me 

deparei com um emaranhado de elementos e falas que, se diretamente levados à redação, 

fariam muito pouco sentido. Levei um longo tempo tentando “operacionalizar” as 

informações para permitir sua análise como proposta pela pesquisa, e em vários momentos 

tive de alterar o planejamento de escrita anteriormente traçado.  

Na resolução desses desafios, alguns textos que também se propuseram a analisar 

etnograficamente a elaboração da projetos de lei contribuíram muito para poder definir, 

finalmente, a organização e escrita desta dissertação. Em meio a muitas dúvidas e incertezas, 

procurei outras pesquisas que tivessem enfrentado desafios metodológicos afins, de modo que 

muito me inspirei em suas leituras. Tendo tomado contato com suas investigações em 

diferentes etapas da produção de minha pesquisa, foram muito relevantes os estudos de Alana 

Ackerman (2013), sobre a construção mútua do Estado equatoriano e do estrangeiro; de Maria 

Catarina Zanini (2014), sobre a questão indígena na Assembleia Nacional Constituinte; de 

Bruna Potechi (2018), sobre a tramitação do projeto de Estatuto da Mulher na Câmara de 

Deputados; de Letícia Cesarino (2006), sobre a tramitação do projeto de Lei de Biossegurança 

no Congresso Nacional; e de Jacques Ramírez (2017), sobre a elaboração da Lei de 

Mobilidade Humana do Equador.  Além destes, muito contribuíram para a organização do 

texto estudos variados sobre políticas migratórias no Brasil, inclusive sobre a própria Lei de 

Migração, e em países sul-americanos, que estão devidamente referenciados ao longo do 

trabalho.  

Ainda assim, tive muitas incertezas sobre a melhor forma de apresentar o texto, se 

cronologicamente ou por temas específicos. Na primeira hipótese, tinha um ganho muito 

expressivo ao poder contextualizar todas as discussões, ao passo que a possibilidade de 

repetição excessiva de debates potencialmente prejudicaria o trabalho. Na segunda hipótese, 
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poderia focar nos assuntos de maior relevância e evitaria a repetição, mas correria o risco 

seríssimo de descontextualizar debates e perder um dos elementos chave do meu campo de 

pesquisa, a saber, as negociações. Finalmente, decidi seguir um caminho híbrido, mantendo a 

sequência cronológica do texto e, assim, o olhar para as negociações e para os contextos 

políticos subjacentes, mas focando em assuntos específicos. Elegi, então, como “fios 

condutores” da pesquisa as discussões referentes à: 1) relação entre a imigração e a identidade 

nacional brasileira; 2) motivos para migrar; 3) direitos dos imigrantes; 4) controle migratório; 

e 5) estruturas migratórias do Estado, pois estes se revelaram, após a coleta de dados de 

campo, temas fundamentais e adequados aos objetivos dessa investigação. Pelas limitações de 

tempo e espaço, outros assuntos não foram explorados sistematicamente. Em alguns 

momentos, contudo, faço referência a questões que, ainda que não estivessem nos “fios 

condutores”, ganharam um protagonismo evidente em certas etapas da tramitação legislativa 

na discussão mais ampla do tema migratório. É o caso, por exemplo, da livre circulação dos 

povos indígenas e populações tradicionais nas terras tradicionalmente ocupadas que, em um 

primeiro momento, não suscitava maiores discussões sobre a entrada de imigrantes no país, 

mas, ao final do processo legislativo, foi diretamente associada à entrada de imigrantes 

“indesejados” e tratada como uma ameaça à soberania nacional, tornando-se então 

protagonista do debate migratório. Desde já, faço a ressalva de que, pela opção de 

organização cronológica, os capítulos possuem uma extensão sensivelmente diferenciada, o 

que decorreu da diferença de dados disponíveis para cada etapa e da adequação do 

agrupamento ou não de fases legislativas.  

 A dissertação, assim, está divida em três capítulos, que terão como foco: no Capítulo 

I, a trajetória jurídica da imigração no Brasil, a imigração contemporânea no país e a 

construção e proposição do PLS 288/13; no Capítulo II, a tramitação do projeto na sua 

primeira etapa no Senado Federal e dentro da Câmara dos Deputados, na sua comissão 

especial e no Plenário; no Capítulo III, as etapas finais de aprovação da Nova Lei de 

Migração no Brasil, compostas pela segunda tramitação no Senado Federal e pela sanção 

presidencial, com vetos. No fechamento do trabalho, já nas considerações finais, retomo 

discussões com a literatura a partir dos resultados da pesquisa. Ainda que saiba que, 

tradicionalmente, as conclusões sejam espaços restritos para a discussão de novos conteúdos, 

opto por, ao custo de “subverter” as regras protocolares, explorá-la de forma mais densa em 

meu trabalho para permitir uma melhor dinâmica textual. De forma concreta, isso se justifica 

pelo fato de que identifiquei ser mais produtivo concentrar as discussões analíticas em um 

espaço em que pudesse discutir o “todo” do projeto de lei, e não apenas em um momento 
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específico. Se durante os capítulos cronológicos aprofundasse certas discussões teóricas, 

acabaria correndo o risco de dar apenas visões parciais do assunto. Assim, centralizar os 

debates no final do texto acabou sendo a melhor estratégia a se seguir, mesmo que escapando 

dos padrões formais.  

 Antes de prosseguir, é necessário ressaltar que a pesquisa aqui realizada se refere tão 

somente ao processo legislativo de elaboração da Nova Lei de Migração. Não se trata da 

discussão da aplicação da lei ou da atuação do Estado na prática, que envolve muitas outras 

dinâmicas que escapam ao escopo deste trabalho, nem tampouco de discutir o significado de 

imigração para a sociedade brasileira como um todo, mas sim de como esse assunto foi 

debatido e negociado dentro de um momento institucional histórico, a partir de uma 

configuração de atores específicos.  

A pesquisa etnográfica, com a abertura epistemológica aos dados do campo de 

pesquisa, proporcionou, de fato, inúmeras descobertas e a complexificação do debate 

migratório brasileiro, que se mostrou muito mais dinâmico do que quaisquer pré-suposições 

poderiam sugerir. É o que espero, assim, poder indicar nas páginas que seguem.  
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2 ESTADO BRASILEIRO E IMIGRAÇÃO: CONHECENDO A PROPOSTA DE 

NOVA LEI DE MIGRAÇÃO E SUA AMBIENTAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL 

 

2.1 O ESPAÇO-TEMPO DO TEMA IMIGRATÓRIO NO BRASIL 

 

Nesta seção, procuro situar a pesquisa no espaço-tempo em que os debates da Nova 

Lei de Migração aconteceram, já que muitas asserções e certos tensionamentos apenas podem 

ser lidos dentro do seu contexto de referência. Assim, dedico atenção para a ambientação do 

objeto de pesquisa, ao “onde” e “quando” este está posicionado, para permitir, 

posteriormente, não uma avaliação entre verdadeiro e falso de argumentos analisados, mas 

sim uma compreensão mais profunda sobre o terreno em que podem adquirir significado. 

 Por uma questão metodológica e para permitir uma melhor dinâmica na exposição das 

ideias, dividi este tópico em duas partes, a primeira tratando da trajetória jurídica do tema da 

imigração no país, e a segunda apresentando, sinteticamente, o contexto das migrações 

contemporâneas no Brasil e no mundo. Destaco, de antemão, que optei por trazer ao texto as 

questões que ganham maior relevância no meu campo de pesquisa, de modo que esta 

exposição não pretende ser exaustiva, mas sim fornecer elementos para compreender debates 

que se mostram relevantes durante a análise do campo desta etnografia. 

 Os dados aqui trabalhados são restritos a 2017, já que a proposta é justamente 

descrever a ambientação do debate da Nova Lei de Migração, que encerra sua tramitação 

naquele ano. Deixo para tratar, transversalmente aos dados do processo legislativo, do 

ambiente político em nível macro e de questões vinculadas diretamente ao projeto, como o 

Anteprojeto de Lei do Executivo de 2014, para imprimir uma melhor dinâmica ao texto. 

 

2.1.1 A trajetória jurídica da imigração no Brasil 

 

Ao longo da pesquisa, foi comum ouvir a afirmação de que a Nova Lei de Migração 

rompe paradigmas. Para poder avaliar com mais profundidade o que se quer dizer com isso, 

proponho aqui uma breve revisão da trajetória das normas migratórias do país, já que é em 

oposição a elas – e, mais especificamente, ao Estatuto do Estrangeiro – que aquela se colocou. 

Ainda que saiba que, na prática, a lei possa não ser aplicada da forma como se supõe, esse 

exercício permite compreender, mesmo que de forma sucinta, como o Estado brasileiro se 

portou juridicamente diante das migrações internacionais em uma perspectiva temporal mais 

longa. Pelas limitações desta pesquisa, foco o debate, especialmente em relação a normas não-
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contemporâneas, nas definições relacionadas aos princípios, ao controle migratório e ao perfil 

dos imigrantes “desejáveis” e “indesejáveis”, sem ter nenhuma pretensão de exaustão do 

tema.  

 É no século XIX, como registra a literatura especializada, que as primeiras regras 

sobre migração surgem no país. Segundo Claro (2015), o grande marco é 182031, quando 

passou a ser exigido o passaporte para ingresso em território nacional. Desde então, 

sucessivamente foram sendo criados mecanismos e institutos jurídicos para tratar da questão 

do estrangeiro, cuidando, com olhares diversos, de temas como o seu ingresso e as proibições 

de ingresso, a seleção dos desejáveis, direitos e restrições. Nessa etapa legislativa “inicial” do 

século XIX, preocupava-se mais com a questão da imigração dentro de um propósito de 

instalação de colônias no país, como mostram as investigações de Giralda Seyferth (2008), 

não gerando regramentos tão robustos.  

 Na realidade, a figura do estrangeiro vai sendo construída politicamente dentro do 

Estado ao longo de décadas de trabalhos legislativos. Nos anos que se seguiram, a questão 

racial é que passou a surgir como critério dentro das políticas migratórias. Como aponta 

Seyferth (2000; 2008), discussões sobre raça vão ganhar peso na segunda metade do século 

XIX, especialmente quando analisadas a imigração asiática, principalmente a chinesa, e a 

africana, e quando delineado o ideal de branqueamento da população. Além disso, a 

possibilidade de assimilação à cultura nacional também começa a ser colocada como fator de 

preferência por um perfil de imigrante – os imigrantes de origem latina passam a ser os mais 

desejados. Logo, traçam-se grupos específicos considerados indesejados, aos quais o ingresso 

é dificultado. Salvo esses grupos, contudo, a imigração se manteve razoavelmente livre de 

barreiras burocráticas. Nesse sentido, listam-se os Decretos 528, de 1890, a Constituição de 

1891 e a Lei 97, de 1892. 

É em 1893 que o poder do Estado sobre o controle migratório dá sinais de 

fortalecimento. Pelo Decreto 1.566, expedido durante a vigência de Estado de Sítio no país, a 

política migratória associou-se diretamente ao exercício da soberania e estabeleceu uma longa 

lista de indesejáveis. Estava proibido de entrar no país “extrangeiro mendigo, vagabundo, 

atacado de molestia que possa comprometter a saude publica ou suspeito de attentado 

commettido fóra do territorio nacional contra a vida, a saude, a propriedade ou a fé publica” 

(BRASIL, 1893). Além disso, uma longa lista de “expulsáveis” é redada, justificada em 

 
31 Convém ressaltar que o Brasil se tornou independente em 1822; em 1808, contudo, a corte portuguesa 

transferiu-se para o Brasil e, em 1815, criou-se o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, de modo que o 

status de colônia já havia sido abandonado. 
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conceitos como de segurança e tranquilidade pública. O Decreto, contudo, logo foi revogado. 

Nos anos que se seguiram, as mudanças mais significativas estavam atreladas propriamente 

aos objetivos de ingresso de imigrantes para fins de colonização. 

 Mais adiante, uma postura mais consistente de fechamento do país à imigração passa a 

orientar as normas migratórias, por influência e resultado da Primeira Guerra Mundial. Para 

Seyferth (2008, p. 12-13), 

 

A legislação brasileira e os atos de governo mostram que primeiro os agenciadores e 

depois, também na República, as empresas de navegação e as sociedades 

colonizadoras foram incentivadas a trazer imigrantes da Europa. Esse tipo de 

incentivo desaparece depois da Primeira Guerra Mundial, num período de 

endurecimento geral no controle de estrangeiros. Até aí, o estado brasileiro 

promoveu uma imigração dirigida, em parte subsidiada e destinada a atividades 

agrícolas e artesanais, sem impor maiores restrições à imigração espontânea, 

inclusive a de perfil urbano. Resumindo, havia controle e seleção, sobretudo depois 

de 1889, mas também facilidades, apesar da eugenia. O desfecho da guerra, porém, 

produziu ampla reconfiguração de fronteiras territoriais e o surgimento de novos 

estados e, a partir daí, o deslocamento em massa de gente sem cidadania ou, 

conforme a expressão stateless person, pessoa sem estado. 

 

Dentro desse contexto, em 1921, sob o governo de Epitácio Pêssoa, publica-se do 

Decreto 4.247. Nessa norma, há um foco nas proibições de ingresso e na expulsão de 

estrangeiros, evidenciando o momento vivenciado na política brasileira. Prevê que: 

 

Art. 1º E' licito ao Poder Executivo impedir a entrada no territorio nacional:  

1º, de todo estrangeiro nas condições do art. 2º desta lei;  

2º, de todo estrangeiro mutilado, aleijado, cego, louco, mendigo, portador de 

molestia incuravel ou de molestia contagiosa grave;  

3º, de toda estrangeira, que procure o paiz para entregar-se á prostituição;  

4º, de todo estrangeiro de mais de 60 annos.  

[...] 

Art. 2º Poderá ser expulso do territorio nacional, dentro de cinco annos, a contar de 

sua entrada no paiz, o estrangeiro a respeito de quem se provar: 

1º, que foi expulso de outro paiz;  

2º, que a policia de outro paiz o tem como elemento pernicioso á ordem publica; 

3º, que, dentro do prazo acima referido, provocou actos de violencia para, por meio 

de factos criminosos, impôr qualquer seita religiosa ou politica;  

4º, que, pela sua conducta, se considera nocivo á ordem publica ou á segurança 

nacional; 

5º, que se evadiu de outro paiz por ter sido condemnado por crime de homicidio, 

furto, roubo, bancarrota, falsidade, contrabando, estellionato, moeda falsa ou 

lenocinio;  

6º, que foi condemnado por juiz brasileiro, pelos mesmos crimes. (BRASIL, 1921) 

 

A representação do estrangeiro como ameaça se consolida dentro da legislação 

migratória, que traz então uma lista extensa de possibilidades de expulsão. Expressões vagas e 

abertas à discricionariedade do Estado, que vão acompanhar leis migratórias nas décadas 
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seguintes, ganham força nos seus dispositivos, como ordem pública e segurança nacional. A 

medida de prisão, inclusive, é prevista para o caso da pessoa já expulsa que retorna ao país 

antes de revogada a expulsão, devendo esta cumprir, com a simples verificação do fato, dois 

anos de prisão, após os quais seria novamente expulsa (artigo 6°)32. Acompanhado de outros 

decretos posteriores, o período esteve marcado pelo fortalecimento do controle migratório. 

Nesse contexto, Sprandel (2015, p. 150), avalia que  

 

[...] a suspeição contra o estrangeiro faz parte de toda formulação legislativa dos 

últimos anos do Império e da Republica, dificultando o ingresso de “indesejáveis” 

ou facilitando sua expulsão. A classificação em indesejáveis incluía quesitos como 

raça, cor, origem, faixa etária e estado de saúde, como também subjetividades 

ligadas à moralidade, à aptidão ao trabalho e à segurança nacional. 

 

 Alterações mais expressivas voltam a ser introduzidas na Era Vargas, quando a 

legislação se torna ainda mais rígida. Em 12 de dezembro de 1930, um mês após o início do 

Governo Provisório, lança-se o Decreto 19.482, que limita a entrada de 

estrangeiros/passageiros de terceira classe no país severamente. No seu preâmbulo, atribui à 

entrada de imigrantes responsabilidades pelas crises enfrentadas pelo país: “[...] uma das 

causas do desemprego se encontra na entrada desordenada de estrangeiros, que nem sempre 

trazem o concurso útil de quaisquer capacidades, mas frequentemente contribuem para 

aumento da desordem econômica e da insegurança social” (BRASIL, 1930). Dentro de um 

contexto de intenso nacionalismo, sucederam-se decretos que definiam, por critérios racistas, 

higienistas, moralistas e políticos, os estrangeiros indesejáveis, e estabeleciam mecanismos 

para sua repulsa do território nacional, a exemplo do Decreto 24.215, de 1934, e dos 

Decretos-Lei 40633 e 479, de 1938. Além disso, na Constituição de 1934 foram criadas cotas 

para ingresso de imigrantes, sob inspirações de caráter assimilacionista, mantidas pela 

Constituição de 1937 (Cf. GERALDO, 2009).  

 
32 Medida similar ainda é vigente hoje, no Brasil, no artigo 338 do Código Penal. 
33 Dizia seu artigo 1º: “Não será permitida a entrada de estrangeiros, de um ou outro sexo: I - aleijados ou 

mutilados, inválidos, cégos, surdos-mudos; II - indigentes, vagabundos, ciganos e congêneres; III - que 

apresentem afecção nervosa ou mental de qualquer natureza, verificada na forma do regulamento, alcoolistas ou 

toxicomanos; IV - doentes de moléstias infecto-contagiosas graves, especialmente tuberculose, tracoma, infecção 

venérea, lepra e outras referidas nos regulamentos de saúde pública; V - que apresentem lesões orgânicas com 

insuficiência funcional; VI - menores de 18 anos e maiores de 60, que viajarem sós, salvo as exceções previstas 

no regulamento; VII - que não provem o exercício de profissão lícita ou a posse de bens suficientes para manter-

se e às pessoas que os acompanhem na sua dependência; VIII - de conduta manifestamente nociva à ordem 

pública, è segurança nacional ou à estrutura das instituições; IX - já anteriormente expulsos do país, salvo si o 

ato de expulsão tiver sido revogado; X - condenados em outro país por crime de natureza que determine sua 

extradição, segundo a lei brasileira; XI - que se entreguem à prostituição ou a explorem, ou tenham costumes 

manifestamente imorais.” (BRASIL, 1938a).   
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 Ao longo do Estado Novo, a restrição da imigração e a ideia de assimilação é a regra. 

Há um desenvolvimento de ideias que já surgiam no final do Império em torno de quem é o 

imigrante ideal e quem não se deseja. Para Jardim, nesse momento há um crescimento 

expressivo da noção de segurança, ao avaliar que, com o Estado Novo e com “a proliferação 

internacional de regimes autoritários e de tensões bélicas, o incentivo à imigração é cada vez 

mais circunscrito e o estrangeiro passa a ser marcadamente uma ameaça à segurança 

nacional” (JARDIM, 2017, p. 22). No período da II Guerra Mundial, o fechamento do país 

inclusive se aprofunda (caso do Decreto-Lei 3.175, de 1941). Para este contexto, Seyferth 

(2008, p. 14-15) pondera que 

 

Os decretos e projetos de lei relativos aos estrangeiros e o arrocho interno sobre 

imigrantes e descendentes impostos pela campanha de nacionalização durante o 

Estado Novo mostram, juntamente com os numerosos escritos e justificativas de 

pensadores sociais, técnicos vinculados ao aparelho de estado e militares que 

publicaram artigos na Revista de Imigração e Colonização, que tais dispositivos 

serviam para mascarar as motivações de natureza racial, por um lado, e políticas e 

sociais, por outro. Todos se referem genericamente à seleção de estrangeiros por 

critérios “políticos-sociais”, algo que mascara a intolerância relativa aos refugiados 

ou migrantes involuntários produzidos no após-guerra na Europa e no Oriente 

Médio, mas também pela emergência de regimes totalitários e pelo próprio 

colonialismo. É bastante significativa, por exemplo, a recusa de visto de entrada 

para africanos sem documentos, e que se aplica, em geral, aos refugiados: a 

justificação da recusa se faz pelo fato de não haver garantia de repatriamento. A 

motivação racial, porém, não estava ausente nesses casos. 

 

 Em 1945, já no final do Estado Novo e logo após acabada a II Guerra Mundial, surge 

o Decreto-Lei 7.967, que chega a flexibilizar o ingresso de imigrantes no país. Apesar disso, 

mantém-se boa parte dos mecanismos de seleção de imigrantes, sem nenhum rompimento 

expressivo com a ótica daquele contexto. 

 Após esse período, novidades de maior alcance nas normas migratórias voltam a 

acontecer apenas nos anos que se seguem ao Golpe de 1964, já durante a Ditadura Militar. Em 

um momento de crescente autoritarismo e de Guerra Fria, segurança e soberania nacional vão 

ser os tons preponderantes das legislações que surgem, não fazendo mais alusão explícita a 

tantos critérios higienistas ou de raça. Nesse sentido, foram publicados, em 1969, os Decretos-

Lei 417, que tratava especificamente da expulsão, e 941, que, em 169 artigos, definia a 

situação jurídica do estrangeiro no país.  Mais adiante, em 1980, surge a Lei 6.815, o Estatuto 

do Estrangeiro, que segue uma ótica muito parecida com a do Decreto-Lei 941, tendo por 

norte a proteção da segurança nacional diante do estrangeiro, interpretado como potencial 

ameaça. Sprandel (2015), ao analisar a formulação do Estatuto, observa que seu projeto inicial 

foi apresentado após uma visita do então presidente/ditador, General João Figueiredo, aos 
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ditadores do Paraguai, General Alfredo Stroessner, e da Argentina, General Jorge Videla, 

tendo como um de seus propósitos, segundo se comentou, permitir a expulsão de inimigos 

políticos daqueles governos que estariam abrigados no Brasil. Além disso, também teria o 

objetivo de expulsar religiosos que, na Amazônia, auxiliavam as populações tradicionais a 

lutar por seus direitos. Apesar da resistência dos partidos de oposição (em um momento já de 

início de abertura política), de parte da grande mídia e de organizações diversas, o projeto foi 

aprovado com manobras legislativas regimentais dos parlamentares de situação, como explica 

a autora – apesar de obter apenas 5 votos favoráveis contra 193 que a rejeitaram, a proposta 

foi aprovada por falta de quórum na sessão, no último dia do prazo legal de sua tramitação; 

nesse caso, a não apreciação em tempo implicava na sua aprovação (SPRANDEL, 2015). 

Logo nas suas disposições iniciais, a lei expõe seu norte: 

 

Art. 2º Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à segurança nacional, à 

organização institucional, aos interesses políticos, sócio-econômicos e culturais do 

Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional. 

Art. 3º A concessão do visto, a sua prorrogação ou transformação ficarão sempre 

condicionadas aos interesses nacionais. (BRASIL, 1980) 

 

 O objetivo da política de imigração passa a ser “propiciar mão-de-obra especializada 

aos vários setores da economia nacional, visando à Política Nacional de Desenvolvimento em 

todos os aspectos e, em especial, ao aumento da produtividade, à assimilação de tecnologia e 

à captação de recursos para setores específicos” (BRASIL, 1980). Ao definir as hipóteses de 

expulsão, lista hipóteses como “atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou 

social, a tranqüilidade ou moralidade pública e a economia popular”, os “interesses nacionais” 

e “entregar-se à vadiagem ou à mendicância” (BRASIL, 1980). 

 O Estatuto do Estrangeiro instituía também extensas proibições de atividades aos 

estrangeiros34, e vedava, especialmente, a participação em qualquer atividade de natureza 

política ou nos negócios públicos do Brasil. Como avalia Claro (2015, p. 141-142),  

 
34 Dizia o artigo 106: “É vedado ao estrangeiro: I - ser proprietário, armador ou comandante de navio nacional, 

inclusive nos serviços de navegação fluvial e lacustre; II - ser proprietário de empresa jornalística de qualquer 

espécie, e de empresas de televisão e de radiodifusão, sócio ou acionista de sociedade proprietária dessas 

empresas; III - ser responsável, orientador intelectual ou administrativo das empresas mencionadas no item 

anterior; IV - obter concessão ou autorização para a pesquisa, prospecção, exploração e aproveitamento das 

jazidas, minas e demais recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica; V - ser proprietário ou 

explorador de aeronave brasileira, ressalvado o disposto na legislação específica; VI - ser corretor de navios, de 

fundos públicos, leiloeiro e despachante aduaneiro; VII - participar da administração ou representação de 

sindicato ou associação profissional, bem como de entidade fiscalizadora do exercício de profissão 

regulamentada; VIII - ser prático de barras, portos, rios, lagos e canais; IX - possuir, manter ou operar, mesmo 

como amador, aparelho de radiodifusão, de radiotelegrafia e similar, salvo reciprocidade de tratamento; e X - 

prestar assistência religiosa às Forças Armadas e auxiliares, e também aos estabelecimentos de internação 

coletiva.” (BRASIL, 1980). 
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Com o advento da Lei nº 6.815, de 1980, [...] a imigração deixou de ser incentivada 

pelo governo brasileiro, posto que a colonização já houvesse sido feita, e os fluxos 

migratórios para o Brasil passaram a ser regulamentados com uma maior amplitude 

de temas: não apenas no sentido da admissão pontual de estrangeiros, mas com a 

regulamentação dos tipos de visto de entrada (já encontrado em leis anteriores, só 

que com menor grau de detalhamento), sistematização das medidas compulsórias em 

um só corpo normativo, embora permaneçam vigentes outras normas e tratados 

sobre o tema, direitos e deveres, organização dos órgãos de migração, entre outros. 

  

Desde então, esta norma esteve em vigor até 2017, passando somente por alterações 

pontuais. Questionou-se acadêmica e politicamente sua compatibilidade com a Constituição 

Federal de 1988, que, apesar de vedar direitos políticos aos estrangeiros, estabelece a 

igualdade de direitos entre brasileiros e estrangeiros residentes no país (em entendimentos 

jurisprudenciais, qualquer estrangeiro, não apenas o residente) na ampla lista de direitos 

individuais estabelecidos no artigo 5°. Nesse sentido, diz Feldman-Bianco (2018, p. 17-18):  

 

[...] o Estatuto do Estrangeiro, que esteve em vigor por 37 anos, de 1980 a 2017, 

guardou fortes referências à questão da segurança nacional do Estado Novo, apesar 

de algumas poucas modificações introduzidas em 1991. Essa legislação criada 

durante a ditadura militar (1964-1984) que continuava a conceber os imigrantes 

como “caso de polícia” e lhes negava o direito de manifestação política e sindical, 

tornou-se anacrônica após o processo de redemocratização do país. Inúmeros de seus 

artigos entraram em contradição com o artigo 5º da Constituição de 1988, segundo a 

qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.  

 

Apesar disso, ele não foi revogado até a Nova Lei de Migração, de modo que a trajetória de 

leis migratórias anteriores à Lei 13.445/17 ali se encerra.  

Ainda que ultrapasse os objetivos da pesquisa, é importante ressaltar que todo esse 

percurso esteve conectado diretamente com o percurso de boa parte dos países sul-americanos 

no tema migratório. Em pesquisa comparativa, Acosta (2018, p. 89-90, tradução nossa) 

identificou períodos de orientações comuns no continente, coincidindo com os contextos do 

Brasil: 

 

[…] por volta de 1880, as legislações sul-americanas começaram a associar o 

estrangeiro com criminalidade, subversão política, preguiça, competição no mercado 

de trabalho e imoralidade. Por meio desse processo, o estrangeiro foi retratado como 

uma ameaça a como as elites imaginaram a nação, ou por causa de traços individuais 

– e.g. ideias políticas, idade e saúde – ou por causa de construções coletivas 

nacionais, raciais ou étnicas – e.g. a exclusão dos asiáticos, negros, ciganos ou 

judeus. Durante o primeiro período (1889-1929), restrições vieram de categorias 

baseadas em fundamentos étnicos, raciais, políticos e morais. Ainda assim, 

comparativamente, as leis continuaram a ser acolhedoras e os migrantes chegaram 

em grandes números, principalmente na Argentina, no Brasil e no Uruguai. O 
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segundo período (1930-1960) seguiu o rescaldo do colapso econômico de 1929, 

portanto incorporando medidas protetivas para os mercados de trabalho nacionais. 

Independentemente de outras considerações e características, o estrangeiro foi 

excluído desde que ele era visto como potencial fonte de competição laboral. O 

número de chegadas caiu espetacularmente durante essas três décadas.  O terceiro 

período (1960-1990) testemunhou a construção do estrangeiro como uma ameaça 

para os regimes militares, portanto seus direitos eram limitados à mínima expressão, 

assim como eram muitos dos direitos dos nativos. Segurança nacional se tornou a 

senha legitimadora tanto do controle (de potenciais futuros migrantes) quanto da 

expulsão (dos atuais migrantes).35  

 

Além de observar essa contextualização política e a relativa harmonização de agendas 

dentro na região, é preciso também ter em conta que o fortalecimento dos mecanismos de 

controle migratório e a interpretação do imigrante como ameaça não resultam apenas de 

construções das Ditaduras Militares. Na realidade, como afirma Jardim (2017, p. 24), “o 

Estado policialesco está na raiz da República”. No mesmo sentido, para Acosta (2008, p. 89, 

tradução nossa), “[...] o caráter discriminatório das leis de migração foi, na verdade, resultado 

de um século de exclusões”36.  

A “herança” jurídica que antecede a Lei de Migração é, então, marcada por 

mecanismos de seleção e exclusão de imigrantes, atravessados por critérios discriminatórios e 

pela associação dos estrangeiros à ameaça, seja da ordem de segurança pública, política, 

nacional ou econômica. Para Jardim (2017, p. 46), essa história legislativa está “fundada em 

eugenia, proteção do trabalhador nacional e segurança nacional”. Esses princípios sumarizam 

o que podem ser descritos como os paradigmas tradicionais da política migratória brasileira, 

prestigiados há muitas décadas no país. 

 Em temas específicos, desde a redemocratização chegou a ocorrer uma mudança mais 

expressiva em relação aos refugiados, com a criação da Lei 9.474/97. Conhecida como Lei do 

Refúgio, essa norma é reverenciada por seu caráter voltado para a proteção de direitos 

humanos (Cf. MOREIRA, 2008; REDIN e MINCHOLA, 2015). Contudo, ela se aplica 

 
35 Do original: “(…) in the 1880s South American laws began to associate the foreigner with criminality, 

political subversiveness, idleness, labour market competition and immorality. Through this process, the foreigner 

was portrayed as a threat to how elites imagined the nation, either because of individual traits – e.g. political 

ideas, age, and health – or because of collective national, racial or ethnic constructions – e.g. the exclusion of 

Asians, Blacks, Roma or Jews. During the first period (1889–1929), restrictions came from categories based on 

ethnic, racial, political and moral grounds. Still, comparatively, laws continued to be welcoming and migrants 

arrived in large numbers, mainly to Argentina, Brazil and Uruguay. The second period (1930–1960) followed the 

aftermath of the 1929 economic crash, thus incorporating protective measures for national labour markets. 

Regardless of other considerations and characteristics, the foreigner was excluded since he was viewed as a 

potential source of labour competition. The number of arrivals dropped spectacularly during these three decades. 

The third period (1960–1990) witnessed the construction of the foreigner as a threat to military regimes, thus 

their rights were limited to minimum expression, as were many of natives’ rights. National security became the 

password legitimising both control (of potential future migrants) and expulsion (of current immigrants)”. 
36 Do original: (…) “the discriminatory character of migration laws was actually the result of a century of 

exclusions.” 
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apenas ao imigrante forçado37, uma categoria que, juridicamente, é tratada de maneira 

diferente do que os imigrantes em geral. Para esta última, as novidades mais significativas 

surgiram pela via administrativa, com a concessão de anistias (1998 e 2009), a implementação 

do Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercosul (Decreto 

6.975/09)38 e, especialmente, por iniciativas  do Conselho Nacional de Imigração (CNIg), 

órgão tripartite vinculado ao Ministério do Trabalho que publicou diversas resoluções que, de 

certa forma, permitiram atualizar ou contornar a lei vigente. No CNIg, tratou-se, por exemplo, 

da hipótese de concessão de visto ou permanência para situações especiais e casos omissos 

(Resolução 27/97), o que foi utilizado para documentar diversos grupos de imigrantes do Sul 

Global que chegaram ao país não contemplados nas hipóteses seletivas de concessão de visto 

do Estatuto. Além disso, em 2012 criou-se o Visto Humanitário, concedido aos haitianos sob 

a justificativa das consequências do terremoto ocorrido em 2010 no país caribenho, 

garantindo documentação a estes imigrantes que chegavam em número mais expressivo ao 

país. Não obstante, diversas medidas para os solicitantes de refúgio foram instituídas, assim 

como para a migração de mão de obra especializada, entre outros.  

 Houve, de fato, tentativas de criar uma nova norma migratória e revogar o Estatuto; 

entretanto, por razões variadas, nenhuma das iniciativas obteve sucesso. Em 1991, por meio 

da Mensagem n.º 495, o então Presidente Fernando Collor de Mello propôs o Projeto de Lei 

1.813/91, que visava regular o tema da imigração no país e substituir o Estatuto do 

Estrangeiro. Na exposição de motivos, assinada pelo então Ministro da Justiça, Jarbas 

Passarinho, constam os princípios informadores: decorrentes do Direito Internacional, estão 

citados o direito à comunicação, baseado na necessidade de comércio internacional e na 

liberdade do indivíduo; e o direito do Estado de regulamentar a imigração no seu território, 

com o poder de limitar e condicionar a admissão de estrangeiros por razões de soberania. 

Além disso, justificou-se que 

 

Restou, assim, emergente, das disposições idealizadas, que o estrangeiro não tem 

direito subjetivo próprio de acesso ao Território Nacional. Resultaria, esse direito, da 

concessão do Estado, mediante condições por ele impostas. 

 
37 São refugiados, segundo a Lei 9.474/97, quem: “I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de 

raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e 

não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; II - não tendo nacionalidade e estando fora do país 

onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias 

descritas no inciso anterior; III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar 

seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.” (BRASIL, 1997a). 
38 O Acordo estabelece facilitação na obtenção residência para nacionais de países do Mercosul e associados nos 

países participantes. Vigora, atualmente, para Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Peru, 

Colômbia e Equador.  
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Significa dizer, em outras palavras, que nenhuma nação pode ser compelida a 

receber ou permitir que estrangeiros se instalem em seu território, só os admitindo 

na ausência de qualquer inconveniência, a seu exclusivo juízo de valor. 

Seguindo, no entanto, a tendência moderna, o Estado admite estrangeiros em seu 

território, ressalvando, contudo, as limitações impostas pela necessidade de defesa 

de sua sociedade, acautela-se, assim, contra tudo e todos que possam perturbar a 

ordem social e o interesse público. 

Atentou-se, ademais, para o fato de que o ingresso e a permanência no Território 

Nacional, antes admitidos de forma desordenada, devem inspirar-se na prática 

seletiva de atendimento as necessidades sociais de ensino, tecnologia e investimento, 

notadamente após as profundas alterações sócio-econômicas ditadas pelo surto 

industrial. 

O fim social, como objetivo maior da lei que se disponha a regular a situação 

jurídica dos estrangeiros no País, materializa-se na defesa do trabalhador nacional, 

na seleção de mão-de-obra técnica, na transferência de tecnologia, na captação de 

recursos externos para setores produtivos e no desenvolvimento sócio-econômico. 

(BRASIL, 1991, p. 20389) 

 

 Além do discurso, suas disposições repetem lógicas parecidas com as das legislações 

anteriores, especialmente o Estatuto do Estrangeiro, e operacionalizam mecanismos que 

buscam garantir a finalidade da proteção da mão de obra nacional, a preocupação com os 

interesses nacionais e a segurança nacional (embora tente o fazer de forma menos vaga). 

Pouco ou nada se fala, nesse momento, da preocupação com a garantia dos direitos humanos 

da população imigrante, salvo, ainda assim de forma muito limitada, uma proposição de 

regulação do tema do refúgio em dois artigos do projeto (à época, ainda não havia a Lei do 

Refúgio). O projeto não teve êxito em sua longa tramitação, sendo retirado em 2001, por meio 

da Mensagem n.º 336 da Presidência da República, durante o governo de Fernando Henrique 

Cardoso, por ser considerado já defasado. A questão da soberania nacional mostra-se, 

novamente, um empecilho ao reconhecimento de direitos aos imigrantes. 

 Posteriormente, em 2005, o Ministério da Justiça, à época comandado por Márcio 

Thomaz Bastos, sob o 1° mandato presidencial de Lula, compôs uma comissão de 

especialistas para elaborar um anteprojeto de lei de estrangeiros (Portaria 2.209). Mais 

adiante, o mesmo Ministério da Justiça, já comandado por Tarso Genro e no 2° mandato de 

Lula, propôs o Projeto de Lei 5.655/09, com o objetivo de substituir o Estatuto do 

Estrangeiro. Na sua exposição de motivos, revela o desejo de assumir um rompimento com a 

lógica da legislação anterior. Argumentava que 

 

Quando da promulgação da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, atual Estatuto do 

Estrangeiro, alterada pela Lei nº 6.964, de 9 de dezembro de 1981, o foco era 

precipuamente a segurança nacional. Essa realidade nos dias atuais encontra-se em 

descompasso com o fenômeno da globalização, que tem revolucionado os 

movimentos migratórios. Impõe-se, assim, que a migração seja tratada como um 

direito do homem, ao se considerar que a regularização migratória seja o caminho 

mais viável para a inserção do imigrante na sociedade. (BRASIL, 2009) 
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Contudo, suas disposições seguiam, em boa medida, a lógica do próprio Estatuto, 

repetindo propostas de proteção ao trabalhador nacional e de priorização da mão de obra 

qualificada, bem como mantendo expressões vagas e discricionárias como interesse nacional. 

Há, ainda, uma extensa proibição das atividades ao estrangeiro, muito próximas das definidas 

na Lei 6.815/80 (Cf. REDIN, 2015). O projeto acabou não tendo celeridade na sua tramitação, 

de modo que sequer saiu da Câmara dos Deputados; o próprio Executivo não o assumiu como 

foco nos anos que se seguiram – até mesmo por ser um projeto que se revelou não cumprir o 

objetivo de superar o Estatuto - e, em 2015, aquele foi apensado ao projeto que resultou na 

Nova Lei de Migração, onde restou prejudicado pela aprovação desta.  

 Vários outros projetos também foram apresentados nos últimos anos, tratando direta 

ou incidentalmente da questão migratória. Apesar disso, poucos ganharam força na tramitação 

e muitos se perderam nos longos caminhos do processo legislativo. No tema dos direitos 

políticos, há diversas PECs que propõem que sejam garantidos aos imigrantes residentes no 

país, com critérios variados de documentação e tempo, os direitos políticos, especialmente nas 

eleições municipais. Nesse sentido constam, por exemplo, a PEC 14, de 2007, de autoria do 

senador Alvaro Dias (então no PSDB/PR), que segue a ideia da PEC 61/99, de mesma 

autoria; a PEC 88/07, de autoria do senador Sérgio Zambiasi (PTB/RS); e a PEC 25/12, de 

autoria de Aloysio Nunes (PSDB/SP). 

Em 2005, ademais, criou-se no Congresso Nacional a CPMI da Emigração, presidida 

por Marcelo Crivella (PRB/RJ) e relatada pelo deputado João Magno (PT/MG), cujo relatório 

final foi apresentado em 2006 e, nas suas mais de 500 páginas, tratava da situação dos 

emigrantes brasileiros, especialmente nos Estados Unidos, mas também pontuava sobre a 

questão dos imigrantes no Brasil, principalmente com relação aos direitos políticos e seu 

reconhecimento ao menos em nível local/municipal. Diversos outros projetos tocaram 

também na questão migratória, em temas como a obrigatoriedade de registro, impedimentos 

para concessão de visto ou de refúgio, turismo, simplificação de procedimentos, entre outros. 

De forma paralela ao tema, a agenda de tráfico de pessoas também foi objeto de deliberações, 

mas, nesse caso, com sucesso, resultando na aprovação da Lei 13.344/16, originada do Projeto 

de Lei do Senado 479/2012, decorrente dos resultados da CPI do Tráfico Nacional e 

Internacional de Pessoas no Brasil39. Os dados precedentes indicam, assim, que o tema da 

 
39 Embora essa pesquisa não se detenha no debate sobre o tráfico de pessoas, é importante observar que diversas 

pesquisas indicam a relação entre o assunto e o fortalecimento do controle da imigração. Nesse sentido, a 

vinculação do Brasil pode sugerir um movimento não exatamente focado na abertura do país aos imigrantes. 

Essa avaliação, contudo, exige pesquisas a fundo para compreender precisamente o contexto. Para mais estudos, 

Cf. DIAS, 2014.  
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imigração esteve presente nos debates legislativos dos últimos anos – de fato, em grande parte 

da história brasileira pós independência -, bem como levantam perguntas sobre as razões da 

morosidade nas tramitações das propostas, que fazem com que boa parte delas sequer sejam 

apreciadas nas duas casas. Consequentemente, chamam a atenção para os tantos desafios 

políticos que podem estar implicados na alteração de uma legislação migratória.  

 Para o Estado brasileiro e seus atores, a elaboração de uma nova lei migratória envolve 

a discussão de uma extensa tradição jurídica, com institutos e instituições burocráticas 

bastante consolidados. Não é menos expressivo, então, que desde o início dos anos 90 haja 

tentativas de criação de um novo marco legal para a migração sem obter sucesso em sua 

aprovação. Como avalia Sprandel (2015, p. 165), “[...] discutir legislações migratórias é, sim, 

discutir estado nacional, sua potencialidade como espaço da diferença vis-à-vis as 

configurações políticas anteriores e seus limites atuais para lidar com essa mesma diferença.”   

 

2.1.2 Uma breve contextualização da imigração no Brasil contemporâneo e no mundo 

 

O Brasil é conhecido, contemporaneamente, como um país de origem, trânsito e 

destino de imigrantes. Durante a elaboração da Nova Lei de Migração, muito se comentou 

sobre novos fluxos migratórios que chegavam ao país e sobre a necessidade de uma resposta 

adequada do poder público. Esse cenário faz parte do contexto de proposição do projeto, que, 

além de fazer referência ao nível nacional, também fazia referência à toda a chamada “crise” 

mundial das migrações.  

 Em 2010, a imigração de haitianos para o Brasil intensificou-se, o que se associou nas 

pesquisas, principalmente, ao terremoto ocorrido no mesmo ano no país, que causou a morte 

de centenas de milhares de pessoas, além da destruição de casas e de uma crise social de 

proporções altíssimas. Ademais, também se associou esse fluxo migratório ao papel do 

Exército Brasileiro na Missão de Paz da ONU no Haiti, a MINUSTAH, e à boa imagem do 

país no cenário internacional, dentre outros fatores (Cf. SILVA e JUBILUT, 2015). Ainda na 

vigência do Estatuto do Estrangeiro de 1980, contudo, não havia possibilidades concretas de 

documentação para estes imigrantes, o que fez com que a única alternativa disponível para 

obter provisoriamente os documentos necessários fosse a via da solicitação de refúgio40. A 

 
40 A solicitação de refúgio é o pedido administrativo feito pelo imigrante postulando o reconhecimento da sua 

condição de refugiado pelo Conare/Ministério da Justiça. Ela é prevista na Lei de Refúgio, Lei 9.474/97, e 

regulamentada em resoluções do Conare. Essa solicitação de refúgio é entendida como um direito de todo 

estrangeiro que chegar ao país, podendo ser requerida independentemente da pessoa ter ou não documentação 

prévia para ingressar e permanecer no Brasil. Durante o processamento da solicitação, o solicitante ganha um 
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principal rota de acesso desse grupo ao país era pelas fronteiras terrestres no Norte do país, 

nos estados do Acre e do Amazonas, de onde partiam para outras regiões brasileiras em que 

poderiam ter oportunidades laborais ou de estudos. Nos estados de ingresso e acolhida, houve 

muitas críticas sobre a falta de preparação das instituições para atender os imigrantes, 

suscitando um debate público mais intenso sobre as responsabilidades de Estado. Além disso, 

ganhou visibilidade a atuação de várias organizações da sociedade civil, algumas das quais já 

de longa tradição, de associações de imigrantes e da academia. Apesar da decisão final do 

Executivo de não reconhecer os haitianos como refugiados, estes não foram deportados ou 

expulsos, tendo então o CNIg criado os vistos humanitários para garantir a documentação do 

grupo41. Nesse sentido, aliás, como apontou Feldman-Bianco (2018, p. 24), a postura 

brasileira “tem sido, no mais das vezes, não a de negar a entrada, mas, sim, de controlar, 

registrar, regularizar e emitir vistos para quem entra”. 

Muito embora as estatísticas sejam imprecisas, a dimensão do fluxo pode ser avaliada 

com dados trazidos no relatório “Diagnóstico Regional sobre Movilidad Haitiana” (2017), 

produzido pelo IPPDH-Mercosul e pela OIM. Nele, estima-se que, entre 2010 e 2016, 

estiveram no Brasil 67.226 imigrantes haitianos, indicando um movimento de maior 

expressividade quantitativa. O tema da migração haitiana foi bastante impactante dentro das 

discussões sobre migração no Brasil, ao constituir um fluxo de grande envergadura que exigia 

respostas do poder público. Além dos haitianos, imigrantes de outras nacionalidades também 

chegaram ao país nos anos seguintes e, muitas vezes, utilizaram-se das mesmas rotas pelo 

Acre e pelo Amazonas, como senegaleses e bengalis. Embora com números menores, esses 

grupos também foram assunto de mobilização pública. 

 O Brasil, contudo, era já destino de migração de pessoas de nacionalidades variadas, 

como estadunidenses, portugueses e bolivianos, dentre outros (Cf. G1, 2012; IOM, 2019). Já 

em relação ao número de refugiados42 reconhecidos no Brasil, este também cresceu 

expressivamente, tendo em suas estatísticas pessoas de origens diversas como sírios, 

colombianos e congoleses. Segundo os dados publicados pelo Ministério da Justiça no 

relatório “Refúgio em Números - 3ª Edição” (BRASIL, 2018), em 2017 somaram-se 10.145 

 
protocolo provisório que permite que fique no país enquanto durar o processo, bem como obtenha os 

documentos para exercer atos da vida civil (CPF, Carteira de Trabalho, conta de banco, etc). Como não depende 

de documentação anterior e não tem custos ou maiores restrições, essa via foi utilizada pelos imigrantes para 

provisoriamente documentarem-se no país.  
41 Os vistos humanitários foram criados pela Resolução Normativa 97/12, do CNIg. Ela prevê a concessão de 

visto permanente ao nacional haitiano, por razões humanitárias, pelo período de 5 anos. Essa medida buscou 

solucionar o impasse que seria criado com a negativa do pedido de refúgio dos haitianos.  
42 Reconhecidos administrativamente por julgar-se que estavam em ao menos uma das 3 situações previstas no 

art. 1° da Lei 9.474/97. 
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refugiados reconhecidos no país, um crescimento quantitativo considerado substancial em 

comparação a anos anteriores. Os sírios são o grupo com maior número de refugiados 

reconhecidos (2.771), seguidos do grupo proveniente da República Democrática do Congo 

(953), da Colômbia (316), da Palestina (295) e do Paquistão (250). De se destacar que do total 

de 10.145, apenas 5.134 residiriam em território nacional. Já o número de solicitantes de 

refúgio era bastante superior, totalizando 86.007 solicitações em trâmite, dado então 

impulsionado pela chegada de venezuelanos ao país. Todo esse crescimento nas taxas de 

imigração classificada como voluntária e forçada mobilizaram instituições e opinião pública 

em torno do tema da acolhida brasileira. Cabe ressaltar, contudo, que, embora sejam números 

de maior envergadura, quando comparados ao total da população brasileira – mais de 207,7 

milhões em 2017, nos dados do IBGE (GOVERNO DO BRASIL, 2017), eles se tornam 

proporcionalmente pequenos. 

 No ambiente internacional, ganhavam notoriedade pública políticas de contenção de 

imigrantes do Sul Global em países europeus e nos Estados Unidos. Políticos obtinham êxito 

em eleições para cargos importantes dentro do Executivo e do Legislativo com propostas para 

combater a imigração, especialmente a imigração indocumentada. Falava-se em uma crise das 

migrações, em que muitas pessoas tentam cruzar fronteiras nacionais rigidamente controladas 

e perdem suas vidas em travessias. Surgiram inúmeras denúncias de violações de direitos 

humanos contra pessoas em mobilidade internacional, mas raramente acompanhadas de 

responsabilizações efetivas. Além disso, o número de refugiados e deslocados forçados em 

nível internacional, igualmente, crescia: segundo o relatório Tendencias Globales de 2017, 

publicado pelo ACNUR, existiam então 68,5 milhões de pessoas deslocadas forçosamente, 

das quais 25,4 milhões eram refugiados, 40 milhões eram deslocados internos (ou seja, 

aqueles que migraram forçadamente para outra região dentro de seu próprio país, sem deixar 

suas fronteiras nacionais) e 3,1 milhões eram solicitantes de refúgio (no aguardo do 

julgamento de seu pedido de refúgio pelas autoridades do Estado de solicitação43). A maior 

parte destas pessoas tinha origem na Síria (6,3 milhões), no Afeganistão (2,6 milhões), no 

Sudão do Sul (2,4 milhões), no Myanmar (1,2 milhões) e na Somália (986.400). A Turquia 

era o país que recebia o maior número de refugiados (3,5 milhões), seguida de Paquistão (1,4 

milhão) e Uganda (1,4 milhão). Do total, 52% eram menores de idade (ACNUR, 2018). 

 Todo esse cenário mostra, muito resumidamente, o ambiente das migrações no nível 

interno e internacional dentro do qual aconteceu a discussão da Nova Lei de Migração – o 

 
43 Vale destacar que, diferentemente do Brasil, muitos países não permitem que os solicitantes de refúgio 

exerçam os atos da vida civil, impondo diversas restrições.  
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espaço-tempo da pesquisa. A questão migratória no país e no mundo era, então, tema de 

muitos debates públicos e agendas políticas. Muitas vezes, os parlamentares ou outros atores 

que participaram do processo legislativo estudado fazem referência justamente ao crescimento 

da migração internacional ao Brasil ou à chamada crise europeia das migrações, o que aqui foi 

apresentado na intenção de facilitar a compreensão do campo. 

 

2.2 O “PONTAPÉ INICIAL”44 DA NOVA LEI DE MIGRAÇÃO BRASILEIRA: PROJETO 

DE LEI DO SENADO 288/13 

 

2.2.1 O surgimento do projeto: um ex-refugiado em defesa dos imigrantes 

 

Em 11 de julho de 2013, uma quinta-feira, o Projeto de Lei do Senado 288/13 foi 

protocolado no Senado Federal, sob autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB-SP. 

Este projeto propunha-se a regular a questão da imigração no Brasil, substituindo o Estatuto 

do Estrangeiro, e a mudar o olhar do Estado diante dos imigrantes: se, no Estatuto, um olhar 

de defesa contra a ameaça estrangeira era o norte das suas disposições, na nova lei a lógica 

seria de cooperação, de acolhida e humanitária. A iniciativa surge em meio a um período 

bastante agitado na política brasileira: ainda no primeiro mandato presidencial de Dilma 

Rouseff (PT), a polarização política é ascendente e a crise econômica começa a dar sinais de 

fortalecimento; além disso, os grandes protestos de junho45, que mobilizaram uma multidão 

nas ruas e geraram grandes discussões políticas, haviam acontecido no mês anterior. 

 O autor do PLS 288/13, senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP), tem extenso 

currículo político. Formado em direito, foi filiado ao PCB no período do Golpe Militar e, 

posteriormente, filiou-se à Aliança Libertadora Nacional, onde entrou na luta armada contra a 

Ditadura. Logo, viveu no exílio na França, entre 1968 e 1979. Após seu regresso ao país, 

elegeu-se duas vezes como deputado estadual em São Paulo pelo PMDB, com mandatos entre 

1983-87 e 1987-91. Em 1991, passa a ser vice-governador do estado de São Paulo. Em 1995, 

tornou-se deputado federal pelo mesmo partido. Pelo PSDB, elege-se para mandatos entre 

1999-2003 e 2003-07 no mesmo cargo. No governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), 

foi Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência (1999-2001) e Ministro da Justiça 

 
44 Expressão extraída da entrevista com Tarciso Jardim, em 05 de abril de 2019. 
45 As Jornadas de Junho de 2013 foram grandes protestos populares que aconteceram simultaneamente nas mais 

variadas partes do país, com uma presença massiva de pessoas e uma diversidade de pautas. Desde o valor da 

tarifa do transporte público até a insatisfação com o sistema político brasileiro, muitas discussões e 

reivindicações foram travadas. Os resultados das manifestações não são consenso entre os analistas políticos e 

cientistas sociais, sendo objeto de grande controvérsia sobre seu significado e suas consequências. 
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(2001-02). Em 2011, assumiu o cargo de senador pelo estado de São Paulo para o período 

2011-19. Durante o mandato, foi líder do PSDB no Senado entre 2013 e 2015, candidato a 

vice-presidente da República pelo mesmo partido em 2014 e líder do Governo, já na gestão de 

Michel Temer, em 2016. Entre 2017 e 2018, foi ministro das Relações Exteriores (ALOYSIO 

NUNES, 2011; SENADO FEDERAL, 2019). É um político de longa trajetória e prestígio, 

que já ocupou postos muito importantes dentro da estrutura política brasileira, seja no 

Legislativo, seja no Executivo. Na atualidade, está em um campo político da centro-direita 

brasileira, onde seu partido costuma ser classificado. 

 Uma das primeiras perguntas que logo surgiu em campo, e que já havia sido ouvida 

muitas vezes em falas de colegas que trabalham com imigração, foi sobre o porquê o senador 

Aloysio, em princípio ligado com setores mais próximos do conservadorismo e não 

relacionado diretamente, ao que se sabia, aos movimentos de imigrantes, propôs um projeto 

de lei que se dispunha a mudar a história brasileira na relação entre nacional e estrangeiro. Ao 

adentrar os arquivos, uma trajetória de vida muito emblemática apontou para importantes 

dados sobre esse personagem que foi, de fato, como será visto, um dos grandes protagonistas 

da articulação pela mudança da lei migratória no Brasil.  

 Em discurso no plenário do Senado Federal sobre sua proposta, pouco tempo após ter 

sido protocolada, o senador explicou sua ligação com o tema não por meras questões de 

cálculo político ou agenda (embora elas estejam, em certa medida, presentes), como poderia 

se supor em um primeiro momento, mas por seu envolvimento pessoal com o tema por ter 

vivido como refugiado, uma vez tendo sido, como indicado, perseguido pela Ditadura Militar: 

 

Cada um de nós é marcado por experiências fundamentais da sua vida. Eu cheguei 

ao Senado depois de ter trajetória política e pessoal que teve como uma das suas 

experiências mais marcantes a condição do exilado, a condição de refugiado, a 

condição de estrangeiro, pois vivi 11 anos da minha vida, depois de ter sido 

condenado aqui no Brasil com base na Lei da Segurança Nacional, na época da 

ditadura, no exterior, na França, sob a proteção de uma organização das Nações 

Unidas que me conferiu a condição e a documentação para que eu pudesse transitar, 

para que as minhas filhas nascidas no exílio pudessem ter os seus registros de 

nascimento. Refiro-me à organização das Nações Unidas para Refugiados e 

Apátridas.  

[...] 

A minha condição de estrangeiro inspirou-me na produção desse projeto de lei que 

apresentei no final do semestre passado, pois eu vivi a condição de estrangeiro. 

Durante 11 anos, fui estrangeiro em terra alheia, estrangeiro na França, que tinha 

uma grande tradição de acolhida de refugiados. Aliás, foi quando eu me senti 

efetivamente bem brasileiro, porque era “o brasileiro que mora na rua tal, número 

tal; o brasileiro que é pai da Adriana e da Gabriela”, minhas filhas nascidas no 

exterior. Mas eu era estrangeiro. Era diferente. Havia, na sociedade francesa, não 

obstante a sua tradição humanitária, também correntes culturais e políticas 

xenófobas, que até hoje existem no mundo político francês, no movimento liderado 

por Le Pen, a Frente Nacional. Muitas vezes, as pessoas me olhavam com alguma 



63 

 

desconfiança: o que esse estrangeiro veio fazer aqui? (BRASIL, 2013a, p. 54559-

54560).  

 

 Aloysio dá sentido à sua proposta desde uma experiência pessoal como refugiado que 

o faz conhecer as dificuldades que enfrentam imigrantes em outras terras e os sentimentos 

xenófobos que os atingem. O sentimento de ser estrangeiro mobiliza o parlamentar, segundo 

narra, a propor uma nova visão de política migratória dentro do Brasil, que não reproduza 

mais uma lógica tradicional que ele próprio enfrentou. Não é apenas para olhar a um outro 

distante que esse discurso chama, mas também para ver um outro que está ali, ao lado dos 

demais. É uma lei sobre estrangeiros no Brasil, mas que surge desde a experiência de um 

brasileiro como estrangeiro em outro país46. Trata-se, em outras palavras, de um ex-refugiado 

mobilizado em defesa dos imigrantes que chegam ao Brasil. Como diria Malinowski, 

(1978)47, o PLS também surge a partir de um “imponderável da vida real”, é dizer, nesse caso, 

um processo da vida não previsível em análises políticas racionais ou nas grandes teorias e 

que clama por força persuasiva. Isso faz lembrar, aliás, que o Estado brasileiro não é 

composto nem comandado apenas por brasileiros que viveram a vida toda aqui e que apenas 

veem o estrangeiro como aquela pessoa de fora que aqui chega, mas também por brasileiros 

que emigraram a outros países e viveram desafios da vida de imigrante. Ao se olhar para o 

Estado em “carne e osso”, podemos enxergar essas complexidades que são constitutivas dos 

processos sociais e que escapam às explicações lógicas da ciência.  

Aloysio já havia participado anteriormente, inclusive, de outras iniciativas 

relacionadas ao tema das migrações. Em 1997, foi relator na Comissão de Constituição e 

Justiça e Redação da Câmara dos Deputados do Projeto de Lei 1.936/96, que se tornou a Lei 

do Refúgio (Lei 9.474/97). Em seu relatório, defendeu (assim como outros parlamentares e 

ativistas) a ampliação do conceito de refugiado para abranger também as pessoas que deixam 

seu país por grave e generalizada violação de direitos humanos, conhecido como conceito 

 
46 É certo que as experiências migratórias são atravessadas por relações de poder variadas, das relações 

internacionais, de classe, de raça, de gênero, de faixa etária e de uma grande conjunção de fatores. Teoricamente, 

é muito difícil conseguir generalizá-la. Todavia, o que aqui chamo a atenção é para como essa invocação das 

experiências ganha sentido dentro do campo político e força como argumento, independentemente da sua 

precisão científica ou não. 
47 Malinowski (1978, p. 29), um dos grandes expoentes da Antropologia no início do século XX, diz que “[...] há 

uma série de fenômenos de suma importância que de forma alguma podem ser registrados apenas com o auxílio 

de questionários ou documentos estatísticos, mas devem ser observados em sua plena realidade. A esses 

fenômenos podemos dar o nome de os imponderáveis da vida real. Pertencem a essa classe de fenômenos: a 

rotina do trabalho diário do nativo; os detalhes de seus cuidados corporais; o modo como prepara a comida e se 

alimenta; o tom de suas conversas e da vida social ao redor das fogueiras; a existência de hostilidade ou de fortes 

laços de amizade, as simpatias ou aversões momentâneas entre as pessoas; a maneira sutil, porém inconfundível, 

como a vaidade e a ambição pessoal se refletem no comportamento de um indivíduo e nas reações emocionais 

daqueles que o cercam.”  
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ampliado de refugiado48, o que representou um reconhecido avanço em matéria de direitos 

humanos. Nas transcrições dos debates da lei, o Deputado Rommel Feijó (PSDB/CE) refere 

em plenário, aliás, que a iniciativa do projeto de lei pelo Executivo fora uma sugestão do 

próprio deputado Aloysio Nunes e do deputado Hélio Bicudo49. No mesmo período, Aloysio 

também havia procurado o Deputado Almino Afonso para elaborar uma nova lei migratória 

que substituísse o Estatuto do Estrangeiro, mas, pelo momento político, não pôde avançar em 

sua construção. Assim, conhecida essa trajetória, não é surpresa ou mero acaso a mobilização 

do senador pelo PLS 288/13. 

 

2.2.2 “Um gás no verãozão”50: a redação do projeto 

  

A escrita de projetos de lei, relatórios, emendas, votos e até mesmo discursos no 

Congresso Nacional, comumente, é feita por assessores e consultores da Casa51, a pedido dos 

parlamentares. Apesar de raramente protagonizarem debates fora dos bastidores e não terem 

autonomia formal para definir alterações, o papel destes atores é decisivo para as minúcias 

dos textos legais. No caso do PLS 288/13, sua escrita foi atribuída ao consultor legislativo52 

do Senado Federal Tarciso Dal Maso Jardim. Tarciso, além de consultor, é advogado e 

professor universitário. Já tendo trabalhado em processos exitosos de maior repercussão com 

Aloysio Nunes, especialmente a Lei de Acesso à Informação e a Comissão Nacional da 

Verdade, Tarciso me explicou que o senador o chamou em seu gabinete para conversar sobre 

projetos de lei, quando surgiu o interesse, dentre os temas que conversavam, na questão dos 

estrangeiros. Nesse momento, com o pedido de um estudo sobre o assunto, tudo começou a se 

desenrolar: 

 

E aí eu falei pra ele, ok, eu posso fazer um estudo pro senhor, no que que nós 

poderíamos alterar a respeito da questão do estrangeiro, aí ele me pediu que nesse 

 
48 Esse conceito, desenvolvido na região latino-americana, inspira-se na Declaração de Cartagena de 1984, que 

propôs a ampliação do conceito de refugiado para além do conceito tradicional da Convenção de Genebra de 

1951 e do Protocolo de Nova Iorque de 1967. Quando aprovado na lei do refúgio brasileira, ainda não era 

reconhecido em larga escala nas legislações sobre refugiados nos países da América Latina.  
49 A informação está disponível no Diário da Câmara dos Deputados de 21 de março de 1997, na página 07656 

(BRASIL, 1997b). 
50 Expressão extraída da entrevista com Tarciso Jardim, em 05 de abril de 2019. 
51 A tese de Potechi (2018) chama a atenção para a importância do papel desses atores ao funcionamento do 

Congresso Nacional, apesar de frequentemente serem invisibilizados. 
52 A Consultoria Legislativa faz parte do Senado Federal, com carreira própria de ingresso por concurso público, 

e presta “consultoria e assessoramento especializado à Mesa, às Comissões e aos Senadores, no âmbito do 

Senado Federal e do Congresso Nacional, para o desempenho de suas funções legislativa, parlamentar e 

fiscalizadora [...]” (SENADO FEDERAL, 2019). Os consultores desempenham atividades diversas na 

elaboração de projetos de lei, relatórios, pareceres, emendas, entre outros, a pedido dos parlamentares. 
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estudo tivesse um direito comparado, e aí eu fiz esse estudo pra ele. Eu e uma 

colega, fizemos esse estudo pra ele, apontando, mais ou menos a situação e tal. 

Bom, daí depois voltei eu a falar com ele, e disse, olha, proposta legislativa, nós 

temos Proposta de Emenda à Constituição, quando se trata de direitos políticos, e 

mexer no Estatuto do Estrangeiro. E ele falou assim, ó: "o que, o que você gostaria 

de mexer, o que que você mexeria no Estatuto do Estrangeiro?" “Eu, pra mim eu 

destruiria tudo, porque eu não concordo com nada do que tá lá escrito”. "Ah, então 

faça outro." “Ah, você quer que eu faça outro. Ok”. Aí eu pedi esses 6 meses. Bom, 

eu entreguei a PEC pra ele, essa Proposta de Emenda à Constituição, dando direitos 

políticos, concedendo certos direitos políticos, no plano local, pra estrangeiros, 

imigrantes, na realidade, para imigrantes, e ele apresentou, isso em dois mil e, foi 

em 2011 ainda. Final de 2011. E aí eu peguei o verãozão, dei um gás e tal, e eu falei 

assim, “ó Senador, pra não ficar algo tão assim, eu lhe sugiro que, eu lhe entregue 

capítulo a capítulo e tal, o senhor vai vendo como eu compreendo a situação, eu 

posso até depois te falar em outro momento”. Outras perguntas, mas, em outros 

momentos. Aí eu entreguei, comecei a entregar os capítulos e tal. E foi, nesses seis 

meses aí, entregando capítulo, entregando capítulo, e foi assim que nasceu o projeto. 

(entrevista realizada em 05 de abril de 2019)53. 

  

A ideia de “mexer” no tema da imigração no Brasil que resulta no PLS 288/13 começa 

a se desenhar, assim, em uma conversa de trabalho, ainda em 2011, entre o senador Aloysio 

Nunes e o consultor do Senado Tarciso Jardim. Ela foi formulada gradualmente, com um 

extenso trabalho de construção jurídica feito por um jurista especializado em projetos de lei e 

cuja profissão é fazer, entre outros, projetos de lei, sob pedido do parlamentar autor da 

proposta. Paralelamente ao PLS, ainda se propôs a extensão dos direitos políticos aos 

imigrantes em nível municipal (PEC 25/12), também preocupação daqueles atores. Foi um 

processo longo de elaboração, com meses e meses de produção e revisão. Quando 

conversamos, Tarciso também me disse que, embora sempre tenha debatido com Aloysio, 

teve total liberdade para construir a proposta, sendo evidente que seu papel não foi de mero 

tradutor de ideias para a técnica jurídica legislativa, mas também de construção do próprio 

conteúdo do projeto.  

 Com esse fluxo de trabalho, é importante indicar que a autoria material do projeto de 

lei é compartilhada entre o senador Aloysio Nunes e o consultor Tarciso Jardim. Se o 

primeiro assumiu a pauta e se dispôs a trabalhar e se articular politicamente pela aprovação da 

proposta, o segundo foi, em boa medida, responsável tanto pela escrita quanto pelas 

características concretas do texto. É sob essas configurações que foi elaborada a redação do 

PLS 288/13.  

 

 

 
53 A transcrição de todas as entrevistas realizadas foi feita de forma fiel às falas, mantendo termos coloquiais 

utilizados na comunicação oral. Para sua citação no texto, apenas retirei pequenas expressões linguísticas para 

facilitar a leitura, sem nenhum prejuízo à fidedignidade dos dados.  
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2.2.3 Entre fontes e antifontes 

  

Raramente um texto legal é elaborado a partir “do nada”. Em regra, os projetos de 

normas, especialmente as mais amplas, sempre se baseiam, em maior ou menor grau, em 

outros processos normativos já instituídos, ou melhor dizendo, nas fontes do direito54. O PLS 

288/13 não é diferente, também tendo se nutrido de múltiplas inspirações externas. Que 

inspirações são essas? São as políticas migratórias recentes do país? São as novas leis de 

países vizinhos? São as agendas das organizações internacionais? É o “olhar brasileiro”? 

Todas essas hipóteses estão certas, ao mesmo tempo em que todas estão, igualmente, erradas. 

Por quê? O projeto de nova lei de migração alimentou-se dessas e de muitas outras fontes, 

simultaneamente, e não é redutível a nenhuma delas. É certo que sempre será possível indicar 

uma convergência maior ou menor com alguma dessas inspirações, mas nenhuma delas é 

preponderante. Qualquer redução a um desses elementos corre o risco de simplificar um 

processo muito complexo e não monolítico. 

Essa avaliação ficou muito evidente na minha entrevista com o redator do projeto, 

Tarciso Jardim, que explicou, detalhadamente, todas as bases às quais recorreu para a escrita 

da proposta:   

 

Não, então, aí, foi da seguinte maneira: eu, bom, eu já sou consultor desde 2002, [...] 

então já tenho uma vivência de como elaborar projeto de lei. Claro, que esse foi 

talvez o maior desafio porque, como eu disse, é do nada, e quebrando todo 

paradigma, e não é reforma de lei, nada, é recriar. Então eu parti dos seguintes 

pilares: bom, primeiro, o que havia de projeto de lei em trâmite, porque todo mundo 

tentou mexer nesse Estatuto do Estrangeiro, mas todo mundo sem sucesso. O 

Fernando Henrique tentou, o Lula tentou, ou seja, presidentes fortes tentaram sem 

sucesso, nunca saiu os projetos deles da Câmara dos Deputados, então ver o que que 

tava circulando em termos de projetos de lei; [...] Então, pesquisa do que tava 

tramitando, pesquisa histórica, é, direito comparado, mas o direito comparado nós 

estávamos num péssimo momento, porque é um momento antimigratório e tal, havia 

um, na realidade, o movimento de refluxo, de reforma negativa é, do ponto de vista 

migratório, Estados Unidos e tal. Mas, mesmo assim, nós fizemos uma reflexão 

sobre algumas legislações regionais, que, como a Argentina, Uruguai e tal. E 

 
54 Nesse ponto, é importante uma reflexão: poderia ser feita a pergunta de como pode o direito ser tão “igual” em 

nível internacional. Para responder esta pergunta, creio, contudo, que não seria suficiente fazer referência à 

globalização das últimas décadas, mas seria, sim, necessário olhar para processos históricos mais longos. Se as 

normas migratórias de hoje podem se aproximar de agendas internacionais, isso não é propriamente novo. As 

leis migratórias do início do século XX já se inspiravam em normas migratórias de outros países. Aliás, normas 

eugenistas, higienistas ou de segurança nacional também não foram uma exclusividade brasileira, mas estiveram 

presentes em boa parte dos países sul-americanos, como visto. Essa aproximação de normas jurídicas, inclusive 

de normas migratórias, não é exatamente nova, portanto. Para compreender estes processos, é necessário olhar, 

entre outros aspectos, para relações de poder em nível internacional e também para os mecanismos de produção 

e reprodução do direito, tanto no aspecto legislativo quanto no aspecto doutrinário e jurisprudencial. Além disso, 

é preciso olhar para os juristas e sua formação, conectada muitas vezes com grandes escolas do Direito, que 

ultrapassam fronteiras nacionais. Uma leitura desse campo a partir do conceito de habitus de Bourdieu permitiria 

boas análises.  
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também na Europa, como a alemã, enfim, alguns países que mais ou menos davam, 

ainda tinha algum sinal de transformação positiva, e ainda não tinham reformado 

suas legislações. E, outra base era tratados, tratados sobre o tema, que afetavam de 

alguma maneira o tema migratório. Ou decisões internacionais que de alguma 

maneira afetavam o tema imigratório, como a opinião consultiva da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, enfim, a jurisprudência da Corte 

Interamericana e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Corte 

Europeia de Direitos Humanos, como que tava isso, e, por fim, pesquisar como, já 

que se notava que era tão contrária, o Estatuto do Estrangeiro era tão contrário à 

Constituição Federal de 88, como reagiram os órgãos administrativos e judiciário no 

Brasil, com base na Constituição de 88, que ela se chocava com, então aí pesquisei a 

jurisprudência, como o STJ tava revertendo algumas situações, como o Supremo 

tava defendendo outras, como órgãos administrativos como o Conselho Nacional de 

Imigração tava reagindo a tudo isso, aí, enfim, fiz um estudo das resoluções, da 

evolução das resoluções do Conselho Nacional de Imigração, enfim, e por fim a 

questão doutrinária e de acúmulo da sociedade civil que, de tempos em tempos 

faziam alguns congressos e tal, e editavam alguns relatórios de crítica [...]. 

(entrevista realizada em 05 de abril de 2019). 

 

Leis, projetos de lei, resoluções, direito comparado, jurisprudências nacionais e 

internacionais, doutrina, tudo isso influenciou na redação da proposta. O texto elaborado não 

é resultado de uma única fonte, mas de muitas. Nem um produto nacional, nem uma cópia 

internacional, o projeto de nova lei de migração se alimenta de discussões jurídicas sobre o 

tema migratório ocorridas nos mais diversos âmbitos e sob perspectivas não necessariamente 

homogêneas, embora todas, situacionalmente, tenham sido projetadas como interpretações 

pró-migrante.  

Não apenas fontes, mas “antifontes” também foram muito relevantes. Essas 

“antifontes” são as tradições jurídicas brasileiras precedentes, representadas então pelo 

Estatuto do Estrangeiro, mas resultantes de décadas de construções legislativas. Por que 

antifontes? Essas legislações anteriores foram apresentadas por Tarciso como o contraste do 

projeto, ou, talvez, como a sua identidade negativa. Conhecer e compreender as doutrinas e 

concepções antecedentes foi tarefa realizada com o objetivo de, justamente, abandoná-las: 

 

eu também fiz uma pesquisa histórica de toda legislação migratória brasileira até o 

século XIX. Então, porque assim, institutos que as pessoas criticam, [...] eu descobri 

coisas que, se atribuíam à Ditadura Militar, na realidade era do Floriano Peixoto, que 

já tinha inventado e tal, então eu fiz um percurso histórico, de pesquisa histórica, de 

onde nasceram aqueles institutos que eu queria destruir. Eu queria destruir todos, me 

gerava um incômodo mas eu tinha que compreender que incômodo era aquele, de 

onde que tinha surgido, quais eram os teóricos que à época tinham defendido isso, 

qual era o contexto político em que foram criados aqueles institutos jurídicos, tinha 

que me situar historicamente, enfim. (entrevista realizada em 05 de abril de 2019). 

 

 É evidente o objetivo de, ao conhecer, romper com aquelas tradições jurídicas. Mas até 

onde? Ao mesmo tempo que as “antifontes” são o “outro” do projeto de lei, elas seguem 

sendo, de alguma forma, fontes. Na conversa com Tarciso, o consultor me explicou também 
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que considera que é preciso “criar a partir de uma base”, não fazendo “terra arrasada do ponto 

de vista legislativo”. Por isso, relatou, no caso de alguns institutos jurídicos daquelas 

legislações, o objetivo não foi propriamente destruir, mas reformar. 

O PLS 288/13 resulta, assim, de um longo trajeto de formulação a partir do nacional e 

do internacional, do local e do global, com tentativas de criar uma lei que garanta direitos aos 

imigrantes internacionais e que esteja alinhada com experiências de seu tempo, propondo-se a 

romper com uma lógica antecedente de tratamento do imigrante como ameaça pelo Estado, 

embora sem, necessariamente, criar um rompimento radical de organização jurídica. 

 

2.2.4 Velhos paradigmas sectários e novo paradigma humanitário: “somos pessoas que 

circulam”55 

 

 A elaboração do PLS 288/13 passa pela rejeição expressa do paradigma das 

legislações brasileiras anteriores (as antifontes). Mudar o modo como o Estado se relaciona 

com o imigrante internacional e romper com a associação do imigrante à ameaça é um dos 

grandes objetivos enunciados para a iniciativa legislativa. A ideia é romper com a antiga 

principiologia de segurança e soberania nacional, representada então pelo Estatuto do 

Estrangeiro. Na justificação da proposta, também escrita por Tarciso, esse escopo é defendido 

de forma consistente: 

 

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. [...] 

A primeira mudança conceitual desse projeto é a de não pretender tecer um novo 

Estatuto do Estrangeiro. Em outros termos, pretende-se reformar o modelo da Lei nº 

6.815, de 19 de agosto de 1980 [...]. A denominação da lei em vigor revela que o 

objetivo é a proteção diante do outro e não sua recepção. Essa observação pode 

parecer secundária, não refletisse ela concepções sectárias, em atraso à perspectiva 

constitucional, à evolução jurisprudencial, às necessidades práticas hodiernas e à 

visão mais humanista do relacionamento internacional.  

Concentrar o tema no estrangeiro, no forasteiro, no perigo externo, é percepção 

típica de quando a lei foi elaborada, no fim da ditadura militar, e contaminou boa 

parte da construção do Estatuto do Estrangeiro. Nesse sentido, o art. 2º do Estatuto 

do Estrangeiro dispõe acerca de alguns paradigmas possíveis sobre a situação 

jurídica do estrangeiro, colocando a segurança nacional como precípua.  

[...] 

Os objetivos postos são majoritariamente defensivos. Não se menciona a cooperação 

internacional, a assistência humanitária, a integração regional, mas a segurança 

nacional, os interesses do Brasil, a defesa do trabalhador nacional. Vários são os 

elementos que reforçarão essa visão no decorrer do Estatuto. (BRASIL, 2013b, p. 

24). 

 
55 Expressão extraída da entrevista com Tarciso Jardim, em 05 de abril de 2019. 
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Os paradigmas do Estatuto do Estrangeiro são frontalmente rejeitados, uma vez sendo 

considerados sectários e incompatíveis com os novos tempos democráticos. Assim como uma 

antifonte, a Lei 6.815/80 oferece também os antiparadigmas, ou seja, todo aquele olhar 

valorativo de Estado que se pretende superar. Mas superar pelo que?     

O paradigma humanitário/humanista é apresentado como o grande norte do projeto de 

lei. Com essa nova ótica, a intenção é instituir um novo significado de imigração internacional 

para o Estado. Como me explicou Tarciso, 

 

E o paradigma humanitário, ele surge, e aí tá na lei também, e não é à toa, porque 

isso é inspirado no, sociólogos franceses e tal, que em parte eu peguei essa 

inspiração. De que a imigração, na realidade eu não queria fazer uma lei de, eu não 

queria, bom, a legislação anterior é de estrangeiro, que é péssima em todos os 

sentidos histórico, filosófico e tal, a ideia de estrangeiro. Que é o alienígena, como 

algumas doutrinas falavam até. Então eu queria afastar esse negócio. Mas também, 

eu vejo que, eu notei que fazer uma lei de imigração seria ruim também porque ela 

não dava o que eu inicialmente queria, que era o que nós temos que discutir é 

mobilidade humana. E a gente só vai criar um patamar de, uma base de direitos, 

conceder o direito ao outro, acolher o outro, ser cooperativo com o outro, se nós 

entendermos que nós somos um, um bloco de humanidade que circula, então por 

isso que tem o capítulo de emigrante na lei. Que era limitado, mas foi pedagógico, e 

por isso que nós chamamos a Lei de Migração e não de imigração. Então, e aí que 

formamos o, esse paradigma, que é um paradigma humanista, dedicado à mobilidade 

humana como um todo, tentando demonstrar que nós somos a mesma coisa. Nós 

somos a mesma, nós somos pessoas que circulam, são seres humanos que circulam, 

e que casualmente vão carimbando uma nacionalidade por onde vão, e nem sempre, 

que às vezes ficam sem nacionalidade. Então, essa é uma, você vai, tudo que eu falei 

você vai ver refletido lá, vai ter a resposta [...]. (entrevista realizada em 05 de abril 

de 2019). 

 

 Esse paradigma humanitário/humanista introduzido pelo consultor propõe-se a romper 

com a ideia da migração como uma “patologia” para pensar na mobilidade humana como uma 

prática comum à humanidade e para pensar em pessoas para além da pertença à 

nacionalidade. É assim que sustenta a ressignificação das normativas sobre imigração do 

Estado, focando exatamente na mobilidade e, então, na migração com seu par, os imigrantes 

que chegam ao país e os emigrantes que o deixam. Nessa ótica, a imigração significa algo 

comum à espécie humana, parte da nossa vida que transcende nossos vínculos nacionais; ela 

ganha significado por um conteúdo positivo, no sentido de não ser associada com um 

problema ou risco, mas sim como parte da nossa história. O confinamento em fronteiras 

nacionais já não é mais encarado como natural, mas sim a dinâmica para além de delimitações 

políticas; o Estado nacional não aparece, aqui, ameaçado pela presença estrangeira. É uma 

nova estrutura de significados, como diria Geertz (1989), para interpretar e dar conteúdo 

empírico sobre a imigração internacional para o Estado e para a sociedade brasileira.   
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Com o novo paradigma, novos enfoques norteiam o projeto, a saber, “o de cooperação, 

o trabalhista e o humanitário” (BRASIL, 2013b, p. 24). O objetivo é poder concretizar a 

inspiração do projeto em suas disposições específicas. Com isso em mente e, novamente, 

rompendo com as legislações antecedentes, o consultor decidiu iniciar o texto da proposição 

justamente pelos princípios e direitos, introduzindo o tema desde já com uma agenda mais 

positiva e buscando dotá-la de concretude em toda a redação que se seguia. Explica: 

 

[...] eu me inspirei na Constituição Federal, de que o mais importante a ser colocado 

no início do diploma seria a parte de direitos e princípios, até porque toda a 

legislação precedente começava pelo contrário, destruindo e indo contra, afrontando, 

os direitos básicos dos imigrantes, e pensando mais numa perspectiva de soberania 

nacional, segurança nacional, proteção ao trabalhador nacional, enfim, o que era, o 

que é bastante estranho, porque na realidade a legislação era mais voltada a 

interesses nacionais do que propriamente uma proteção do migrante. Então coloca a, 

e pensa quais são os princípios, como vai ser firmado, a base principiológica e de 

direitos do migrante. Então esse foi o primeiro capítulo. E como eu estudei as 

legislações precedentes, eu sempre notei que aqueles princípios negativos ou base 

negativa e tal, tinha influência em todos os institutos criados posteriormente na 

legislação. Não era algo meramente declaratório, ele era incisivo, aquilo ia facilitar 

expulsões, a criminalização, então era instrumental aqueles princípios. Então eu 

baseei nos meus, naquele quadrante de princípios e direitos e, primeiro entreguei 

aquilo, primeiro nós fechamos aquilo, e depois eu comecei a irradiar. (entrevista 

realizada em 05 de abril de 2019). 

 

Desde muitas influências, ficou estabelecido, portanto, o novo paradigma que deveria 

nortear a nova lei migratória brasileira. Como disse Tarciso no texto “A Lei Migratória e a 

Inovação de Paradigmas” (2017, p. 46), para ele isso não é “mera doutrina, mas consequência 

na liberdade, na integridade e na vida dos migrantes”, devendo, portanto, balizar os artigos, 

parágrafos, incisos e alíneas do projeto.  

 

2.2.5 As disposições do projeto 

 

2.2.5.1 Princípios da política migratória e direitos dos imigrantes 

 

A ideia de criar um novo paradigma, como acabou de ser visto, foi acompanhada da 

preocupação de operacionalizá-lo no texto. Não por acaso, sua primeira parte foi a que 

ganhou maior protagonismo no processo de escrita, uma vez que determina princípios e 

direitos. Assim, o artigo 2° ganhou a seguinte redação:    

 

Art. 2º A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes: 

I - interdependência, universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos dos 

imigrantes, decorrentes de tratados dos quais o Brasil seja parte;  
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II - repúdio à xenofobia, ao racismo e quaisquer formas de discriminação;  

III - não criminalização da imigração;  

IV - não discriminação quanto aos critérios e procedimentos de admissão de 

imigrantes no território nacional;  

V - promoção de entrada regular e de regularização migratória;  

VI - acolhida humanitária;  

VII - incentivo à admissão de mão de obra especializada necessária ao 

desenvolvimento econômico, social, cultural, científico e tecnológico do Brasil, à 

captação de recursos e à geração de emprego e renda;  

VIII - facilitação de entrada temporária de estrangeiros a fim de estimular o 

comércio, o turismo, as relações internacionais e as atividades culturais, esportivas, 

científicas e tecnológicas; 

IX - garantia do direito a reunião familiar dos imigrantes;  

X - igualdade de tratamento e de oportunidade aos imigrantes, sem prejuízo de 

tratado mais benéfico que o disposto nessa lei;  

XI - integração dos imigrantes documentados ou regulares no trabalho e na 

sociedade brasileira mediante política pública específica;  

XII - acesso igualitário e livre aos serviços sociais, bens públicos, saúde, educação, 

justiça, trabalho, moradia, serviço bancário, emprego e previdência social;  

XIII - promoção e difusão dos direitos, liberdades, garantias e obrigações dos 

imigrantes;  

XIV - diálogo social na definição de políticas migratórias e promoção da 

participação dos imigrantes nas decisões públicas;  

XV - fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos 

da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e livre-circulação 

de pessoas;  

XVI - cooperação internacional com Estados de origem, trânsito e destino de 

movimentos migratórios a fim de garantir maior proteção de direitos humanos dos 

migrantes;  

XVII - promoção da justiça internacional penal e combate ao crime organizado 

transnacional. (BRASIL, 2013b, p. 2-3). 

 

Os princípios então definidos estão, na sua grande maioria, ligados com essa 

concepção que pensa a imigração como um tema de direitos humanos e que suscita uma 

agenda positiva do Estado para sua promoção e garantia. Eles representam, de fato, quando 

comparados com as leis que o antecedem, uma mudança muito grande no entendimento sobre 

migração. As ressalvas de segurança nacional, de interesses nacionais ou a proteção aos 

trabalhadores nacionais não aparecem no texto. Ainda que se possam fazer questionamentos 

jurídicos sobre a extensão de alguns princípios, como a limitação do inciso XI aos 

documentados, ou sobre o propósito de previsões como incentivo à admissão de mão de obra 

especializada56 (VII), a significação desse novo olhar expresso no artigo 2° sobre o imigrante 

é de uma potência muito grande para conduzir os debates. Se é certo que eles surgem em um 

momento no qual o Brasil conduzia-se a agendas de direitos humanos em vários temas e, na 

migração, desenvolvia, ao menos pontualmente e mesmo que com várias lacunas, ações para a 

acolhida de imigrantes (é exemplo disso o visto humanitário), numa perspectiva temporal 

 
56 É de se destacar que esta discussão pode comportar tanto um olhar de seletividade de migração que toca em 

uma política migratória geral, quanto em uma política migratória pontual que não implica nas outras categorias 

de admissão de imigrantes, o que ainda voltará a ser discutido.  
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mais longa eles surgem como uma quebra brusca (mesmo que se possa discutir se é completa 

ou não) nas tradições da postura do Estado com relação aos imigrantes.  

Na justificação, explica-se a associação direta dos princípios com a agenda de direitos 

humanos: 

 

[...] ao incorporar os três princípios gerais de direitos humanos (interdependência, 

universalidade e indivisibilidade) como parte dos “direitos humanos dos 

imigrantes”, reconhece-se o cabedal normativo de proteção a esse fenômeno, e não o 

caracteriza como mero ato de soberania. Além disso, pretende denotar que a lei 

almejada construirá um corpo normativo de direitos e deveres que devem alcançar 

todos os imigrantes, que cada imigrante faz jus a todos os direitos previstos e que 

cada direito se realiza em conjunto com a efetividade dos demais. (BRASIL, 2013b, 

p. 25). 

 

O que se defende é que o Estado, ao não manter mais sua relação com o imigrante da 

forma tradicional, de soberania, estabeleça uma relação de garantia de direitos. A concepção 

sobre imigrante é uma concepção orientada pela associação com a afirmação de direitos.  

Quanto aos direitos propriamente ditos, estes estão no artigo 3°: 

 

Art. 3º Ao imigrante é garantida, em condição de igualdade com os nacionais, a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, bem como assegurados:  

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

II - direito a liberdade de circulação no território nacional;  

III - direito à reunião familiar dos imigrantes com seus cônjuges e companheiros, 

filhos e familiares dele dependentes;  

IV - medidas de proteção às vítimas e testemunhas de tráfico de pessoas e de 

migrantes;  

V - direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a 

seu país de origem, observada a legislação aplicável;  

VI - direito de reunião para fins pacíficos;  

VII - direito de associação para fins lícitos;  

VIII - acesso aos serviços públicos de saúde e de assistência social, nos termos da 

lei; 

IX - amplo acesso à justiça, inclusive com concessão de gratuidade, desde que 

cumpridos os requisitos legais;  

X - acesso à educação;  

XI - garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de 

aplicação das normas de proteção ao trabalhador;  

XII- medidas destinadas a promover a integração do imigrante nas respectivas 

comunidades locais.  

Parágrafo único. Os direitos e garantias previstos nesta Lei serão exercidos em 

observância ao disposto na Constituição, independentemente da situação migratória, 

e não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o 

Brasil seja parte, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas 

autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios 

gerais do direito, analogia, costumes e equidade. (BRASIL, 2013b, p. 3-4). 

 

 Um rol extenso de direitos passa a ser reconhecido, sem restrições por documentação 

ou condição migratória. A igualdade passa a ser a regra, destoando absolutamente das 
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legislações anteriores, ao não reproduzir restrições de direitos ou dotar o Estado de poder para 

decidir sobre exceções justificadas em “ordem nacional”. É uma relação entre Estado e 

imigrante que não se propõe como aquela de puro controle, mas uma nova relação que apela 

ao reconhecimento e à garantia de direitos para o imigrante que está no país. É interessante 

notar, aliás, que “imigrante” passa a ser a nomenclatura utilizada pelo projeto para descrever 

os sujeitos em mobilidade não-nacionais, evitando o uso do termo estrangeiro 

intencionalmente ao julgá-lo carregado de significados que não estariam de acordo com o 

espírito da lei proposta. 

 

2.2.5.2 Motivos para migrar 

 

 Os motivos para migrar, no projeto original, não chegam a estar no centro das 

atenções. Mantendo o sistema de vistos para ingresso, os principais caminhos delineados para 

que imigrantes possam vir ao país são compostos por vistos temporários e permanentes, uma 

vez comprovando, nos termos dos requisitos legais, motivação de estudos, trabalho, 

tratamento de saúde, reunião e vínculos familiares, ser vítima de tráfico de pessoas, prestação 

de serviços relevantes ou investimentos. A grande novidade que surge, além da inclusão das 

vítimas de tráfico de pessoas, é a previsão da acolhida humanitária como razão para concessão 

de visto temporário, consolidando em normas iniciativas já tomadas na política migratória 

recente brasileira. 

Em que pese isso, é importante notar que para a obtenção de cada tipo de visto é 

preciso comprovar preencher um dos motivos listados na lei. O ingresso e permanência de 

imigrantes segue condicionado a razões que legitimem sua presença, pois esta não é permitida 

apenas por si, muito embora a proposta projete encarar a migração como um fato humano. 

Nesse sentido, como diz Sayad (1998; 2000), a imigração nunca é legítima em si mesma, ela 

precisa sempre de uma justificativa, ou seja, de um motivo que possa ser aceito pelo Estado. 

A estrutura do projeto, nesse ponto, não rompe com esta arquitetura, mas a reforma, alterando 

os motivos tomados como legítimos e introduzindo, especialmente, a possibilidade da 

acolhida humanitária. 

Do mesmo modo, o visto, em si, segue sendo considerado como expectativa de direito, 

não como um direito subjetivo. Isso implica que o Estado segue tendo o poder de conceder ou 

não o visto ao solicitante, não sendo obrigado a fornecer a alguém o documento ainda que a 

pessoa demonstre preencher os requisitos legais. Em artigo, Tarciso justifica ser o visto “ato 

de império de determinado Estado que analisará certas condições para entrada ou estada em 
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seu Estado, sem formação de direito subjetivo, pois resta uma expectativa de direito” 

(JARDIM, 2017, p. 33). As discussões sobre este ponto são bastante complexas e 

acompanharão toda a pesquisa. Por um lado, alguns atores ponderam que a discricionariedade 

estatal foi restringida ao instituir critérios legais que limitam o poder do Estado; por outro, 

argumenta-se que a proposta de lei migratória deixa de avançar nesse tema e mantém 

elementos tradicionais da relação Estado-imigrante que deveriam ter sido suprimidos. É um 

assunto que mexe, de forma muito sensível, na relação entre Estado e imigrante e que voltará 

a ser discutido neste trabalho com novos dados que surgem ao longo da tramitação do projeto.  

 

2.2.5.3 O controle migratório 

 

As medidas de controle migratório, comumente, são o cerne de legislações migratórias 

voltadas à contenção de imigrantes. No Brasil, elas estiveram, em diferentes extensões, 

presentes em boa parte das normas migratórias do século XX. O Estatuto do Estrangeiro, 

inclusive, é conhecido por ser bastante rigoroso em suas disposições, muito embora leis 

antecedentes também mereçam o mesmo adjetivo. A capacidade de não admitir o ingresso e 

expulsar uma pessoa estrangeira de seu território nacional, na realidade, está no centro da 

capacidade institucional de controle da mobilidade humana internacional, e, na avaliação de 

Domenech (2015, p. 28), faz parte do “núcleo duro” de Estado que não foi abandonado pelas 

reformas legislativas migratórias recentes da região: 

 

A regulamentação estatal da migração e das vidas dos migrantes continua sujeita ao 

ingresso e residência legais, com garantias mínimas para aqueles que estão em uma 

“situação migratória irregular”. A expulsão do território nacional, entre outros 

instrumentos de controle social dos estrangeiros, subsiste como figura legal e prática 

estatal legítima. A noção de “irregularidade migratória” e suas diversas modalidades 

estão sempre entre as principais causas de inadmissibilidade, expulsão ou proibição 

de (re)ingresso.  

 

No PLS 288/13, o controle migratório está previsto em três medidas, a saber: a) a 

repatriação, que é o “impedimento  do  ingresso  de  estrangeiro  sem  documentação  

adequada  à  entrada  ou  estada  no  território  nacional  que  esteja  em  área  de  aeroporto,  

porto  ou  posto  de  fronteira” (BRASIL, 2013b, p. 12); b) a deportação, que é a “retirada  

compulsória  do  estrangeiro  em  caso  de  não  possuir  documentação  adequada  para  sua  

entrada  ou  estada  no  território  nacional” (BRASIL, 2013b, p. 12) (nesse caso, sem a pessoa 

estar em área de aeroporto, porto ou posto de fronteira, já tendo adentrado o território 

nacional, sem importar há quanto tempo); e c) a expulsão, que é a “medida   administrativa   
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de   retirada   compulsória  de  imigrante  que  cometer  crime,  salvo  os  de  menor  potencial  

ofensivo” (BRASIL, 2013b, p. 13). No caso desta última, ela deve ser executada, em regra, 

após o cumprimento da pena, e conta com pequenas exceções de inexpulsabilidade, 

relacionadas a vínculos familiares ou a ter passado a residir no país nos primeiros dez anos de 

vida. O projeto, muito embora não inclua nas possibilidades de aplicação das medidas 

critérios vagos do Estatuto do Estrangeiro como segurança nacional ou ordem pública, não 

traz previsões expressivas sobre garantias processuais ao imigrante que seja alvo de uma 

dessas medidas. A deportação, por exemplo, é precedida de um curto prazo de saída 

voluntária de 3 a 8 dias e não recebe menção específica sobre a possibilidade de 

regularização. 

 

2.2.5.4 Pensar na organização administrativa 

 

A estrutura administrativa do Estado brasileiro é composta por vários órgãos, de 

atribuições diversas, seja no atendimento, seja no processamento dos pedidos e demandas dos 

imigrantes. Havia, no debate público, muitas controvérsias e reivindicações sobre quem deve 

ter qual papel. Em relação a esse ponto, contudo, o PLS apenas sugere que se pense na criação 

de uma agência especializada: 

 

[...] sobre esse aspecto cabe pontuar que importaria repensar os papéis do Ministério 

da Justiça, da polícia federal, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério 

do Trabalho e do Conselho Nacional de Imigração (CNIg). Diante o grande aumento 

do fluxo migratório ao Brasil, está no momento de pensarmos na oportunidade de 

criar uma Agência Nacional de Migração, fundada em lei federal de migração 

inspirada pelos direitos humanos, como se pretende com esse projeto, e não em 

decisões administrativas casuísticas, e com pessoal preparado para exercer essa 

função, sem utilizar a polícia federal para o que ela não é vocacionada. (BRASIL, 

2013b, p. 30). 

 

A ausência de disposições sobre esse assunto no texto ocorre porque este nasce com 

limitações jurídicas: por força da Constituição Federal57, uma vez tendo sido proposto por 

parlamentar, o projeto não pode dispor sobre organização administrativa do Executivo, ou 

seja, não pode criar nem alterar órgãos. Caso tratasse deste tema, incidiria em vício de 

iniciativa, a qual é privativa do Presidente da República. 

  

 
57 O artigo 61, II, determina que é iniciativa privativa do Presidente da República lei que disponha sobre “[...] b) 

organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da 

administração dos Territórios; [...] e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, 

observado o disposto no art. 84, VI; [...]” (BRASIL, 1988). 
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2.2.6 Apresentação do projeto e iniciativas paralelas 

 

O projeto de Nova Lei de Migração foi protocolado em 11 de julho de 2013, época 

que se avaliou que seria o momento taticamente correto para sua apresentação. Ainda que não 

estivesse totalmente pronto, como me revelou Tarciso, foi tomada a decisão de o protocolar 

para dar o “pontapé inicial” da discussão. O PLS 288/13 não foi lançado como um produto 

pronto, mas como um começo de debate a ser aprofundado, ou melhor, a ser posteriormente 

aperfeiçoado no processo político.  

 Nesse meio tempo, o Poder Executivo se movimentava. Em 29 de maio de 2013 foi 

criada, a partir da Portaria 2.162/103 do Ministério da Justiça, uma Comissão de Especialistas 

com o objetivo de criar um Anteprojeto de Lei de Migração. Nos bastidores, comenta-se que 

ela foi criada naquele momento, menos de um mês e meio antes do protocolo do PLS, porque 

o Poder Executivo, já sabendo da PEC 25/12 e da intenção do senador Aloysio Nunes de 

propor um projeto de lei sobre migração, decidiu também se dedicar à pauta – da mesma 

forma, também se comenta que a proposição do PLS em julho foi influenciada pela iniciativa 

do Executivo de envolver-se no tema. Na sua composição estavam Paulo Abrão, Secretário 

Nacional de Justiça, e João Guilherme Granja, Diretor do Departamento de Estrangeiros da 

SNJ, além dos professores André de Carvalho Ramos (também procurador da república); 

Aurélio Veiga Rios (também procurador da república); Clèmerson Merlin Clève; Deisy de 

Freitas Lima Ventura; José Luis Bolzan de Morais; Pedro de Abreu Dallari; Rossana Rocha 

Reis; Tarciso Dal Maso Jardim (também consultor legislativo); e Vanessa Oliveira Berner58. 

Essa comissão se propunha, portanto, a também criar um projeto de norma migratória para o 

Brasil, que poderia ser proposta pelo Poder Executivo e não enfrentaria limitações de 

iniciativa, ou seja, poderia tocar na estrutura administrativa. Seu desenvolvimento será 

discutido e analisado posteriormente, de forma paralela e até mesmo conjunta à tramitação do 

PLS. Importa aqui destacar que um dos protagonistas da elaboração do projeto analisado, 

Tarciso Jardim, foi chamado a também compor a comissão. Para ele, isso foi “um gesto ao 

Parlamento, que não era um grupo antagônico ao que tinha sido feito, que eles sabiam, eles 

me chamaram porque sabiam que eu tinha auxiliado na elaboração do PLS 288”. Em 

conversas com outros atores, seu chamado também foi tratado como um convite que 

significava essa não oposição de projeto, o que é um ponto importante para identificar os 

propósitos da criação da comissão.  

 
58 Alguns desses personagens também atuam em outras funções não listadas. Listei apenas aquelas que, no 

campo migratório e no meu campo específico de pesquisa, são diretamente relevantes. 
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 A criação da Comissão de Especialistas, contudo, foi motivo de fortes tensões com o 

CNIg, como foi identificado em vários diálogos de bastidores. Ator que vinha protagonizando 

diversas inovações na política migratória brasileira e que também mantinha debates sobre a 

substituição do Estatuto do Estrangeiro, o Conselho não foi incluído na composição da 

Comissão. Além desses dois personagens, dentro do governo, a Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República (SAE) também vinha se mobilizando para a 

elaboração de reformas nas normas migratórias, com o objetivo de facilitar a vinda de 

imigrantes altamente qualificados e de restringir o ingresso de imigrantes considerados não 

qualificados, sob uma ideia de “imigração seletiva”. Em uma reportagem publicada no início 

de 2012 no Jornal Público, de Portugal, afirma-se que um dos objetivos do projeto seria de 

limitar a entrada dos mais pobres, mencionando os haitianos, ao que se vincula uma fala do 

subsecretario de Ações Estratégicas da SAE, Ricardo Paes de Barros: “é preciso definir até 

onde irá a nossa generosidade [...] Como vamos contribuir para aliviar a pobreza do mundo e 

absorver essas pessoas. Solidariedade tem de ter limite e caber dentro do que o Brasil pode 

ajudar.” (COELHO, 2012). Na mesma reportagem, há o registro de que, embora citado como 

parceiro, o Ministério da Justiça não teria conhecimento oficial de projeto nesse sentido, 

sugerindo haver um certo descompasso entre os órgãos. Ao juntar informações, na realidade, 

é possível indicar que houve até mesmo um desconforto com as falas do integrante da SAE na 

Esplanada dos Ministérios. Nesse sentido, Sprandel (2012) relatou críticas públicas desferidas 

por representantes do governo às manifestações59.  

Com esse cenário, é importante destacar que o Poder Executivo se mobilizava em 

frentes não homogêneas e até mesmo opostas para alterar as normas migratórias no Brasil. 

Apesar da iniciativa da SAE não ter prosperado, a divergência entre Ministério da Justiça e 

CNIg permaneceu saliente. Assim, cabe ressaltar que quando o PLS 288/13 é proposto há 

iniciativas paralelas em andamento, mas sem consenso formado no governo sobre como 

conduzir as discussões. 

 

2.2.7 As regras do jogo 

 

 
59 No seminário “O Direito dos Migrantes no Brasil”, promovido pelos Ministério do Trabalho e Emprego, 

Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Justiça, em 2012, Sprandel (2012, p. 5) observou a 

“referencia feita na abertura do evento, por um dos representantes do Governo na mesa, de que ali era o lugar 

onde se estava gerando a política, e não nos gabinetes de Brasília; [referia-se, soube depois, a notícias veiculadas 

pelo jornal O Globo, na qual o economista do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), Ricardo 

Paes de Barros, se vangloriava de estar elaborando uma política migratória que privilegiasse a atração dos 

melhores cérebros para o Brasil, na condição de assessor da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE)- com 

forte influência dos setores militares- chefiada por Wellington Moreira Franco]”. 
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 O PLS 288/13, ao ser proposto, entra para um longo processo legislativo com regras 

procedimentais formais que precisa obedecer, como qualquer projeto de lei. Essas regras são 

previstas na Constituição Federal e nos regimentos internos do Senado Federal e da Câmara 

dos Deputados. Introduzo, aqui, estes procedimentos/ritos para facilitar a compreensão dos 

momentos posteriores do campo, de forma bastante simplificada e me atendo ao que é 

fundamental para esta pesquisa. Ao ser proposto por um Senador, o projeto de lei adquire sua 

nomenclatura especial como Projeto de Lei do Senado, PLS, e inicia sua tramitação no 

Senado Federal, a Casa Iniciadora. No sistema brasileiro, o Legislativo Federal compreende 

duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados; para um projeto de lei ser aprovado, 

precisa de aprovação das duas casas, onde uma será a iniciadora e a outra a revisora. Após ser 

aprovado no Senado, portanto, o projeto deve ser encaminhado para a então Casa Revisora, a 

Câmara de Deputados. Caso o projeto ganhe alterações/emendas nessa segunda etapa, deve 

voltar novamente à Casa Iniciadora para ser aprovado com as emendas. Em cada uma dessas 

tramitações, o projeto ganha nova nomenclatura/numeração (no caso desta pesquisa, PLS 

288/13, PL 2516/15 e SCD 07/16). Após aprovado nestas etapas, deve ser encaminhado para 

sanção pelo presidente da República, que pode o vetar no todo ou em partes por considerar 

inconstitucional ou contrário ao interesse público ou pode o sancionar. Este veto, ocorrendo, 

pode ser objeto de deliberação em sessão conjunta da Câmara e do Senado, sendo possível 

derrubá-lo/rejeitá-lo por decisão da maioria absoluta dos deputados e senadores (ou seja, a 

metade mais um).  

Na tramitação de um projeto de lei, ele deve, antes de ir ao plenário, passar por 

comissões, ou seja, grupos menores de parlamentares, constituídos seguindo uma 

representação/proporção partidária, que tratam especificamente de algum tema ao qual o 

projeto de lei é pertinente ou de temas gerais, como compatibilidade com a Constituição.  A 

distribuição do projeto às comissões compete do presidente de cada uma das casas. O projeto 

deve passar, ao ser aprovado, sucessivamente de uma comissão à outra, até chegar ao final, se 

aprovado em todas, ao Plenário. Em alguns casos, não precisa passar em Plenário, quando for 

aprovado em uma comissão em caráter terminativo; nessa situação, pode passar para a Casa 

Revisora. Em cada comissão, há um presidente que designa um relator para o projeto, 

seguindo também regras de representação/proporção partidária. O relator produz um relatório 

sobre o projeto, concluindo pela sua aprovação ou rejeição e podendo introduzir emendas ou 

um projeto substitutivo. O presidente da comissão então coloca em pauta de alguma reunião 

(que normalmente é semanal) o projeto e, se a comissão o aprovar, ele se torna o parecer da 

comissão, podendo já agregar alterações sugeridas pelo relator ou até mesmo por outros 
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parlamentares que integrem a comissão, que passam a ser consideradas na próxima comissão 

pela qual passar. Caso o projeto precise passar por mais de 3 comissões que o avaliem no 

mérito, pode ser constituída comissão especial, composta por ao menos metade de integrantes 

das comissões pertinentes, que terá por objeto exclusivo a apreciação do projeto de lei. Nas 

comissões, além das reuniões ordinárias para leitura e discussão de seu relatório, podem 

também ser feitas audiências públicas com participação de convidados externos, a pedido dos 

parlamentares que a compõem. De forma mais concreta, tudo isso ainda voltará a ser tratado 

ao longo da tramitação do PLS; mas é importante, desde já, destacar que, como qualquer 

projeto de lei e como os tantos que estão ao mesmo tempo tramitando, ele precisa seguir um 

extenso regramento sobre o rito do processo legislativo, com regras próprias e uma linguagem 

específica que precisa ser compreendida. Contudo, vale registrar que tudo isso também 

dependerá, concretamente, apesar da aparência objetiva das regras, dos interesses políticos do 

momento, e que, além disso, os procedimentos também vão ser objeto de estratégias variadas 

pelos seus atores, conforme as diferentes avaliações de contextos, de modo que não podemos 

olhar para a prática desses procedimentos de uma forma despolitizada.   

 

2.2.8 Seguir adiante sem terra arrasada: migração como fato humano e poder do estado 

 

 Em síntese, o PLS é considerado um “pontapé inicial” para a elaboração da Nova lei 

de Migração, que, sabidamente, precisaria ser aperfeiçoado em sua tramitação. Apesar disso, 

ele lista princípios e direitos aos imigrantes que representam um rompimento muito grande 

com as legislações brasileiras antecedentes. É uma criação, como Tarciso definiu, 

“bibliotecária”, “de escrivaninha”, produzida em gabinete. Vale destacar, neste sentido, que 

ela surge pela iniciativa de um parlamentar, que tem uma atuação muito diferente da atuação 

do Poder Executivo; enquanto este é composto por uma pluralidade de atores e precisa se 

ocupar diretamente de assuntos de política interna e externa60, aquele se ocupa desses 

assuntos por interesse temático, por agendas, por orientações partidárias ou outras razões, mas 

com um vínculo muito diferente do Poder Executivo61 e com uma autonomia individual de 

 
60 Utilizo o termo política interna e externa para identificar os muitos assuntos que o Poder Executivo tem de se 

ocupar. Contudo, sei que esta distinção é, frequentemente, artificial, pois muitos assuntos atravessam a separação 

entre política interna e externa, como falam Wimmer e Schiller (2002) ao criticar o nacionalismo metodológico. 

Nesta análise da elaboração do projeto, não houve menções mais específicas à política interna ou externa 

brasileira exatamente pela autoria do PLS ser de um parlamentar, que não possui competências diretas nestes 

assuntos nem participa diretamente dos órgãos que constroem aquelas políticas.  
61 O Poder Executivo, por exemplo, para propor uma lei migratória precisaria ter a proposta aprovada ou ao 

menos discutida por diversos ministérios que tenham conexão com o tema (especialmente, Ministério de 

Relações Exteriores, Ministério do Trabalho e Ministério da Justiça). Isso envolve um longo processo de 
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atuação e proposição muito maior. Essa criação propõe-se a abandonar paradigmas antigos da 

relação brasileira entre imigrante e Estado, criando um novo paradigma, o humanitário. Entre 

fontes e antifontes, o projeto tenta amparar-se em outros exemplos nacionais e internacionais 

pró-imigrante e distanciar-se da tradição jurídica brasileira de boa parte do século XX. Tudo 

isso não surgiu propriamente de uma única fonte local ou global, mas de uma confluência 

delas a partir do trabalho do seu redator.  

Desta forma, o PLS se apresenta, exatamente, como uma tentativa de romper com a 

lógica tradicional da relação entre Estado e imigrante. A mudança que busca instituir tem por 

norte trazer uma agenda de direitos no tema, na qual o imigrante ganha significado como um 

sujeito em mobilidade, um sujeito em um processo considerado cotidiano da vida humana. 

Não é o imigrante como ameaça, mas o imigrante como uma pessoa comum a quem o Estado 

deve responder garantindo seus direitos; é dizer, há um novo significado para interpretar o 

imigrante, e, consequentemente, novas categorias jurídicas devem ser desenvolvidas. A 

proposta é de se atribuir para o conceito de “imigrante” uma outra estrutura de significado, 

como diria, novamente, Geertz (1989), um novo sentido pelo qual ele possa ser lido dentro da 

sociedade, rompendo com formas antigas que o associavam à ameaça e perigo. É a busca de 

uma nova nominação ou uma nova forma de categorizar imigrante a partir do direito, nos 

termos de Bourdieu (1989), que tenha uma eficácia concreta na realidade social, embora seja 

também criado pela própria sociedade (nesse caso, é importante lembrar que o projeto buscou 

se apoiar em outros exemplos de normas migratórias consideradas favoráveis ao imigrante).  

É de se pontuar, contudo, que esse mesmo Estado que tem uma nova imagem do 

imigrante na proposta não abandona seus poderes para dispor sobre a própria condição do 

imigrante. Ao tempo que traz muitas inovações, a proposta não representa um rompimento 

total com os institutos do direito migratório, mas sim uma reforma considerada compatível 

com esse novo olhar sobre o imigrante internacional; não há, como dizia Tarciso, “terra 

arrasada”. Como esses dois aspectos - a ideia da imigração como um fato humano e o poder 

do Estado sobre o imigrante - vão se articular é uma pergunta cuja resposta não escapa à 

consideração da complexidade do processo de elaboração de leis. Não se pode deixar de levar 

em conta, nesse sentido, que, para a aprovação de um projeto, é preciso estratégias políticas, 

 
elaboração interno, com uma diversidade de atores, com diferentes posições e até mesmo relações entre si. Já um 

parlamentar tem autonomia para propor um projeto pela sua iniciativa individual, embora possa buscar respeitar 

as agendas de seu grupo político ou base eleitoral; basta fazer o projeto e protocolar. Ao mesmo tempo, o Poder 

Executivo pode ter uma facilidade maior em organizar debates que reúnam atores diferentes para discutir um 

projeto de lei, dado que possui uma estrutura física, orçamentária e de pessoal muito diferente e absolutamente 

superior que a de um parlamentar, que conta, basicamente, com o que dispõe para seu gabinete. Uma conferência 

como a Comigrar, por exemplo, que foi organizada pelo Executivo, muito dificilmente poderia ser custeada e 

organizada com os recursos disponíveis a um parlamentar ou mesmo a um grupo de parlamentares.  
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que incluem, também, a limitação do alcance de uma proposição para poder ganhar maior 

apoio parlamentar de setores políticos variados. Levar uma proposição que traga rompimentos 

jurídicos muito fortes pode exigir um trabalho de convencimento político muito maior e mais 

arriscado. Nas partes que seguem, essas discussões ganharão mais elementos. 

Os próximos capítulos ocupam-se da tramitação do PLS 288/13 ao longo do processo 

legislativo. Muitas disputas ainda estão por vir e muitas mudanças no projeto de lei surgirão, 

assim como novos atores entram em campo. As muitas lógicas procedimentais do Congresso 

Nacional também precisam ser percorridas. É um longo caminho até sua aprovação em 2017. 
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3 DO SENADO À CÂMARA FEDERAL: PONTES E FRONTEIRAS NA 

CONSTRUÇÃO DA NOVA LEI MIGRATÓRIA EM UM BRASIL DE IMIGRANTES 

 

 Neste capítulo, discorro sobre boa parte da tramitação legislativa do projeto de Nova 

Lei de Migração. Iniciando como PLS 288/13 no Senado Federal e terminando como PL 

2516/15 na Câmara de Deputados, a proposta passa por muitos debates e alterações ao longo 

desse período. Em meio a disputas desde o interior do Estado, negociações difíceis tiveram de 

ser estabelecidas, seja por divergências conceituais, seja por divergências de interesses. 

 De forma cronológica, a apreciação do projeto nas comissões e nos plenários do 

Senado Federal e da Câmara dos Deputados foi feita tendo por foco os fios condutores dessa 

pesquisa, quando viável. Eventualmente, outros elementos foram agregados. Em algumas das 

etapas apresentadas, muitos pontos são passíveis de exame; em outras, os debates 

parlamentares são muito reduzidos, agregando então poucos dados à investigação. Incluí, 

ademais, uma contextualização sobre as negociações dentro do Executivo, que se revelaram 

fundamentais para o andamento da proposta. 

 Para evitar repetições, o centro das análises está na Câmara dos Deputados, onde o 

processo legislativo ganhou muitos elementos. Desde sua fase anterior no Senado Federal, 

contudo, várias das discussões já estão introduzidas ou indicadas. 

 

3.1 TRAMITAÇÃO NA CASA INICIADORA: SENADO FEDERAL 

 

 O Projeto de Lei do Senado 288, protocolado em 11 de julho 2013, é encaminhado 

pela Mesa Diretora/Presidência da Casa para três comissões permanentes, que devem avaliar a 

proposta e dar parecer. As comissões designadas são a Comissão de Assuntos Sociais, a 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional. Nesta última, foi informado que a decisão tomada seria terminativa, possibilidade 

fundamentada na Constituição Federal e no Regimento Interno62 que significa, na prática, que 

a decisão ali tomada valeria como a decisão do Senado, de modo a não ser necessária a 

apreciação pelo Plenário da Casa, salvo no caso de recurso de parlamentares. Em sendo 

aprovada nessas etapas, portanto, a proposta já poderia ser encaminhada para a Casa Revisora, 

a Câmara de Deputados. Cada uma das comissões tem uma composição e escopo específicos, 

embora as discussões em certos momentos sejam bastante amplas. Na sequência, apresento e 

 
62 Art. 58, § 2, I, da Constituição Federal e art. 91, I, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF). 
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analiso o andamento do projeto dentro destas comissões, que chamei de “primeira etapa do 

projeto”.  

 

3.1.1 Comissão de Assuntos Sociais: mais um projeto, mas não qualquer projeto 

  

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal (CAS) é uma comissão 

permanente, conforme o RISF, ou seja, que existe de forma permanente na Casa e não se 

extingue ao fim de um determinado lapso temporal, conclusão de tarefa ou fim de sessão 

legislativa, e é composta por 21 parlamentares63. À época, presidia a CAS o senador 

Waldemir Moka, do PMDB64 do Mato Grosso do Sul. A competência desta comissão é, em 

suma, para opinar sobre proposições que tratem de questões relacionadas com trabalho, 

seguridade social e saúde. Após transcorrido prazo regimental de apresentação de emendas e 

o aguardo da decisão do presidente da comissão, em 15 de agosto, pouco mais de um mês 

depois que a matéria entra para a CAS65, o senador Cyro Miranda (PSDB-GO) é designado 

como relator do projeto. Cyro é um parlamentar ligado ao meio empresarial, tendo assumido 

mandato em 2010 após a renúncia do titular da chapa da qual era primeiro suplente, Marconi 

Perillo, que assumiu outro cargo eletivo. A ele – e sua assessoria66 - coube então analisar o 

PLS 288/13 e apresentar relatório que, uma vez aprovado pelos pares, tornar-se-ia o parecer 

da CAS. Cabe destacar que, durante a pesquisa, não se encontrou nenhuma ligação prévia 

mais consistente do parlamentar com o tema da migração. Não obstante, também é relevante 

considerar que o relator pertence ao mesmo partido do autor do projeto, o PSDB. 

 Em 26 de setembro de 2013, o relatório é entregue pelo senador à CAS; logo em 

seguida, no dia 30, a matéria é incluída na pauta da próxima reunião67, agendada para 02 de 

outubro. Na ocasião, diversas proposições foram analisadas, tratando de assuntos variados 

como questões tributárias, questões de orçamento e saúde pública, ampliação legal de 

assistência odontológica a certos casos, legislação trabalhista, entre outros, além da migração. 

 
63 Como nas outras comissões, os parlamentares são designados pelo presidente do Senado, a partir de indicação 

dos líderes partidários ou blocos, buscando-se assegurar “tanto quanto possível, a participação proporcional das 

representações partidárias ou dos blocos parlamentares com atuação no Senado Federal.” (SENADO FEDERAL, 

2019, p. 43). 
64 Em 2017, o PMDB muda seu nome para MDB. Busco utilizar a sigla do partido vigente no momento do fato 

que narro, para dar maior precisão histórica.  
65 Vale registrar que o RISF estipula o prazo de dois dias úteis para designação de relator após recebida a matéria 

pela comissão, salvo casos em que disponha em contrário (art. 126, caput). Em que pese isto, entre 18 de julho e 

31 de julho o Congresso Nacional entra em recesso. 
66 Lembrando que, como já mencionado, as assessorias possuem como algumas de suas atribuições, 

normalmente, a produção de estudos e relatórios das matérias relatadas por seus parlamentares. 
67 Importante lembrar que as proposições, via de regra, precisam ser incluídas com antecedência na pauta da 

reunião para serem discutidas. 
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A reunião, ao todo, levou em torno de 2 horas e meia e teve discussões mais intensas sobre 

certos projetos, enquanto a análise do projeto sobre migração ocupou apenas 10 minutos e não 

rendeu maiores discussões ou intervenções de parlamentares.  

 O PLS 288/2013 era o item 2 da reunião da comissão. Quando chegou seu momento 

de debate, o presidente da CAS, Waldemir Moka (PMDB –MS), logo passou a palavra ao 

relator Cyro Miranda (PSDB-GO) para leitura do relatório. O relatório do senador, lido na 

íntegra, constituiu-se, como de costume, em três partes: relatório68, análise e voto6970. A 

avaliação sobre a proposição está na parte II, onde podem estar presentes argumentos, contra-

argumentos, opiniões, críticas e significados sobre imigração e Estado. Em razão disso, 

concentro os exames sobre esse trecho.  

A análise do senador Cyro centra-se nos aspectos trabalhistas e previdenciários, 

conforme o escopo da CAS, além das questões formais de processo legislativo (todas 

consideradas respeitadas). O relator começa suas considerações de mérito com a crítica ao 

Estatuto do Estrangeiro, entendendo que “[...] o foco da Lei de 1980 não é a tutela do ser 

humano, e sim o resguardo do Estado e da segurança nacional contra eventual ação praticada 

pelo sujeito que não pertença ao povo brasileiro. Tal visão instrumentaliza o estrangeiro, pois 

o subordina aos interesses do Estado” (BRASIL, 2013c, p. 4).  Para o senador, esta visão já 

não seria mais adequada diante do surgimento da Constituição Federal de 1988, que teria por 

fundamento maior o ser humano e a dignidade da pessoa humana. Neste novo contexto, ele 

entende que 

 

[...] não importa a nacionalidade. Toda pessoa que transitar pelo território brasileiro 

tem, enquanto estiver sujeita à soberania nacional, a garantia de que todos os seus 

direitos fundamentais (vida, liberdade, propriedade, dentre outros) serão preservados 

pelo Estado Brasileiro, que não pode, ressalte-se, instrumentalizar a pessoa humana, 

qualquer que seja a sua procedência geográfica. (BRASIL, 2013c, p. 4) 

 

 Além de mencionar diversos dispositivos da Constituição, o parlamentar argumenta 

que a proposição “colabora para que o trabalho prestado no País, independentemente da 

nacionalidade do trabalhador, revista-se de dignidade, garantindo, portanto, pleno 

 
68 Na parte I, o relatório (relatório-síntese), apresentam-se sinteticamente justificativas da proposição, 

organização e suas principais disposições e previsões, assim como o caminho legislativo que deve percorrer. Esta 

parte não apresenta muitas informações novas, já que se constitui basicamente em uma síntese descritiva do 

projeto, sem conteúdo opinativo ou crítico, motivo pelo qual opto por não esmiuçar demasiadamente sua 

exposição. 
69 Nessa parte está o voto/deliberação final do senador. 
70 Para a análise, utilizei o relatório escrito disponível online. A exposição do senador, se comparada ao relatório 

escrito, é praticamente igual, tendo como diferença, basicamente, algumas expressões mais cotidianas ou 

interjeições a presentes que, neste caso, não causam alterações significativas no conteúdo.   
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desenvolvimento das potencialidades daquele que disponibiliza a sua energia vital em prol de 

outrem” (BRASIL, 2013c, p. 4-5). Como exemplo dessa colaboração, menciona o incentivo à 

admissão da mão de obra estrangeira necessária ao desenvolvimento do país e a igualdade de 

tratamento, bem como a garantia do cumprimento das normas de proteção ao trabalhador. 

Prosseguindo a análise, também destaca a inclusão previdenciária do brasileiro que trabalha 

no exterior/emigrante. Na sua avaliação, partindo do direito do trabalho e da seguridade 

social, a proposta deveria ser aprovada, ao conferir “[...] valor social ao trabalhador, sem 

distinção de sua procedência, em manifesto compasso ao disposto no art. 1º, IV, da Carta 

Magna” (BRASIL, 2013c, p. 5). 

 O relatório do senador também inclui 4 emendas, ou seja, propostas de alterações do 

texto original do PLS - que, igualmente, precisam ser aprovadas pelos pares. A emenda mais 

expressiva é a primeira, que sugere que a ementa do projeto, originalmente “Institui a Lei de 

Migração e regula entrada e estada de estrangeiros no Brasil”, altere sua redação para incluir 

ao final o trecho “estabelece normas de proteção ao emigrante brasileiro e dá outras 

providências”. O relator justifica a mudança ao considerar que o PLS 288/13 não trata apenas 

da entrada e saída de estrangeiros, mas também dos “patamares mínimos de proteção 

conferidos ao emigrante brasileiro.” (BRASIL, 2013c, p. 5). As demais emendas referem-se, 

basicamente, a questões de correção técnica legislativa, linguística ou de referências legais, 

não alterando o mérito da proposição. Ao final, na parte III, vota pela aprovação do PLS 

288/13, com as emendas apresentadas. 

 Neste relatório, há uma convergência de ideias com relação à justificativa do PLS 

288/13, passando pela crítica à ótica de segurança nacional do Estatuto do Estrangeiro, pela 

contextualização do momento vivido com a Constituição Federal, pela defesa da igualdade de 

direitos independentemente de nacionalidade e pelo reforço da inclusão da figura do 

emigrante na proposta de lei de migração, o que já foi argumentado quando da apresentação 

do projeto de lei também como uma mensagem sobre a dinamicidade dos processos 

migratórios. A análise, contudo, é restrita aos objetivos da CAS, de modo que os temas 

tratados estão adstritos ao que envolve relações trabalhistas e seguridade social. Não estão 

ainda sob escrutínio muitos dos aspectos da relação entre imigração e Estado, que entrarão em 

debate em outras comissões. Aqui o relatório ainda é bastante sintético e poucas alterações 

são sugeridas. A leitura sobre o fenômeno migratório, ao que os arquivos permitem analisar, 

não destoa da leitura inicial apresentada na justificativa do próprio projeto de lei.  

 Os arquivos da reunião em que Cyro Miranda apresentou seu relatório, no dia 02 de 

outubro de 2013, indicam que, neste momento, o PLS 288/13 ainda não gera discussões muito 
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significativas nem desperta maiores questionamentos. Muito emblemático disto é que, em 

meio à leitura de seu relatório, na parte da análise, Cyro volta seu olhar para trás, retorna para 

a frente e reclama ao presidente da CAS: “Se fizerem um pouquinho de silêncio, fica mais 

fácil, Presidente”. As reuniões das comissões costumam, de fato, ser bastante agitadas, com 

circulação de pessoas e conversas entre parlamentares e assessores, entre outros, mas 

dificilmente ouve-se um parlamentar ter de rogar por silêncio. Apesar dos arquivos não 

poderem dar conta do que se tratava os sons que incomodavam o senador, todo o contexto 

permite compreender que não é nenhuma polêmica sobre o assunto migratório, mas 

provavelmente outros assuntos diversos. Concluída a fala do senador Cyro, o presidente abre 

a matéria para discussão. O primeiro a se manifestar, senador Humberto Costa (PT- PE), 

afirma que, por reconhecer a importância do projeto, pede vista71, com o intuito de aperfeiçoá-

lo. Concede-se de imediato vista coletiva aos parlamentares, e a discussão já não prossegue 

mais a partir deste momento.  

 É na reunião ordinária seguinte, em 09 de outubro, que a CAS prossegue e conclui a 

análise do PLS 288/13. Naquela ocasião, a reunião também possuía vários itens em pauta, 

constando o projeto de lei de migração como segundo item. Era um dia atípico na Casa, pois a 

data coincidia com sessão de homenagem aos constituintes. A reunião, então, que começou às 

9:00, deveria se encerrar no mais tardar às 10:00 da manhã. O principal debate, que gerou 

inclusive certas animosidades, foi sobre outro item, o item 1, que tratava de orçamento 

público/recursos obrigatórios para saúde. Durante a reunião, ainda quando parlamentares se 

manifestavam sobre o item antecedente, o senador Cyro Miranda pede ao presidente da CAS 

para encerrar a discussão do PLS 288/13, já que o relatório já havia sido lido e não se tratava 

de projeto terminativo naquela comissão, ou seja, deveria ser discussão rápida; e assim foi: 

em pouco mais de 5 minutos, aprovou-se o projeto. Em sua fala o relator enfatizou, 

sucintamente, que um problema detectado no projeto sobre seguridade social foi resolvido por 

emenda e reforça não haver nenhum prejuízo ao governo com a proposição. O senador 

Humberto Costa (PT-PE), que havia originalmente feito o pedido de vistas, não apresentou 

nenhuma emenda, já que as questões que haviam gerado preocupação entre eles, Ministério da 

Justiça e assessoria da sua bancada já haviam sido resolvidos pelas emendas do relator. Não 

obstante, o parlamentar também fez constar a existência de uma iniciativa do Poder Executivo 

 
71 A vista nada mais é do que o pedido de prazo pelo parlamentar para analisar com mais calma a matéria, que 

depois retorna à pauta para voltar a ser debatida. Não obstante, em diversas ocasiões o pedido de vista é utilizado 

também para permitir que se teçam acordos e negociações nos bastidores sobre pontos controvertidos, ou para 

obstruir o andamento de um projeto ao qual o parlamentar se oponha. Regulado pelo RISF, o pedido de vista é 

cabível uma única vez, após conhecido o voto do relator, pelo prazo de 5 dias (salvo exceções que preveem 

prazos menores). A vista pode ser coletiva, para vários parlamentares, mas, mesmo assim, o prazo é o mesmo. 



87 

 

para construir uma lei de migração, representada pela Comissão de Especialistas criada pelo 

Ministério da Justiça. Neste momento ainda não se fala em somar esforços ou de como um 

projeto pode contribuir ao outro, mas há, sim, uma delimitação de intenções de diferentes 

iniciativas – embora não antagônicas - para regular o tema das migrações no Brasil, o que o 

senador Humberto Costa, da base governista, faz questão de fazer constar publicamente.  

 Além de Cyro e Humberto, apenas a senadora Ana Rita (PT-ES) participou da 

discussão, manifestando-se sobre um grupo específico, o de missionários, que precisariam de 

um visto especial. Explica a senadora que a solicitação veio da Confederação Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), mas que, como a procuraram tarde, não houve como elaborar uma 

emenda, que seria então apresentada adiante, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). 

 Após estas breves discussões, o relatório do projeto é aprovado por voto simbólico72, 

sem oposição, tornando-se o parecer da comissão. Este foi um fechamento que ilustra esta 

fase da tramitação do PLS 288/13: na CAS, não houve nenhuma polêmica maior sobre a 

aprovação da proposta, que tramitou de forma relativamente rápida, em menos de três meses, 

atravessados pelo recesso parlamentar de julho. As razões para a mudança da lei defendidas 

pelo seu autor são reafirmadas pelo relator, sem divergências em evidência. Há apenas uma 

demarcação de que há outra iniciativa em curso do Governo Federal, mas ainda sem 

concretude. Nas reuniões em que foi discutido, o projeto, de fato, talvez tenha surgido apenas 

como mais um projeto no meio de tantos outros sobre variados temas que os senadores estão 

discutindo. Tanto é assim que suas discussões foram muito breves. Ao mesmo tempo que 

parece ser mais um projeto, também não é qualquer um projeto, pois um projeto da 

envergadura e abrangência deste PLS sem força política dificilmente tramitaria de maneira tão 

rápida. É importante notar, ainda, que, até agora, a discussão esteve basicamente limitada ao 

Congresso Nacional, sem a participação ativa explícita de outros atores governamentais (o 

pedido de vistas de Humberto Costa, embora consulte o MJ, não resultou em qualquer 

emenda), de organizações internacionais ou da sociedade civil organizada73. Nos arquivos, 

aliás, não se encontrou nenhuma menção à presença de algum destes atores nas reuniões das 

 
72 A votação simbólica é aquela em que “não há registro individual de votos. O presidente da sessão pede aos 

parlamentares favoráveis à matéria que permaneçam como se encontram, cabendo aos contrários manifestarem-

se. Ocorre, geralmente, quando há acordo para a votação das matérias” (SENADO FEDERAL, 20--). É uma 

votação que acontece com assuntos já resolvidos e que não suscitam mais divergências inconciliáveis no 

momento da decisão. 
73 Compreendendo neste sentido os diversos movimentos sociais e organizações não governamentais que 

defendem os direitos dos imigrantes. 
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comissões74. Para prosseguir a análise, acompanhamos agora o PLS em sua segunda 

comissão, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.  

 

3.1.2 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: uma longa espera para menos de 3 

minutos de protagonismo 

 

 A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal (CCJ) é também 

uma comissão permanente, à época composta por 23 parlamentares75. Entre 2013 e 2014, foi 

presidida pelo senador Vital do Rêgo Filho, do PMDB da Paraíba. É uma comissão que 

possui uma competência bastante ampla para análise de projetos e com poder para barrar o 

andamento de proposições que considere conter inconstitucionalidade ou injuridicidade76. 

Além disso, em suas atribuições específicas de análise estão matérias como nacionalidade, 

cidadania e naturalização, extradição, expulsão, emigração e imigração (art. 101, II, e).  

 Em 09 de outubro de 2013, mesmo dia da aprovação do parecer da CAS, a matéria já é 

encaminhada para a CCJ, quando então passa a aguardar designação de relator. Em 05 de 

novembro, a relatoria é distribuída ao senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas. 

Eduardo Braga é político e empresário, já tendo ocupado diversos outros cargos eletivos. Na 

época em que assume a função de relator do PLS 288/13, é líder do governo no Senado 

Federal, posição de bastante prestígio na Casa e prevista no próprio Regimento Interno. 

Indicado pela Presidente da República, o senador deve ter uma interlocução direta com o 

Governo Federal e representar os interesses deste no Senado. Durante a pesquisa, também não 

encontrei nenhuma ligação prévia mais consistente do parlamentar com o tema das migrações 

internacionais.  

 Já em 2014, no dia 09 de abril Eduardo Braga entrega seu relatório à CCJ. No dia 25 

do mesmo mês, a matéria é incluída na pauta da comissão. Contudo, as pautas da CCJ nas 

reuniões que se seguiram foram muito extensas, com diversos itens a serem apreciados. O 

PLS 288/13 figurou, em quase todas as ocasiões, como um dos últimos itens, após ao menos 

20 outras proposições. Não obstante isto, nestas reuniões muitos senadores também 

 
74 Cabe lembrar que é comum que os parlamentares registrem nas suas falas a presença de atores externos. Além 

disso, os arquivos de áudio e fotográficos apontam também para esta constatação da ausência de outros atores 

nas duas reuniões. 
75 Em 2015, a CCJ passa a ter 27 parlamentares, tornando-se, junto com a Comissão de Assuntos Econômicos e a 

Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a comissão com maior número vagas. 
76 Isto se depreende do RISF, por meio do art. 101, § 1º: “Quando a Comissão emitir parecer pela 

inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, será esta considerada rejeitada e arquivada 

definitivamente, por despacho do Presidente do Senado, salvo, não sendo unânime o parecer, recurso interposto 

nos termos do art. 254.” (SENADO FEDERAL, 2019, p. 55). 
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solicitaram à presidência da comissão inversão de pauta ou antecipação da apreciação de 

outros itens, justificando por urgência na deliberação ou pela relevância do assunto, o que 

aumentou ainda mais a fila de espera para a discussão do projeto de lei de migração. Como a 

reunião não pode se estender demais em tempo, salvo exceções, o item do PLS 288/13, assim 

como diversos outros, tinha seu debate adiado.  

Em 04 de junho, passadas 5 reuniões ordinárias em que o projeto esteve na fila, a 

proposta de lei de migração finalmente entra em discussão. Mesmo como item 3 da pauta, 

contudo, apenas não foi adiado por insistência de seu relator. Como em outras reuniões, vários 

senadores pediram a inversão de pauta para adiantar a deliberação sobre outros projetos, 

empurrando aquela matéria para o final do encontro. Ao final da reunião, após uma pequena 

divergência entre o senador Eduardo Braga e o senador Cyro Miranda (relator do PLS 288/13 

na CAS), que desejava ainda apresentar e votar sua análise sobre outro projeto, a proposta de 

nova lei migratória entrou em discussão. Em menos de 3 minutos, de forma muito suscinta e 

limitando-se a aspectos de constitucionalidade, Eduardo leu seu relatório, favorável à matéria. 

Feito isto, o presidente da CCJ (naquele momento o vice-presidente da comissão, Anibal 

Diniz, presidia a reunião) abriu a discussão e, sem sequer olhar para os demais parlamentares, 

a encerrou. Ninguém demonstrou interesse em discutir o tema. A votação que se seguiu foi 

simbólica, com a aprovação do relatório apresentado, que se tornou então o parecer da CCJ. 

 O relatório escrito de Eduardo Braga contém mais elementos do que apenas a 

avaliação sobre requisitos formais de competência da União e do Congresso Nacional para 

dispor do tema. Na sua análise (parte II), ele destaca a sintonia do projeto com a Constituição 

Federal (objeto principal de exame na CCJ), mencionando que ele não apenas está adequado 

“ao espírito da Constituição Federal de 1988, como vem para suprimir diploma contrário, que 

é o Estatuto do Estrangeiro” (BRASIL, 2014a, p. 3). Lembrando do artigo 5° daquela, dos 

direitos fundamentais, fala da congruência com a proposta de ampliação de direitos aos 

imigrantes – sem tocar em questões reguladas restritivamente pela Constituição, como os 

direitos políticos77. Ao referir o artigo 4°, dos princípios das relações internacionais, entende 

que ele também os aperfeiçoa. Ponderando sobre o princípio da não criminalização das 

migrações do projeto, afirma que “entrar e sair irregularmente de um país não pode ser crime, 

e sim deve ser uma infração administrativa” (BRASIL, 2014a, p. 4). Sobre isto, contudo, 

alega que poderia surgir um contraste com a Constituição, que define como de competência 

 
77 Por ser regulado pela Constituição, o tema do voto do imigrante exige Proposta de Emenda Constitucional 

para alteração, que se submete a outras formalidades e procedimentos no processo legislativo. Já foram 

mencionadas PECs com este objetivo. 
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da Justiça Federal/Tribunais Regionais Federais, no artigo 109, julgar “X - os crimes de 

ingresso ou permanência irregular de estrangeiro”; como resposta, avalia então que “a solução 

dada pelo projeto é de que o objetivo constitucional seria o de criminalizar o tráfico (ou 

contrabando) internacional de pessoas” (BRASIL, 2014a, p. 4-5), os “coiotes”.  

 À exemplo da CAS, o relatório também repete a lógica de argumentos da justificação 

do projeto, tratando da sua adequação à Constituição. Quando dúvidas poderiam surgir, 

também, inspirado na mesma justificação78, chancela a estratégia interpretativa de considerar 

a criminalização do tráfico de pessoas como o objetivo constitucional. Nenhum argumento 

novo ou algum novo significado para imigração e Estado surge neste momento. Não se 

oferece também nenhuma emenda que o altere, agregue, corrija ou suprima algo. A discussão 

do PLS 288/13 em reunião da CCJ é praticamente inexistente, pois nenhum senador além do 

relator se manifestou. Não houve qualquer objeção oposta em sua apreciação, que foi 

extremamente apressada. Provavelmente, isso ocorreu por já haver acordo pela sua aprovação.  

 É interessante notar que o relator do projeto é o líder do governo, que representa seus 

interesses e com ele interage cotidianamente. Não houve nenhum óbice ou sugestão 

apresentado pelo governo ao projeto, como se vê pela avaliação do relatório sem qualquer 

emenda. Não se registrou uma presença mais consistente da sociedade civil organizada ou de 

organizações internacionais na revisão dos arquivos, indicando que sua participação ainda não 

estava consolidada. Há, por outro lado, uma demora muito grande na tramitação, 

especialmente ao se considerar que o resultado final da avaliação é a simples aprovação da 

proposta na forma de seu parecer. Entre sua entrada na CCJ e sua apreciação, passaram-se 

mais de 6 meses. Embora atravesse um período de recesso legislativo (de pouco mais de 30 

dias), este lapso temporal é muito maior do que o da CAS. Nos bastidores, interlocutores me 

referiram que esta demora se explicava possivelmente pela falta de interesse político na 

matéria. Isso se mostra bastante evidente na medida em que o PLS 288/13 enfrentou uma 

longa fila nas pautas de reuniões até ser aprovado. Em alguns outros projetos, esta fila era 

contornada por pedidos de inversão de pauta, o que não aconteceu com o projeto de lei de 

migração. Vale destacar, contudo, que, por outro lado, as reuniões do período da CCJ 

mostravam-se com as pautas sempre lotadas, diferentemente da época de apreciação do 

projeto pela CAS. Em que pese isto, os dados apontados indicam exatamente esta falta de 

interesse político – não na sua tramitação, mas na sua tramitação acelerada. Como na CAS, o 

PLS 288/13, embora não seja qualquer projeto, segue sendo mais um projeto dentro de suas 

 
78 A justificação pondera, contudo, que pode ser necessária uma Emenda Constitucional para solucionar a 

questão. 
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extensas pautas. Sua próxima etapa passa a ser, agora, a Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional do Senado Federal.  

 

3.1.3 Enquanto isso, no Executivo 

  

 O ano de 2014 também foi de muitas mobilizações em torno da mudança de lei 

migratória no Poder Executivo. Nesse contexto, dois atores protagonizavam debates 

divergentes na Esplanada do Ministérios, o Ministério da Justiça e o Ministério do Trabalho e 

Emprego/CNIg. Essas movimentações vão ser bastante importantes para o andamento 

seguinte do PLS 288/13 e, por isso, serão analisadas na sequência.  

 

3.1.3.1 As mobilizações do MJ: Comigrar e Anteprojeto 

 

O Ministério da Justiça esteve mobilizado diversas vezes para a criação de uma nova 

lei migratória no país. Foi daí que surgiu, por exemplo, o PL 5655/09, resultado de anos de 

discussões. Nesse novo cenário, o órgão manteve-se também muito ativo na busca da 

substituição do Estatuto do Estrangeiro e da consolidação da política migratória brasileira. As 

duas grandes ações tomadas nesse sentido, em 2014, foram a Comigrar e a conclusão dos 

trabalhos da Comissão de Especialistas.  

A Comigrar foi a 1ª Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, promovida 

pelos Ministério da Justiça (coordenador), Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério de 

Relações Exteriores79. Esta conferência teve diversas etapas, desde o nível local/municipal e 

estadual até o nível nacional, contando também com contribuições virtuais. Reuniu e 

mobilizou, ao longo de suas etapas, mais de 5.000 pessoas80, em mais de 200 conferências 

(entre conferências regionais, estaduais, municipais, livres e virtuais), a discutir o tema 

migratório e políticas para imigrantes no Brasil. Seu encerramento foi com a etapa nacional, 

entre 30 de maio e 1° de junho de 2014, na cidade de São Paulo (SP) (Figura 1). Nesta 

ocasião, foram debatidas as 2.618 propostas surgidas das outras etapas, organizadas em um 

Caderno de Propostas (BRASIL, 2014b). Participaram, então, 788 pessoas, dentre as quais 

232 observadores, 556 delegados (representantes escolhidos em etapas anteriores), 65 

 
79 E contando com o apoio da Organização Internacional para as Migrações/OIM e do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento/PNUD. 
80 Conforme o UNODC (COMIGRAR, 2014): “Para a elaboração dos documentos da Comigrar, foram 

realizadas 202 conferências preparatórias, que contaram com a participação das entidades e movimentos sociais 

(45%); comunidade acadêmica (16%), brasileiros no exterior (13%); governo (11%); estrangeiros no Brasil (5%) 

e outros (10%).” 



92 

 

voluntários e 22 veículos de imprensa (COMIGRAR, 2014). Houve uma ampla representação 

de diversas organizações da sociedade civil de todo o país, de movimentos de imigrantes, de 

órgãos públicos e de organizações internacionais, entre outros.    

 

Figura 1 – Etapa Nacional da Comigrar 

 

 

 

Fonte: Migramundo. Por: Rodrigo Borges Delfim 

 

 Apesar de, nos bastidores, ter ouvido durante a pesquisa insatisfações com os 

desdobramentos dos resultados finais da Comigrar, eles foram também considerados nos 

trabalhos da Comissão de Especialistas, ao menos pelo que se enuncia institucionalmente.  

Entre março e abril de 2014, na realidade, a Comissão (constituída em 2013, como já 

dito) havia disponibilizado para consulta pública uma versão prévia do documento, que 

recebeu então diversas sugestões. Passados estes eventos, em 31 de julho seu produto final é 

apresentado. O Anteprojeto de Lei de Migrações se aproximou da ótica de mudança de 

paradigma sobre migração expressa no PLS 288/13, muito embora se aprofunde em outros 

elementos e guarde diversas diferenças. Como suas cinco principais características, a 

Comissão de Especialistas definiu: 1) a compatibilidade da legislação proposta com a 

Constituição Federal e com as convenções internacionais vigentes no Brasil; 2) a mudança de 

paradigma, deixando de subordinar a área aos temas de segurança nacional ou controle de 

acesso ao mercado de trabalho e inserindo-a na perspectiva dos Direitos Humanos (e 

estabelecendo uma tipologia jurídica de migrante, abandonando a noção de estrangeiro); 3) 
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dar coerência à ordem jurídica brasileira sobre migração, considerando a situação da época 

como fragmentada; 4) resultar de “uma longa escuta e ampla participação da sociedade 

brasileira”, acolhendo “demandas históricas de entidades sociais que atuam em defesa dos 

direitos dos migrantes” (BRASIL, 2014c, p. 6); e 5) preparar o brasil para enfrentar um novo 

momento histórico, com novos cenários de migração decorrentes do processo de globalização 

(BRASIL, 2014c). Além disso, na apresentação do Anteprojeto também se destaca que 

 

Burocratizar e restringir a regularização migratória não evita o deslocamento, mas 

degrada as condições de vida do migrante, que passa, com razão, a temer as 

autoridades. A precariedade decorrente da ausência de autorização para trabalho e 

permanência no país é um evidente fator de agravamento do déficit de efetividade 

dos direitos, não apenas dos migrantes, mas também da população brasileira que 

com eles convive. (BRASIL, 2014c, p. 9) 

  

 Em termos de argumentação, há uma convergência muito grande de ideias: adequar a 

norma ao regime da Constituição de 1988 e situar o tema da migração em um paradigma de 

Direitos Humanos são objetivos comuns aos dois projetos; pensar a imigração não como um 

tema de segurança, mas de garantia de direitos pelo Estado é um eixo de confluência muito 

expressivo nas iniciativas.  

Nas disposições, há uma visível proximidade, mas também sensíveis diferenças: em 

termos de princípios e direitos, vários dispositivos são iguais na redação. Contudo, existem 

algumas diferenças notáveis entre os dois e certas inovações no Anteprojeto nestes próprios 

artigos, com redações mais detalhadas, listando, por exemplo, dentro do direito de associação, 

o direito de associação sindical (art. 4°, VII), assim como algumas novidades no texto, como 

o direito de acesso à previdência social no inciso VIII do artigo 4° e a eliminação da limitação 

aos documentados na integração/inclusão social e laboral dos imigrantes por políticas públicas 

(art. 3°, X). Há, também, a previsão no Anteprojeto da igualdade de acesso dos imigrantes a 

cargos, empregos e funções públicas (art. 4, §§ 2° e 3° e art. 5°). 

 Em relação aos motivos para migrar, a estrutura de vistos temporários (art. 15) para 

ingresso em território nacional é mantida, com pequenas alterações de prazos de duração do 

visto e a inclusão de categorias relacionadas à prática de atividades religiosas, serviço 

voluntário e cumprimento de pena. Na permanência, a mudança é muito mais expressiva. Não 

se fala mais em visto permanente, mas em residência permanente (arts. 23 e 24), o que 

implica na possibilidade da sua requisição dentro do território nacional. Nas suas previsões, a 

residência para trabalhadores migrantes se torna muito mais fácil quando comparada ao PLS 

288/13, que limitava o visto permanente, por omissão de suas disposições, aos trabalhadores 
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altamente qualificados. Além disso, a residência também é prevista para beneficiários de 

acolhida humanitária, e não apenas o visto temporário. No caso da acolhida humanitária, aliás, 

há o detalhamento do mecanismo em artigo específico: 

 

Art. 27. Resguardadas as hipóteses de asilo e refúgio, poderá ser concedido o visto 

para fins humanitários nos casos em que a ordem pública ou a paz social for 

ameaçada, em território estrangeiro, por 

I – grave e iminente instabilidade institucional; 

II – calamidades de grandes proporções; 

III – graves violações de direitos humanos. (BRASIL, 2014c, p. 24).  

 

Em outras situações, como a reunião familiar, os dispositivos também são mais 

detalhados e ampliados em relação ao outro projeto. Além disso, não há nenhuma limitação 

expressa de solicitação da residência apenas às pessoas documentadas, o que havia no PLS 

288/13. 

 Quanto ao controle migratório, a diferença entre os dois projetos é significativa. 

Apesar de manter os institutos da repatriação, da deportação e da expulsão, o Anteprojeto 

inclui, de forma operacional, o devido processo legal dentro dos procedimentos desses três 

mecanismos, ponto em que o PLS 288/13 era praticamente omisso. Na repatriação (art. 33), a 

grande novidade é comunicação da Defensoria Pública da União. Na deportação (arts. 34 -

38), além da comunicação da DPU para prestar assistência ao imigrante, é previsto que seja 

concedido prazo para o deportando se regularizar antes da realização da deportação. Já na 

expulsão (arts. 42-48), o que há é um detalhamento maior de procedimentos e pequenas 

ampliações nas condições de inexpulsabilidade. Nas causas da expulsão, ao invés de listar 

apenas o cometimento de crime, salvo os de menor potencial ofensivo, como no PLS 288/13, 

o Anteprojeto especifica como causa de expulsão os crimes contra a humanidade, crimes de 

guerra e genocídio, crimes contra a ordem constitucional e o Estado Democrático e os “crimes 

comuns passíveis de penas restritivas de liberdade, consideradas a gravidade e as 

possibilidades de resssocialização no território nacional” (BRASIL, 2014c, p. 27). Nesse caso, 

entretanto, apesar do detalhamento, as repercussões práticas não são tão expressivas, já que os 

crimes comuns seguem dando causa à expulsão, embora com pequenas ressalvas de amplitude 

interpretativa, de certa forma já contempladas no outro projeto.  

 Na questão da estrutura de Estado, sem limitações jurídicas para a propor, o 

Anteprojeto traz como grande inovação a criação de uma Autoridade Nacional Migratória, 
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como autarquia81, que assumiria a competência sobre o tema da migração no Brasil, 

substituindo a Polícia Federal e absorvendo (ou também substituindo) outros órgãos como o 

CNIg, previsto como Conselho Nacional de Migrações82 dentro da própria estrutura da 

Autoridade. Há todo um desenho institucional estabelecido, que alteraria radicalmente o 

modelo de gestão do tema da imigração no Brasil e a dinâmica interministerial à época 

vigente, centralizando toda a pauta em um único órgão, que seria vinculado apenas à 

Presidência da República. Tanto no atendimento quanto na tomada de decisões e articulação 

de políticas públicas a Autoridade seria a responsável, e não mais ministérios específicos ou 

outros órgãos. Esse assunto levantará muitas polêmicas dentro do próprio Poder Executivo e 

voltará a ser discutido com maiores detalhes. 

 Em temas como a circulação dos residentes fronteiriços e a proteção dos apátridas 

também há diversas novidades introduzidas pela proposta. Ao compará-las juridicamente, é 

possível considerar que, se por um lado o Anteprojeto reproduz várias disposições do PLS 

288/13, por outro lado ele traz modificações muitos significativas segundo um olhar pró-

migrante, especialmente em se falando do devido processo legal nas medidas de retirada 

compulsória e no mecanismo de autorização de residência. Em que pese isso, cumpre destacar 

também que nenhum dos textos chega a romper com estruturas de Estado, de modo que a 

soberania decisória do Executivo para decidir sobre o ingresso de uma pessoa não-nacional e 

a sua capacidade de controlar a imigração é mantida; ainda assim, o que se propõe é que o 

Estado passe a ter como norte axiológico fundamental não o imigrante como uma ameaça, 

mas o imigrante como um sujeito ao qual devem ser garantidos direitos, daí que um novo 

paradigma é a palavra de ordem.  

É interessante notar que, conforme os dados de campo apontaram, as inovações 

trazidas pelo Anteprojeto não foram criadas de forma “antagônica” ou como crítica ao PLS 

288/13. Na realidade, as alterações parecem ser mais construtivas, resultando, inclusive, do 

diálogo entre as duas iniciativas. Não por acaso, quando da composição da Comissão de 

Especialistas a mobilização de Aloysio Nunes, avaliada positivamente, já havia sido 

prestigiada: 

 
81 Para Carvalho Filho (2017, p. 491), a autarquia é “a pessoa jurídica de direito público, integrante da 

Administração Indireta, criada por lei para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam 

próprias e típicas do Estado”. No direito administrativo brasileiro, a conceitualização legal – embora discutida na 

doutrina - está no Decreto-Lei 200/67 (BRASIL, 1967): “o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 

jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, 

para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.” 
82 A discussão de substituição do nome do CNIg para Conselho Nacional de Migrações, contudo, já era mais 

antiga e reivindicada dentro do próprio órgão, uma vez que também tratava de políticas para emigrantes 

brasileiros (Cf. ALMEIDA, 2009). 
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João Guilherme Granja: Primeiro assim, da elaboração do Anteprojeto, da 

Comissão de Especialistas, a gente sabia, a Comissão se pronunciava desde 2013, 

ela havia sido, começou a se organizar, antes dela ser formalizada a gente começou a 

se organizar com a informação de que o Aloysio tinha uma perspectiva, considerada 

positiva, construtiva, embasada em evidência, tudo, pra uma lei mais, pra romper 

radicalmente com a estrutura, que era esse o grande problema, a estrutura do antigo 

Estatuto do Estrangeiro, mudar a sua forma de organização, a gente tá falando de 

implementação. Que a gente tinha essa notícia. Na preparação da própria Comissão, 

a gente resolveu incluir pessoas diferentes, para os profissionais, inclusive pessoas 

que haviam trabalhado, contribuído para o Anteprojeto do Aloysio, para o Aloysio 

apresentar o projeto. Então a gente tinha esses membros com esse perfil na própria 

Comissão de Especialistas, e a ideia era estabelecer uma interlocução [...]. 

(entrevista realizada em 05 de abril de 2019). 

 

 Foi assim que, como já indicado, o redator da proposta de Aloysio Nunes, Tarciso 

Jardim, foi incluído na Comissão. Tendo atuado durante parte das atividades do grupo como 

seu relator, o consultor me explicou que esse processo de elaboração do Anteprojeto também 

fez parte de um aperfeiçoamento do PLS 288/13, ao permitir o acesso aos espaços de decisões 

da política migratória e aos atores envolvidos, com caráter mais prático: 

 

Tarciso Jardim: Aí o que eu fiz: João, o que que eu, eu criei um pro PLS, uma 

criação de biblioteca, de escrivaninha, eu o que eu queria te fazer pra tentar 

contribuir agora e melhorar aquele pontapé inicial, e a ideia era essa mesmo, um 

pontapé inicial, era me reunir com todos os departamentos que decidem sobre o 

Estatuto do Estrangeiro no Ministério da Justiça. Aí o João organizou. Aí eu tive 

reuniões, departamento por departamento, pra saber como eles decidiam em cima 

daquela legislação, entendeu? A gente fez isso, e quem organizou foi o João Granja, 

que ele era chefe do Departamento de Estrangeiros à época, e ele fez isso. Então a 

gente fez, foram reuniões interessantíssimas, porque trazia o pessoal, eu nem sabia, 

porque as pessoas tem cara, as pessoas tem cara, tem voz, e tal. E aí ali ficou, 

descobri uma série de problemas de fluxo de trabalho, enfim, e do modo como eles 

decidiam, entendeu. [...] Então nós fizemos uma reunião com todos eles, e ali nasce, 

por exemplo, algo que não tava no meu pensamento inicial, que era um pensamento 

mais filosófico, você viu, que é, que partiu pra construções mais práticas. É, do tipo, 

e aí isso é muito importante, a ideia da, o conceito de residência, de autorização de 

residência, então a gente imagina assim, ó, ok que se cuide de vistos e isenções de 

vistos em consulados no exterior, mas a pessoa entrou no Brasil, que as autoridades 

locais resolvam, sem a pessoa ter que tá saindo pra renovar visto e tal. Então a gente 

acabou com isso. Eliminamos a ideia de visto permanente. Então acabamos com um 

instituto que é antigo, esse do visto permanente. E por que acabamos? Porque nós 

criamos a ideia de autorização de residência, e daonde que surgiu isso? Desses 

encontros, sabendo como se fritava o ovo na administração pública, mas isso é um, 

já é um segundo momento, já é um momento que a gente tava na Comissão de 

Especialistas. (entrevista realizada em 05 de abril de 2019). 

 

 Por parte do Ministério da Justiça, então, avançava-se no debate sobre políticas 

migratórias e a Nova Lei de Migração, especialmente com as atividades da Comigrar e com a 

finalização da redação ao Anteprojeto, sem que isso representasse propriamente uma 
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concorrência em relação ao projeto em discussão no Senado. O antagonismo que se instala, na 

realidade, está dentro da Esplanada dos Ministérios, como será visto na sequência.   

 

3.1.3.2 Resistência no CNIg: disputando conceitos (?) 

 

 Criado ainda no Estatuto do Estrangeiro, o CNIg tornou-se o grande responsável pela 

política migratória brasileira, especialmente em relação às migrações laborais83. Sua 

composição, que já havia sido alterada algumas vezes, estava prevista então pelo Decreto nº 

3.574, de 2000, a saber: um representante do Ministério de Trabalho e Emprego, um do 

Ministério da Justiça, um do Ministério de Relações Exteriores, um do Ministério de 

Agricultura e Abastecimento, um do Ministério de Ciência e Tecnologia, um do Ministério de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, um do Ministério da Saúde e um do 

Ministério da Educação84. Além disso, também contava com cinco representantes dos 

trabalhadores (indicados pelas centrais sindicais), cinco representantes dos empregadores 

(indicados pelas Confederações Nacionais da Indústria, do Comércio, do Transporte, da 

Agricultura e das Instituições Financeiras) e um representante da comunidade científica e 

tecnológica (indicado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência). Não obstante, 

como observadores outras instituições também foram incorporadas, como organizações da 

sociedade civil, organizações internacionais e órgãos públicos. O Conselho estava vinculado 

ao Ministério do Trabalho, que o presidia. 

 Entre suas competências85, estava previsto que o CNIg deveria opinar em propostas de 

alteração da lei migratória, quando proposta pelo Poder Executivo. Nas tentativas de 

construção de projetos de lei anteriores, o CNIg teve, como é de sua atribuição, participação 

ativa. Em 2005, emitiu manifestação, por meio da Resolução Recomendada n.º 7, sobre o 

anteprojeto de lei de estrangeiros que estava sendo organizado pelo Ministério da Justiça. Em 

2008, também discutiu o anteprojeto de lei de estrangeiros da época, elaborado, igualmente, 

 
83 Para um estudo mais detalhado sobre a trajetória do CNIg, Cf. ALMEIDA, 2009; ROSSA, 2015. 
84 As nomenclaturas dos ministérios podem variar conforme a organização prevista por cada governo. 
85 Suas competências, segundo o Decreto nº 840, de 1993, são: “Art. 1° Ao Conselho Nacional de Imigração, 

órgão de deliberação coletiva, integrante do Ministério do Trabalho, nos termos da Lei n° 8.490, de 19 de 

novembro de 1992, compete: I - formular a política de imigração; II - coordenar e orientar as atividades de 

imigração; III - efetuar o levantamento periódico das necessidades de mão-de-obra estrangeira qualificada, para 

admissão em caráter permanente ou temporário; IV - definir as regiões de que trata o art. 18 da Lei n° 6.815, de 

19 de agosto de 1980, e elaborar os respectivos planos de imigração; V - promover ou fornecer estudos de 

problemas relativos à imigração; VI - estabelecer normas de seleção de imigrantes, visando proporcionar mão-

de-obra especializada aos vários setores da economia nacional e captar recursos para setores específicos; VII 

dirimir as dúvidas e solucionar os casos omissos, no que diz respeito a imigrantes; VIII opinar sobre alteração da 

legislação relativa à imigração, quando proposta por qualquer órgão do Poder Executivo; IX - elaborar seu 

regimento interno, que deverá ser submetido à aprovação do Ministro de Estado do Trabalho.” (BRASIL, 1993). 
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pelo Ministério da Justiça (posteriormente o PL 5.655/09), emitindo diversas sugestões em 

outra Resolução Recomendada. O CNIg também, neste meio tempo, desenvolveu algumas 

iniciativas para a formalização/institucionalização de uma nova política migratória no país.  

Em 2008, o conselho promoveu, em parceria com a OIT, o Diálogo Tripartite sobre Políticas 

Públicas de Migração para o Trabalho, que resultou no “Documento de Itapecerica da Serra”, 

contendo diversas recomendações sobre política públicas para a migração laboral e legislação 

(referenciando, inclusive, o anteprojeto debatido à época). Em 2010, como um 

desdobramento, o conselho propôs uma “Política Nacional de Imigração e Proteção ao(a) 

Trabalhador(a) Migrante”. Esta proposta foi encaminhada à Casa Civil da Presidência da 

República, recebeu parecer favorável do Ministério das Relações Exteriores, mas foi objeto de 

questionamentos do Ministério da Justiça e, por variadas razões, acabou nunca sendo 

efetivamente aprovada pelo Governo Federal.  

 O CNIg também teve um papel muito evidente na construção de alternativas que 

contornassem o Estatuto do Estrangeiro, assumindo em vários momentos uma postura de 

promoção dos direitos humanos dos imigrantes. É de sua responsabilidade, por exemplo, a 

criação dos vistos humanitários para os haitianos, assim como de várias resoluções 

normativas que permitiam alguma “flexibilização” da lei vigente. Paulo Sérgio de Almeida, 

ex-presidente do CNIg, falou deste contexto: 

 

[...] acabou que o CNIg vinha fazendo um papel de, um pouco, suprir as lacunas que 

a lei antiga deixava em relação a realidade dos fluxos migratórios no país. Então a 

gente acabou emitindo uma série de resoluções, enfim, acabou que o CNIg virou o 

grande protagonista do tema das migrações, por conta dessa capacidade que tinha de 

fazer o debate da necessidade de ações, políticas, medidas e emitir resoluções 

normativas que cobriam essas necessidades. (entrevista realizada em 04 de abril de 

2019). 

  

 O Anteprojeto do Ministério da Justiça não foi visto com grande entusiasmo pelos 

integrantes do CNIg. A análise das atas das reuniões do conselho mostra que, na realidade, 

existiam fortes tensionamentos em relação às ações empreendidas pelo MJ. No contexto da 

realização das etapas preparatórias da Comigrar, por exemplo, o presidente do conselho 

mencionou que o Ministério do Trabalho (apesar de, formalmente, constar como organizador) 

não se sentia incluído naquela iniciativa (BRASIL, 2014d). Diversos outros conselheiros 

também questionavam sobre a Comigrar e o papel do CNIg, assim como sobre a ausência da 

representação sindical (de empregados e empregadores) no marco daquelas atividades. Em 13 

de maio de 2014, na IV Reunião Ordinária do ano do CNIg, uma primeira versão do 

Anteprojeto foi distribuída aos conselheiros. O Secretário Nacional de Justiça havia o enviado 
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ao CNIg, manifestando que desejava já encaminhá-lo à Casa Civil antes da Comigrar, que 

ocorria no final do mês. O presidente do conselho, contudo, não assumiu o compromisso de 

dar a resposta antes da Comigrar, avaliando que não haveria tempo razoável para apreciar o 

projeto e que este deveria ser previamente avaliado em Grupo de Trabalho interno. Naquele 

momento, é evidente a preocupação de diversos conselheiros sobre o tema da organização 

institucional da política migratória proposta no texto do Anteprojeto. Além das manifestações 

do Presidente, vários integrantes do conselho se manifestaram de forma crítica ao assunto. 

Houve inclusive quem defendesse a rejeição da proposta: para o representante da União Geral 

dos Trabalhadores (UGT), Valdir Vicente Barros, “o projeto dos Notáveis não mereceria uma 

discussão tão ampla, devendo ser rejeitado” (BRASIL, 2014e, p. 5). A forma como uma 

proposta de mudança tão sensível para a administração pública vinha sendo feita foi, de fato, 

o grande alvo das controvérsias: 

 

A Sra. Lídia Miranda de Lima, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI), cumprimenta a todos e relata que percebeu que há uma pressão para que a 

proposta de criação da autarquia seja feita com rapidez, sem ouvir o colegiado ou o 

Conselho Nacional de Imigração. [...] esclarece que vê com muita preocupação a 

forma de condução do assunto e que, apoia plenamente a proposta feita pela 

Presidência. O Sr. Odilon dos Santos Braga, da Central dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Brasil (CTB), cumprimentou a todos e discorreu que estão 

perplexos mediante a um processo que iniciou muito bem, que ouvia as partes e 

centralizado basicamente em três Ministérios, MTE, MRE e MJ. Relatou que estava 

entendendo o que a Comissão de Especialista criada no âmbito do Ministério da 

Justiça atuaria a título de colaboração, na elaboração de um estudo, de uma análise a 

ser trazida para o Conselho, para ser verificada a viabilidade ou não de encaminhar 

como um anteprojeto ou como propostas a serem inseridas no projeto inicial e 

afirmou que a CTB apoia a manifestação do Presidente. [...] A Sra. Marjolaine 

Bernadete Julliard Tavares do Canto [representante da CNC] [...]. Infere que o 

CNIg possui um trabalho quase que acadêmico sobre a questão migratória e uma 

experiência sólida, podendo opinar em qualquer assunto relacionado ao tema. 

Afirma que realmente se posiciona pela criação do grupo de trabalho e que seja 

mantido da mesma forma o Conselho. A Sra. Deborah Cheyne Prates, da CGTB, 

compreende que a proposta é um retrocesso à questão conceitual, pois foi atingido 

um conceito dentro do CNIg após um processo de amadurecimento e que, também é 

um retrocesso abandonar uma política de Estado feita a partir do tripartismo. 

(BRASIL, 2014e, p. 5-6, grifo do autor). 

 

Na mesma reunião, posteriormente, chega o Ministro do Trabalho, Manoel Dias, que é 

firme ao atender às preocupações: em sua fala, “afirma que o discurso da retirada do Conselho 

Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho não acontecerá, pois não existe motivo para 

isso” (BRASIL, 2014e, p. 11) , ao que é respondido com o reforço da importância do assunto: 

 

o Sr. Odilon dos Santos Braga relata que a presença do Ministro é uma honra e que 

já se preocuparam, desde quando o Sr. Moreira Franco era Secretário de Assuntos 

Estratégicos, se manifestou no sentido de que o Conselho Nacional de Imigração 
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estava legislando e que não deveria ser assim, devendo ser extirpado. Compreende 

que a determinação do Ministro dá forças, porque possuem um Ministério do 

Trabalho, no qual o Conselho entende que tem que ser realmente o protagonista na 

questão da imigração. Postula que existe uma preocupação que se mantenha em 

todos os projetos temáticos o acolhimento da opinião do trabalhador, que no caso 

das migrações trabalhistas seria sempre de acordo com o cenário nacional, levando 

consideração a questão do trabalhador brasileiro. (BRASIL, 2014e, p. 11, grifo do 

autor). 

  

Na reunião seguinte do Conselho, além das críticas sobre a estrutura administrativa do 

Anteprojeto, alguns conselheiros trazem críticas ao mérito do texto, principalmente em 

relação ao olhar sobre o imigrante ou na sua “abertura” ao ingresso de imigrantes: 

 

a Sra. Christina Aires Corrêa Lima, Representante da CNI, reforçou que não vê 

qualquer afinamento da proposta com princípios que qualquer ordem de migração 

deve seguir. Arrazoou que a principal preocupação é que a Lei não possui amarras 

de princípios de seleção de imigrante que qualquer norma migratória básica em 

qualquer país do mundo tem e também a questão de qual seria o órgão de migração, 

como seria composto e quais seriam as suas competências. Percebeu que não houve 

menção sobre a questão dos imigrantes que chegam com garantia de direitos, a 

questão do visto para investimento e sobre a questão da migração laboral, que é um 

aspecto essencial da migração que foi totalmente deixado de lado. [...] O Sra. 

Marjolaine Bernadete Julliard Tavares do Canto, Representante da CNC [...]. 

Com relação à questão da ideia precípua do PL que aborda sobre a liberação de 

fronteiras, aduziu que, se estudassem as experiências de países que convivem com a 

questão imigratória em massa mais de perto, perceberão que é uma situação de 

dificuldade extrema de se lidar no dia a dia. Portanto, se posicionou no sentido de 

que tem que haver realmente a elaboração de uma Lei que repeite o que interessa 

para o Brasil, resguardando todos os direitos humanos. O Sr. Embaixador Rodrigo 

do Amaral Souza postulou que a comissão de notáveis do Ministério da Justiça 

acabou produzindo um documento notavelmente desequilibrado, repleto de 

inconsistências e de lacunas e intuiu que é essencial que o CNIg analise em detalhe 

com observações ponto a ponto e que é importante elaborar um quadro comparativo 

para permitir visualizar os detalhes. Relatou que apóia também a necessidade de 

manter e fortalecer o CNIg dando uma estrutura mais eficaz de apoio e suporte para 

cumprir as suas atribuições. (BRASIL, 2014f, p. 7-8, grifo do autor) 

 

Nessas assertivas – que não necessariamente representam a visão da maioria dos 

conselheiros -, a imigração deveria manter-se condicionada aos interesses nacionais, 

associada então a uma ideia não protagonizada pela ótica da garantia de direitos, mas sim de 

seleção utilitária pelo Estado dos desejáveis ao país. 

 Em relação à questão que gerou preocupações quase que unânimes dentro do 

colegiado, a estrutura administrativa, a controvérsia se instalou a partir da seguinte situação: o 

CNIg, como já dito, possuía uma estrutura tripartite, com representantes 

governamentais/ministeriais (8), representantes sindicais (10) e representante de associação 

científica (1), além de seus observadores. Em seus arquivos, encontram-se diversas menções 

ao formato do conselho, que agregaria a visão e a opinião da sociedade civil nas suas 
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decisões, dada exatamente sua estrutura. A relevância da opinião do trabalhador nacional – e 

esse “nacional”, termo relevante para as discussões migratórias, é um adjetivo frequentemente 

utilizado – e dos comandantes de setores econômicos é exaltada como uma boa prática 

desenvolvida na política migratória brasileira, associada diretamente ao sucesso do CNIg na 

criação de resoluções sobre os temas mais variados na imigração (como vistos humanitários, 

vistos para intercâmbio, para marítimos, para reunião familiar, para investidores, entre 

outros). O Anteprojeto criado pela Comissão de Especialistas e adotado pelo Ministério da 

Justiça subvertia completamente esta estrutura: a Autoridade Nacional Migratória seria 

instituída como autarquia, vinculada diretamente à Presidência da República, não dependente 

de qualquer ministério. Com uma longa estrutura hierárquica, a Autoridade conteria o próprio 

CNIg, como Conselho Nacional sobre Migrações, mas com atribuições bastante reduzidas86 

em relação à atual, sem a capacidade de emitir grandes normativas e com uma composição 

sensivelmente alterada. Se a representação da sociedade civil no modelo existente até então de 

conselho prestigiava o protagonismo dos sindicatos, a proposta da Comissão de Especialistas 

invertia radicalmente esta sistemática: integrariam o órgão 28 conselheiros, sendo 11 deles 

governamentais e 17 da sociedade civil. Destes 17, 5 seriam imigrantes, 5 seriam 

representantes de entidades de defesa dos direitos das pessoas migrantes, 2 seriam 

representantes das universidades, 1 seria representante do Conselho de Representantes dos 

Brasileiros no Exterior; 1 seria representante da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 

Câmara de Deputados, 1 seria representante da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa do Senado Federal e 2 seriam representantes da Câmara de Articulação Sindical, 

sendo um representante dos trabalhadores e um dos empregadores.  

Esta composição, na prática, acabaria com o protagonismo sindical, que, de 10 vagas 

de um total de 19 conselheiros, passaria a ter apenas 2 vagas do total de 28 integrantes, 

oriundas de um órgão previsto na Autoridade que estaria situado mais abaixo nas hierarquias 

e com ainda menos atribuições, a Câmara de Articulação Sindical87 (com 5 representantes de 

centrais sindicais de empregados e 5 representantes de confederações de segmentos de 

 
86 “Art. 92. O Conselho Nacional sobre Migrações (CMig) é órgão de articulação intragovernamental e 

acompanhamento, supervisão e controle social da Autoridade Nacional Migratória, ao qual compete: I – 

acompanhar a Política Nacional Migratória; II - supervisionar a implementação da presente lei por parte da 

Autoridade Nacional Migratória; III – propor programas e ações para a implementação da política Nacional 

Migratória; IV – recomendar medidas para proteção dos migrantes; V – opinar sobre alterações de legislação 

relativa à migração; VI – convocar audiências públicas e conferências, e fomentar outras formas de participação 

social; e VII – elaborar seu regimento interno.” (BRASIL, 2014c, p. 42-43). 
87 Sua finalidade seria, nos termos do artigo 100, “dirimir dúvidas sobre os reflexos laborais das normas de 

caráter migratório e recomendar ações, programas, normas e outras atividades nesse âmbito” (BRASIL, 2014c, 

p. 46). 
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empregadores). De atores-chave na política migratória brasileira, os sindicatos laborais e 

patronais passam a ser atores coadjuvantes. Se para o CNIg então existente os sindicatos 

seriam fundamentais para o diálogo das políticas migratórias, para o desenho do Anteprojeto 

eles são pouco mais do que figurantes. 

Entre o conselho instituído e o conselho proposto, há, na realidade, uma concepção 

sobre a representação da sociedade civil muito diferente; se, para o primeiro, a participação 

dos sindicatos tornava presente a sociedade civil (ainda que nomeados como setores 

econômicos, e mesmo que esse próprio conselho estivesse presenciando um momento de 

incorporação da outros grupos como observadores), para o segundo são atores diversos, 

especialmente os envolvidos diretamente com o tema migratório, que a representam. Há um 

hiato e uma disputa muito evidente entre essas duas noções de representação da sociedade 

civil. 

 Na VIII Reunião Ordinária do CNIg de 2014, em 21 de outubro, alguns integrantes da 

Comissão de Especialistas estiveram presentes no encontro para apresentar o Anteprojeto 

(ainda que ele já tivesse sido objeto de discussões). Nessa ocasião, essas tensões sobre a 

criação da autoridade migratória e sobre a mudança na forma de representação da sociedade 

civil são evidentes em trechos da reunião, como indica sua ata: 

 

A Conselheira Regiane Ataíde88 informa que não pôde ler todo o projeto, mas com 

relação ao pouco que leu, identifica uma visão muito tímida do tema das migrações 

laborais diante da realidade. Explica seu posicionamento informando que tem um 

grande respeito pela Sociedade Civil, mas que ela não deve ser predominante em 

discussões sobre o assunto, tendo como referência a demora de atendimento nos 

postos da Polícia Federal, a dificuldade imposta aos imigrantes em conseguir os seus 

documentos para serem registrados. Ressalta a falta de confiança na apresentação de 

documentações e a diferença gritante do número de representantes de empregadores 

e trabalhadores em relação aos representantes da Sociedade Civil nos debates da 

Comissão. [...] A Sra. Dayse Ventura89 replica o posicionamento da Sra. Regiane 

Ataíde concordando que a mesma não deveria realmente ter lido toda a Lei, pois 

então teria visto que no Artigo 100, por exemplo, há uma Câmara Sindical. Portanto, 

questiona se realmente existe a necessidade de discutir o trabalho que está sendo 

apresentado, pois ele já foi entregue ao Governo e eventuais alterações podem ser 

direcionadas ao MJ e que se realmente fosse preciso discutir sobre o tema, que fosse 

após a leitura completa. Informa ainda que o anteprojeto não impede que o 

Ministério do Trabalho e Emprego tenha o seu Conselho, tenha a sua política e sua 

atuação, pois essa é uma decisão do Ministério do Trabalho e Emprego. Que 

realmente dependendo da leitura, parece ser uma medida tímida, por isso pede que a 

leitura seja feita pensando que a intenção foi que existisse uma autoridade 

migratória, que a Polícia Federal não tivesse mais competências administrativas em 

seu próprio benefício. A Conselheira Regiane Ataíde contesta sobre o que foi 

exposto. Que houve sim uma leitura, e que pode perceber que a Câmara Sindical da 

Autoridade Migratória é apenas de um caráter consultivo, não deliberativo e explica 

 
88 Representante da CNI. 
89 Deisy Ventura integrava a Comissão de Especialistas e esteve presente na reunião com a finalidade de 

apresentar o Anteprojeto, junto com outros colegas. 
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também que receberam a proposta há apenas três dias para manifestação e que, 

portanto, não foi uma questão de omissão na participação, mas um problema com o 

prazo que foi colocado. (BRASIL, 2014g, p. 8-9, grifo do autor). 

 

 Na reunião ainda foram tecidas mais críticas sobre a estrutura da política migratória 

desenhada pela Comissão de Especialistas. Longe da formação de consensos, o encontro 

evidenciou a distância entre as discussões conduzidas pelas iniciativas do Ministério da 

Justiça e os entendimentos dos conselheiros do CNIg. Com embates acalorados, a 

controvérsia passou longe de se encaminhar para um acordo. 

 Nesse contexto, o CNIg decidiu elaborar um novo Anteprojeto de lei de migração, 

mesclando elementos do PL 5655/09, do PLS 288/13 e do próprio Anteprojeto da Comissão de 

Especialistas, e criando alguns novos dispositivos. Na X Reunião Ordinária do Conselho de 2014, 

em 09 de dezembro, a proposta é aprovada pelo colegiado. Na comparação com os outros dois 

projetos contemporâneos já discutidos, destacam-se alguns pontos: nos princípios, a redação da 

maioria dos dispositivos é praticamente igual aos dispositivos do Anteprojeto/MJ ou do PLS 

288/13, salvo algumas pequenas mudanças de texto. A alteração mais significativa é a inclusão, 

como princípio, de que “imigração e desenvolvimento humano no local de origem são direitos 

inalienáveis de todas as pessoas” (BRASIL, 2014h, p. 10). Nos direitos, a alteração é mais 

expressiva, dividindo-se entre um capítulo de direitos gerais e outro de direitos específicos 

dos imigrantes documentados. Nos direitos gerais, em suma, não consta o direito à circulação, 

mas é incluído o direito à informação; são restritos apenas aos documentados, basicamente, os 

direitos à reunião familiar (em um sentido amplo), à inclusão laboral e social por meio de 

políticas públicas, à abertura de conta bancária e à sair, permanecer e reingressar em território 

nacional.  

 Nos motivos para migrar, a estrutura de vistos é mantida, embora combinando um sistema 

de vistos temporários para residência e de residência permanente. Há um detalhamento muito 

maior das hipóteses dos vistos e da sua sistematização como um todo. A novidade mais expressiva 

está na possibilidade de ser concedido visto, pelo CNIg, para “busca de emprego no Brasil, 

conforme estudos de mercado de trabalho, para setores econômicos ou em relação a ocupações 

profissionais” (art. 40, §1°) (BRASIL, 2014h, p. 17).  Além disso, nas hipóteses de visto 

temporário para residência está a pessoa que transfira para cá sua aposentadoria ou outra fonte de 

renda perene. As condições para a acolhida humanitária (art. 44) também estão reguladas, 

referindo-se a casos de conflito, crise, calamidade ou grave e generalizada violação de direitos 

humanos, embora não exclua a possibilidade de reconhecimento do status de refugiado. Quanto à 

autorização de residência (art. 55 e segs.), em suma, ela é dividida em temporária e permanente; 

no primeiro caso, depende apenas do preenchimento dos requisitos para obtenção dos vistos 



104 

 

temporários, independentemente de estar previamente documentado no Brasil; já no segundo, há 

requisitos especialmente vinculados ao tempo vivido no país como residente temporário.  

 Em relação ao controle migratório, o Anteprojeto do CNIg não traz grandes alterações. 

Apesar da nova nomenclatura, a repatriação permanece sob o conceito de inadmissão, com a 

mesma sistemática do Anteprojeto do MJ. Na deportação, há pequenas alterações incluindo 

hipóteses de “indeportabilidade” por parentesco e a combinação com a sistemática do PLS 

288/13, especialmente no tocante ao prazo de retirada voluntária sem menção a prazo de 

regularização prévio, embora seja destacado o papel da DPU. Na expulsão, a sistemática é, de 

maneira geral, a mesma do outro Anteprojeto.  

 Na questão da estrutura administrativa, a proposta transforma o CNIg em Conselho 

Nacional de Migração, de caráter consultivo e deliberativo, vinculado ao MTE. Não há a criação 

de nenhuma autoridade, e o “novo” CNIg/CMIg protagonizaria toda a elaboração da política 

migratória brasileira90. 

 Nesses termos, surgiu uma terceira proposta para a criação de uma nova lei migratória no 

Brasil. Dessa vez, contudo, o tom não é de cooperação, especialmente em relação à outra proposta 

do Executivo, mas de concorrência. A iniciativa do CNIg surge da insatisfação com o resultado 

das iniciativas do Ministério da Justiça, notadamente da sua tentativa de alterar a estrutura da 

política migratória brasileira. Ao mesmo tempo, entre Ministério da Justiça e Ministério do 

Trabalho e Emprego havia em jogo também diferentes visões sobre migração. Enquanto no 

primeiro a imigração é associada, fundamentalmente, a direitos humanos, no segundo a imigração 

é vista como um assunto trabalhista, embora também vinculado aos direitos humanos. No CNIg, a 

visão de imigrante está mais próxima daquela que Sayad (1998) identifica, ou seja, o imigrante 

como essencialmente uma força de trabalho. Os embates entre essas diferentes leituras foram, por 

vezes, explícitos. Na ata da reunião de outubro de 2014 do CNIg, por exemplo, consta que Deisy 

Ventura, integrante da Comissão de Especialistas, sublinhou, diante do colegiado do CNIg, que é 

“[...] uma escolha clara o anteprojeto não ser trabalhista, pois não se quis adotar um paradigma da 

segurança. De acordo com o posicionamento da Comissão as migrações não são só para trabalho, 

 
90 São listadas como suas como suas competências, no artigo 106, §1°: “I definir e coordenar a política nacional 

de imigração e, em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores, acompanhar temas referentes às 

comunidades brasileiras emigradas; II propor e coordenar os programas e ações para a implementação da política 

nacional de imigração e, em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores, propor ações que possam 

reverter em benefício das comunidades brasileiras emigradas; III estudar e recomendar ao Ministério das 

Relações Exteriores medidas para proteção dos emigrantes; IV recomendar outorga de visto ou autorização de 

residência, de caráter temporário ou permanente; V autorizar a concessão de visto ou de residência, temporário 

ou permanente, em situações não previstas nesta Lei, atendidas as exigências estabelecidas em regulamento; VI 

estabelecer requisitos e procedimentos complementares para a obtenção do visto temporário previsto no inciso V 

do caput do art. 33 e das residências temporária e permanente; VII Coletar dados e realizar estudos sobre 

migrações internacionais por meio de Observatório; VIII solucionar os casos omissos e situações especiais; IX 

opinar sobre alterações de legislação relativa à migração; e X elaborar seu regimento interno.” (BRASIL, 2014h, 

p. 27). 
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entendendo que existem opiniões diferentes” (BRASIL, 2014g, p. 12). Ao fundo do debate, 

insere-se a questão, cuja resposta mobiliza tanto conceitos quanto interesses, de quem deve 

ser investido da capacidade de decidir sobre o tema migratório dentro do país: os órgãos e 

representações trabalhistas ou os órgãos e representações civis/não-trabalhistas? Como foi 

adiantado na introdução, o Estado não é um ente monolítico. No próprio Poder Executivo, 

grupos divergentes opõem-se e lutam entre diferentes concepções de Estado. Dentro da 

Esplanada dos Ministérios, os órgãos administrativos da política migratória brasileira estavam 

muito longe da harmonia.  

Apesar disso, ao mesmo tempo que as divergências suscitavam muitas tensões, é 

necessário destacar que a diferença prática no conteúdo dos três projetos não era abissal. Na 

realidade, havia muitos pontos de convergência até mesmo entre os dois projetos do 

Executivo – tanto que o Anteprojeto do CNIg se valeu de vários dispositivos do Anteprojeto 

do MJ. Assim, não é possível essencializar ou dicotomizar a disputa entre visões 

“trabalhistas” ou de “direitos humanos”. A própria introdução de um texto, nos princípios, 

que considera (ainda que timidamente) a imigração como um direito inalienável surgiu da 

proposta do CNIg, e não da proposta do MJ. As fronteiras entre essas diferentes leituras não 

são bem delimitadas e talvez haja, na prática, muito mais semelhanças do que diferenças. 

Nesse sentido, inclusive, sob um olhar jurídico pró-migrante, as duas propostas do Executivo 

não chegam a destoar tão significativamente no seu alcance91.  

A grande diferença, de fato, parece estar na estrutura administrativa da política 

migratória. Nesse caso, é importante ressaltar que a disputa conceitual não é só por conteúdo, 

mas também envolve a disputa de protagonismos e de cargos, e não foram poucas vezes que 

ouvi em campo avaliações de que o que ocorria entre MJ e CNIg eram lutas por poder. O 

Estado, definitivamente, não é um ente abstrato, mas é povoado por pessoas, com 

compreensões, relações e interesses. A elaboração de uma nova lei migratória não acontece 

num território neutro onde pode-se refletir apenas conceitualmente sobre o tema, mas está 

inserida nesses processos políticos mais amplos. 

Compreendido o que acontecia no Executivo paralelamente à tramitação legislativa, é 

hora de voltar ao PLS 288/13. 

 
91 É preciso fazer também a ressalva de que, nos últimos anos, o Ministério do Trabalho/CNIg foi ator 

fundamental para a construção de uma polícia migratória focada em direitos humanos, de modo que não pode ser 

resumido à regulação utilitária do trabalho. Essa última questão foi muito presente nos debates encontrados no 

campo de pesquisa, mas precisa, assim, ser relativizada em investigações cujo escopo seja mais amplo. Ao 

mesmo tempo, também historicamente, o Ministério da Justiça esteve bastante associado à Polícia Federal, de 

modo que o olhar “humanista” então visto não necessariamente é representativo da história das últimas décadas 

do órgão. Essa observação precisa ser feita para evitar a “essencialização” da postura de um ou outro ator e para 

compreender a importância de se ter em conta o contexto específico onde as discussões tomam forma.   
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3.1.4 Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

 

 A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN)92, assim como as 

anteriores, é também uma comissão permanente, contando com 19 senadores em sua 

composição. À época, era presidida por Ricardo Ferraço (PMDB-ES) 93. Sob sua competência 

incluem-se temas como “proposições referentes aos atos e relações internacionais [...] e ao 

Ministério das Relações Exteriores” (SENADO FEDERAL, 2019, p. 61), comércio exterior, 

questão de fronteiras e assuntos referentes a organizações internacionais, entre outros.  

 Em 4 de junho de 2014, o PLS 288/13 já entra nos registros da CREDN. No dia 

seguinte, 5, o próprio presidente da comissão avoca para si a relatoria da matéria. O senador 

Ricardo Ferraço é um político já de longa trajetória, vinculado ao setor empresarial. Em 2013, 

Ricardo foi um dos responsáveis pela vinda ao país do ex-senador boliviano Roger Pinto 

Molina. Juntamente com o diplomata Eduardo Saboia e outros agentes, o parlamentar atuou 

diretamente em um plano para retirar Roger da embaixada brasileira em La Paz, Bolívia, e 

trazê-lo ao Brasil. O ex-senador estava asilado por alegada perseguição política e, para que 

saísse do país, foi utilizada uma operação bastante incomum e arriscada, valendo-se da via 

terrestre para chegar à fronteira Brasil-Bolívia, sem o conhecimento do chanceler brasileiro ou 

da Presidência da República, nem tampouco do governo boliviano, que negava a concessão de 

salvo-conduto ao político que permitisse a ele deixar o país e o considerava um criminoso (Cf. 

G1, 2013). Esta ação gerou muitas polêmicas posteriores e a demissão do então ministro de 

Relações Exteriores, Antonio Patriota. No mesmo ano, Ricardo Ferraço também esteve em 

visita ao estado do Acre, junto com outros parlamentares da CREDN, para discussão sobre a 

acolhida dos imigrantes que chegavam ao estado pelas suas fronteiras territoriais. Essa 

atividade se desdobrou posteriormente em reuniões com o Ministério da Justiça e subsidiou 

reivindicações pela elaboração de políticas públicas governamentais. Ainda que seja 

extremamente difícil avaliar o quanto estes fatos interferem nas suas afinidades temáticas 

parlamentares, é importante o registro da trajetória.   

 Desde 5 de junho, o projeto não tem registro de eventos relevantes de tramitação até o 

dia 11 de dezembro, quando foi incluído na pauta de reunião agendada para o dia 16. Este 

período de mais de 6 meses é atravessado por diversos eventos paralelos, especialmente as 

eleições em outubro de 2014 para a Presidência da República, governos dos estados, Senado 

 
92 Alguns utilizam também a abreviação “CRE”. 
93 À época do impeachment, em 2016, ele deixa o PMDB e filia-se ao PSDB. 
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Federal, Câmara de Deputados e assembleias legislativas estaduais. Nas eleições 

presidenciais, Dilma Rousseff (PT) conquistou a reeleição, no que foi o resultado eleitoral 

mais apertado desde a redemocratização: 51,64% contra 48,36% de votos do seu oponente, 

Aécio Neves, do PSDB, cujo candidato a vice-presidente era o então senador94 Aloysio 

Nunes, autor do PLS 288/13 (UOL, 2014). Às eleições seguiram-se contestações do resultado 

pela chapa derrotada, sem, contudo, lograr êxito. Muito se comentou sobre a polarização 

crescente nesse período95. Já no legislativo federal, houve um enfraquecimento da 

representação de parlamentares de apoio ao governo, embora ainda tenham mantido números 

expressivos (CÂMARA, 2014). 

 Em ano eleitoral, o Congresso Nacional tem suas atividades drasticamente reduzidas 

após o recesso da metade do ano (17 de julho - 1 de agosto). Os parlamentares passam a 

dedicar-se com prioridade às campanhas eleitorais e as agendas dentro do legislativo são 

reduzidas. Após o recesso de julho, assim, a CREDN volta a reunir-se apenas em 30 de 

outubro de 2014, já depois das eleições, o que também contribui para compreender a demora 

para que o PLS 288/13 tenha uma nova tramitação após a avocação da relatoria pelo senador 

Ricardo Ferraço96. O tema da migração, contudo, retornou à pauta da CREDN antes disso. 

Ainda no dia 30 de outubro, o relator, Ricardo Ferraço, apresentou requerimento à comissão 

para realização de audiência pública para  “debater a situação dos imigrantes no Brasil: sua 

situação e a capacidade (bem como as políticas) do Estado brasileiro em responder às novas 

demandas impostas pelo aumento expressivo no número desses estrangeiros em território 

nacional” (BRASIL, 2014i).  

 

 
94 O mandato de Senador é de 8 anos. Em 2014, Aloysio estava na metade de seu mandato (2011-19), de modo 

que se manteve como parlamentar mesmo sem disputar as eleições de senador daquele ano.  
95 Especialmente com uma polarização entre PSDB, oposição de centro-direita e PT, situação de centro-

esquerda. Schwarcz e Moritz (2018, p. 515) dão uma dimensão do ambiente das eleições de 2014: “A campanha 

eleitoral para a presidência da República teve início no segundo semestre de 2014. Foi uma disputa difícil, que 

revelou um eleitorado claramente dividido e facultou uma vitória apertada. No segundo turno, restaram no páreo 

Dilma Rousseff, do PT, e Aécio Neves, do PSDB, e os dois partidos cantaram vitória antes da apuração das 

urnas. Mas, em 26 de outubro de 2014, Dilma Rousseff conquistou a reeleição: 54 501 118 votos (51,64%) 

contra 51 041 155 (48,36%) votos obtidos por Aécio Neves. O Brasil tinha rachado, pra valer, no voto. Quatro 

dias após o anúncio da reeleição, Aécio Neves e o PSDB solicitaram ao Tribunal Superior Eleitoral uma 

auditoria formada por técnicos indicados pelos partidos políticos da coligação derrotada, para a fiscalização de 

todo o processo eleitoral – alegavam que havia dúvida sobre a lisura do resultado. [...] O país se radicalizou, e 

ainda mais. A dicotomia foi alavancada por grupos sociais distintos e fez com que o diálogo, que já era difícil, 

fosse ficando impraticável. No espaço público, nos lugares mais privados, a política virava motivo de contenda, 

e feia.”  
96 Em 2014, Ricardo Ferraço também estava na metade de seu mandato parlamentar, de modo que se manteve 

como senador. 
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3.1.4.1 “Em matéria de direitos humanos, aqueles que professam essa religião não têm 

fronteiras partidárias” 97: construindo pontes entre projetos 

 

 Realizada em 11 de dezembro, a audiência pública (Figura 2) tinha, formalmente, o 

objetivo de discutir a situação vivida por imigrantes “haitianos e africanos” no Brasil, 

preocupando-se com relatos de exploração laboral e com a necessidade de formulação de 

políticas públicas para atender essa população. Na prática, contudo, o evento também serviu 

para debater a proposta de Nova Lei de Migração. Como convidados, constavam: Paulo 

Abrão, secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça; João Guilherme Granja, diretor 

do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça; Aurélio Veiga Rios, procurador 

federal dos Direitos do Cidadão; e Rossana Rocha Reis, professora de Ciência Política do 

Instituto de Relações Internacionais da USP98. Não por acaso, todos esses nomes estavam, 

sem exceção, na composição da Comissão de Especialistas do Ministério da Justiça. O que 

parece haver, nesse momento, é uma mobilização, ainda que não explícita, no sentido de 

promover um encontro entre as duas principais iniciativas que caminhavam para o objetivo 

comum de criar uma nova norma para a imigração no Brasil, tendo por princípio o 

reconhecimento e a garantia de direitos. 

 

Figura 2 – Audiência Pública na CREDN 

 

 

 
97 Expressão extraída das notas taquigráficas da audiência pública de 11 de dezembro de 2014, tendo sido 

proferida pelo senador Aloysio Nunes. 
98 Quando da aprovação da audiência, a senadora Ana Amélia (PP-RS) ainda sugeriu que fosse convidada uma 

representação dos imigrantes e uma da Polícia Federal, e o senador Eduardo Suplicy (PT/SP) sugeriu o convite 

ao padre Paolo Parise, da Missão Paz/São Paulo. 
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Fonte: Marcos Oliveira/Agência Senado.  

Falando ao microfone, o senador Aloysio Nunes Ferreira. À direita está João Guilherme Granja. Na mesa, estão, 

do lado esquerdo para o direito: Aurélio Veiga Rios, Paulo Abrão, Ricardo Ferraço, Tania Bernuy e Vivian 

Holzhacker. 

 

  Efetivamente compareceram na ocasião, dentre os convidados originalmente 

propostos, Paulo Abrão, João Guilherme Granja e Aurélio Veiga Rios. Além destes, estiveram 

presentes Tânia Bernuy, diretora do CDHIC, Centro de Direitos Humanos e Cidadania do 

Imigrante, e Vivian Holzhacker, coordenadora do Programa de Proteção do Centro de 

Acolhida para Refugiados da Cáritas de São Paulo. Em relação aos parlamentares, 

acompanharam o debate, na íntegra, apenas os senadores Ricardo Ferraço, presidente da 

comissão e relator do projeto de nova lei migratória, e Aloysio Nunes, autor do PLS 288/13. 

O senador Ricardo Ferraço, ao abrir os trabalhos, fez considerações sobre o cenário 

contemporâneo de imigração no Brasil, especialmente em relação à chegada de imigrantes 

pelo Norte do país, avaliando ser necessário promover mudanças na política migratória 

brasileira, no sentido de aprimorar o acolhimento de imigrantes. Assim encaminha sua fala: 

 

Reza a nossa tradição de nação constituída pelo somatório de comunidades e etnias 

de origens diversas a tolerância para com os imigrantes – realidade que está 

presente, hoje, no Brasil e em diversas regiões do mundo.  

Portanto, é chegada a hora de o Brasil se preparar melhor para enfrentar essa 

problemática que requer um esforço mais eficiente de articulação e coordenação, o 

qual, necessariamente, deve envolver as três instâncias governamentais.  

Com efeito a liderança desse esforço cabe ao Governo Federal com a participação do 

Itamaraty, Ministério da Justiça, do Trabalho, da Saúde e é necessária a constituição 

de um novo marco legal, que também tramita aqui nesta Comissão em iniciativa do 

Senador Aloysio Nunes, e que na próxima 3ª feira nós esperamos relatar. (BRASIL, 

2014j, p. 13). 

 

 É interessante notar, de passagem, que praticamente todos os convidados também se 

referiram ao contexto de acolhida de imigrantes vivido no Brasil nos últimos anos. O aumento 

dos números de ingresso e as duras situações enfrentadas por pessoas que chegam ao Brasil, 

especialmente vindas de países do Sul global, são constantemente referidos como um 

chamado para redesenhar a lei e as políticas migratórias nacionais. O imigrante que entra na 

pauta dessa audiência, assim, não é um imigrante genérico, mas sim um imigrante concreto, 

que passa por dificuldades empíricas de acesso à direitos.  

Nesse cenário, na avaliação de Paulo Abrão, haveria uma crise de ordem estrutural a 

se resolver, calcada em dois déficits: o déficit normativo, com uma legislação muito restritiva 

(Estatuto do Estrangeiro), e o déficit estrutural, pela ausência de serviços públicos para 

atendimento aos migrantes. No prosseguimento da audiência, essas questões vão ser muito 
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discutidas. Para os fins dessa pesquisa, o foco nos debates, contudo, será sobre alguns dos 

“fios condutores” que aparecem de forma mais densa nas falas: a imigração e a identidade 

nacional (bem como imigração e fato humano), a imigração e direitos e a imigração e a 

estrutura de Estado. É de se pontuar que as questões das medidas de retirada compulsória e de 

vistos/residência praticamente não foram objeto de intervenções. 

 

a) Imigração e identidade nacional, imigração e fato humano: a imigração é apresentada nas 

falas de Vivian Holzhacker e Aurelio Veiga Rios como parte compatível e constitutiva da 

própria identidade nacional brasileira. Receber imigrantes não aparece como uma ameaça à 

brasilidade, mas sim como parte de sua história99. Nesse sentido, a partir dessa avaliação, 

Vivian defende, expressamente, um novo olhar para o tema migratório: 

 

Eu sou filha de refugiados. Se existisse a lei de refúgio na década de 50, meu pai 

teria sido refugiado aqui, no Brasil. Por parte de mãe também. Vieram para o Brasil 

buscando melhores condições de vida, e imagino que muitos dos senhores também 

sejam filhos, ou netos, ou bisnetos de imigrantes, ou de refugiados, ou e pessoas que 

vieram para o Brasil buscando algo. E acho que todos nós sabemos. Somos 

exemplos positivos de como a migração é importante para o enriquecimento da 

cultura, da economia aqui, no Brasil. 

Então, acho que a migração é um fator muito enriquecedor e não deve ser visto 

unicamente como tem acontecido hoje, sob um ponto de vista negativo. A migração 

é vista como um problema para a segurança nacional e um desafio para os 

trabalhadores brasileiros, que têm medo de perder os seus empregos. É muito 

importante mudar esse olhar, para que a migração, de fato, seja vista como algo 

muito positivo, que muito contribuiu para o crescimento do Brasil. (BRASIL, 2014j, 

p. 25). 

 

 
99 A referência principal desta noção é, especialmente, a imigração histórica de diversos povos ao Brasil a partir 

do século XIX. Naquele momento, muitos grupos de imigrantes foram atraídos ao país por políticas estatais ou 

de fomento privado, com fins variados, como a substituição da mão de obra escrava, a ocupação de certos 

territórios, o desenvolvimento de atividade agropecuária, a eugenia, entre outros. Os efeitos são visíveis hoje, 

considerando que certas cidades e regiões do país são conhecidas por uma identidade ligada com um 

determinado grupo de imigrantes e por muitos de seus descendentes manterem laços culturais que remetem a um 

passado em outra nação. Aliás, muitos sobrenomes, por si só, já remetem para essa origem distante das terras 

brasileiras. Segundo Seyferth (1990, p. 10), “Durante toda a segunda metade do século XIX foram fundadas no 

Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Espírito Santo diversas colônias alemãs. A intensificação da 

imigração, porém, só vai acontecer na década de 1870, quando imigrantes europeus de outras nacionalidades, 

como italianos, espanhóis, portugueses, etc. entram no país. A década de 1870 também marca o início da 

imigração sírio-libanesa e russa. Quanto a este último grupo deve ser feita uma ressalva, pois a maior parte dos 

imigrantes de cidadania russa era, na verdade, polonesa. O grande fluxo de imigrantes para o Brasil ocorreu entre 

1888 e 1910, coincidindo, portanto, com a abolição da escravatura e a implantação e consolidação do regime 

republicano.  E neste período é o Estado de São Paulo que recebe o maior número de estrangeiros. Ainda em São 

Paulo tem início, em 1908, a imigração japonesa, estimulada pelos cafeicultores e devida, em grande parte, à 

iniciativa particular. A chegada de japoneses se intensificou entre 1920 e 1940. Após a Primeira Guerra Mundial, 

imigrantes eslavos procuram o Brasil, entre eles poloneses, tchecos, iugoslavos e rumenos, que se estabeleceram 

preferencialmente no Estado do paraná”. Esse período de alto fluxo migratório se prolonga pelo século XX e 

multiplica as nacionalidades de origem, o que converge para a diversificação da composição étnica nacional. 

Conforme dados do IBGE (2007), entre 1884 e 1933, somando todas as nacionalidades, foram quase 4 milhões 

de imigrantes que entraram no Brasil, um número situacionalmente de alta relevância quantitativa.  
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 De forma similar, a imigração também é apresentada como um fato humano, comum à 

humanidade, aproximando-se fortemente do argumento que subsidiou a construção do 

chamado “paradigma humanitário” do PLS 288/13. Assim falou Tânia Bernuy: “trazemos em 

nossas faces marcas de interação entre culturas. Sendo praticamente impossível determinar a 

fonte primária de nossos genes, somos todos iguais, todos membros de uma única família, da 

família humana. Todos somos imigrantes.” (BRASIL, 2014j, p. 25).  

 Já Aurélio Veiga Rios combina, em sua intervenção, os dois argumentos, 

simultaneamente interpretando a imigração como um fato humano e como parte da identidade 

nacional brasileira: 

 

O que desejamos em relação aos imigrantes, em relação às pessoas que, por alguma 

razão, decidiram morar no Brasil, seja porque aqui seja a terra do futebol, seja 

porque aqui se oferecem melhores empregos, seja por conta de crescimento 

econômico, seja por conta de uma visão simbólica do Brasil como uma terra de 

oportunidades... Isso pouco importa. Todavia, a questão da mobilidade humana é um 

fato. De algum modo, todos nós aqui somos, em maior ou em menor extensão...  

Vivian, o seu pai era um imigrante, mas a gente chega facilmente a um bisavô ou a 

um tataravô que veio de fora, sem nenhum grande esforço. Essa é a cara do Brasil. 

Este é um País de imigrantes. E o modo como a gente os trata também fala muito do 

País e fala muito também de como a gente está em dívida com a Constituição 

Federal. Quando se lê a Constituição, não em tiras, não em pedaços, mas em seu 

conjunto, verifica-se que ela estabelece a igualdade de direitos entre os nacionais e 

os imigrantes. E isso, obviamente, não se vê na prática. (BRASIL, 2014j, p. 28). 

   

 É importante ressaltar que essas leituras aparecem não como meras considerações 

sobre o Brasil, mas como argumentos voltados diretamente para o reconhecimento de direitos 

aos imigrantes no país e para a instituição de um novo olhar sobre o tema, ou de uma nova 

relação entre Estado e imigrante. É um assunto que passará a acompanhar os debates de forma 

mais intensa e voltará a ser discutido.  

 

b) Imigração e direitos: em se falando de direitos, a audiência também foi espaço para a 

reafirmação da necessidade do olhar de direitos pela nova lei. Para além disso, houve a 

cobrança da ampliação das disposições dos artigos 2° e 3° do PLS 288/13. Assim, Tânia 

Bernuy requereu 

 

o reconhecimento às pessoas do direito de migrar; não identificar nem considerar 

nenhum ser humano como ilegal, por sua condição migratória; a proteção dos 

direitos das pessoas em mobilidade humana; o pleno respeito aos direitos humanos 

das pessoas migrantes, princípio que propicia o pleno exercício da migração 

mediante cumprimento das obrigações assumidas nos acordos e instrumentos 

internacionais de direitos humanos; o princípio da cidadania universal; a livre 

mobilidade de todas as pessoas; e o progressivo fim da condição de estrangeiro, 

como elemento transformador das relações desiguais entre os países. A gente 
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trabalha para extinguir essa palavra, para que não se distinga a pessoa como 

estrangeira. Somos imigrantes. 

(BRASIL, 2014j, p. 22). 

 

 Nessas reivindicações, a imigração é pensada diretamente como um direito, colocando 

em cheque as construções mais enraizadas da relação que submete o tema migratório ao 

controle estatal. A livre mobilidade e o progressivo fim da condição de estrangeiro são termos 

introduzidos na discussão que não aparecem até então – ou, quando aparecem, aparecem de 

forma menos incisiva. Trata-se de olhar para a imigração por meio de novos significados, 

onde a mobilidade e a condição de não-nacional não apenas não tangenciam direitos (o que já 

estava presente nos debates), mas também não são condicionados por controles estatais ou 

restrições fundamentadas na soberania nacional.  

Tânia também apresentou sugestões de modificações ao PLS 288/13, como o direito a 

organização e participação política (em sentido amplo, para além do voto), a eliminação do 

requisito de documentação para as políticas públicas de integração e a eliminação do princípio 

do incentivo à mão de obra especializada. Embasando-se em Opinião Consultiva da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, argumentou, no caso desses dois últimos, que  

 

favorecer a mão de obra especializada é institucionalizar políticas de migração 

seletiva que acabam por reforçar as desigualdades socioeconômicas internas e 

externas. Distinguir entre imigrantes documentados e indocumentados para regular o 

acesso a políticas de integração é institucionalizar uma política discriminatória. 

(BRASIL, 2014j, p. 24). 

 

 Já Aurelio Rios cobrou a incidência concreta do novo paradigma migratório no país. 

Não só reconhecer, mas aplicar na prática a igualdade de direitos é a preocupação: 

 

Nós precisamos, Senador Ricardo Ferraço, de uma nova Lei de Estrangeiros, não só 

para diminuir a distância entre intenção e gesto, mas também para substituir os 

paradigmas. Saímos da doutrina da segurança nacional, saímos de uma mirada 

preconceituosa e de desconfiança dos imigrantes para uma política em que nós 

reconhecemos os imigrantes como sujeitos de direitos. Que essa igualdade de 

direitos seja, obviamente, concretizada em gestos, em atitudes! (BRASIL, 2014j, p. 

29). 

 

 Dentro dessas preocupações, algumas considerações sobre políticas públicas aparecem 

no debate dentro da intervenção de João Guilherme Granja. Embora não necessariamente 

referente ao projeto de lei, essa discussão é importante em se falando de reconhecimento e 

aplicação de direitos porque é constantemente cobrada em falas de diversos atores, ainda que 

de maneira abstrata. João Guilherme adentra no assunto de políticas públicas de forma 
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concreta, criticando a “atuação meramente cartorial, de controle documental [...]” (BRASIL, 

2014j, p. 19) do Estado brasileiro nas últimas décadas e defendendo a criação de serviços 

públicos focados especialmente na inclusão dos imigrantes, por avaliar não ser estes 

contemplados pelas políticas gerais de assistência social, voltadas para populações com outras 

características. Projetadas para a autonomização do imigrante, essas políticas seriam também 

chave para evitar o fortalecimento de retóricas xenofóbicas: 

 

Eu acho que a nossa missão é fazer com que o desenho institucional do Estado possa 

estar a serviço de políticas sociais, políticas de inclusão que autonomizem o 

imigrante de forma mais rápida.   

[...] 

Hoje, se nós pensarmos na inclusão dessas populações em todos os níveis, vai 

facilitar os processos de inclusão social, de autonomização, e eliminar os fatores de 

dependência, que, muitas vezes, são fatores que são a chave das retóricas 

xenofóbicas nos países do Norte – e toda dependência vai ocorrer e tem que ser 

superada da forma mais rápida. Assim, quanto mais tempo os fatores de dependência 

das populações imigrantes são explicitados, são tornados evidentes pelos meios de 

imprensa, pelos debates públicos, maiores são os riscos de que nós tenhamos essas 

bandeiras se organizando, estruturando-se e atraindo a atenção social de forma 

negativa e prejudicial aos nossos objetivos. (BRASIL, 2014j, p. 20-21). 

 

 O debate sobre direitos ganha novos elementos na audiência, tanto de cobrança de 

ampliação em suas disposições quanto em sua aplicação concreta. Por outro lado, é 

importante ressaltar que não há nenhuma crítica ao olhar geral de direitos do projeto. 

 

c) A estrutura de Estado: presente na fala de praticamente todos os atores, a criação de uma 

autoridade migratória é uma das grandes reivindicações. Como vantagens da 

institucionalização do novo órgão, mencionam-se, principalmente, a retirada do tema da 

Polícia Federal, a especialização de uma agência e a redução da burocracia.  

Para Vivian Holzhacker, a questão da autoridade é exatamente retirar o tema da área 

de segurança nacional: “muito poder está nas mãos da Polícia Federal, que é uma instituição 

que tem um papel extremamente importante, mas o foco é em segurança nacional. E, 

justamente, nós não queremos mais que a questão migratória seja vista como questão de 

segurança nacional” (BRASIL, 2014j, p. 26). A autonomização do tema em relação à 

segurança pública também é a reivindicação de João Guilherme Granja, embora este conduza 

seu argumento pela avaliação sobre a capacidade de eficiência das instituições:  

 

[...] nós precisamos migrar para um modelo que seja construído a partir da reflexão 

do nosso próprio contexto nacional, das nossas próprias características regionais, 

que partem, primeiro, de um diagnóstico profundo sobre a situação de nossas 

fronteiras, da nossa situação geográfica e estrutural das fronteiras... Ser um país com 
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quase 20 mil quilômetros de fronteiras secas nos coloca desafios, e são desafios 

específicos no que tange à migração e que também fazem com que nós tenhamos 

que desenvolver capacidade especializada, separando, autonomizando o tema 

migratório em relação ao tema lato sensu da segurança pública, fazendo com que a 

segurança pública se especialize no campo que lhe concerne, para aumentar a sua 

eficiência, e o tema da mobilidade humana se especialize também no que concerne 

ao tratamento, inclusão e documentação de imigrantes e controle documental nesses 

pontos fronteiriços. (BRASIL, 2014j, p. 19). 

 

 Para Aurelio Rios, a questão da criação de uma autoridade também reflete a relação 

entre Estado e imigrante. Nesse caso, o objetivo seria desburocratizar a vida da pessoa que 

vem ao país, simplificando e concentrando procedimentos em um mesmo local: 

 

Uma das coisas por que eu, particularmente, [o] João Guilherme, batalhei muito, 

com o apoio do nosso querido Secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão – eu 

quero homenagear agora não só o compromisso, mas todo o empenho que ele teve 

para tentar fazer com que pensássemos essa lei e mobilizássemos o Poder Executivo 

para isso –, é a criação de uma autoridade nacional de imigração. Eu quero falar 

sobre isso, porque eu acho que é uma forma para muito além de saber se isso fica no 

Ministério da Justiça ou no Ministério das Relações Exteriores ou no Ministério do 

Trabalho. Para nós, isso pouco importa. O que importa para os imigrantes é ter uma 

única porta de entrada e saída, que os documentos todos, não importa se é Registro 

Nacional de Estrangeiro ou carteira de trabalho, sejam resolvidos num Na Hora, 

num lugar a que você vai e resolve tudo. Essa via-crúcis burocrática pode levar dois, 

três, quatro, cinco anos para ser resolvida. E isso é absolutamente desumano. Só o 

procedimento já é, em si, um atentado aos direitos humanos. Não importa se estamos 

falando de imigrantes ou de um brasileiro. (BRASIL, 2014j, p. 28). 

 

 Na fala do procurador aparece, ainda que tangencialmente, a dúvida entre o 

protagonismo futuro dos ministérios. Nas outras falas, contudo, é relevante notar que a 

criação de uma autoridade é apresentada como alternativa tão somente à atuação da Polícia 

Federal, muito embora a proposta concreta de Autoridade Nacional Migratória também altere 

toda a dinâmica interministerial então vigente. O papel do CNIg, por exemplo, objeto de 

muitas controvérsias, praticamente não entra em debate, muito embora a nova instituição 

toque diretamente nesse tema.  

 As reações dos parlamentares presentes às intervenções da audiência foram 

extremamente positivas. Ricardo Ferraço logo manifestou sua convicção pela necessidade de 

uma alteração na norma migratória brasileira:  

 

porque não sei o que é mais grave: se é o preconceito dessa legislação à época ou se 

foi a inércia durante todo esse período em que poderíamos, todos nós, ter feito uma 

adequação óbvia dessa legislação e não fizemos. Claro que antes tarde do que nunca, 

mas fica evidente o quanto defasados estamos na construção de um marco que possa 

regular, de maneira civilizada, adequada e humana, essa nossa relação com o 

imigrante. (BRASIL, 2014j, p. 29). 
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 Já o autor do PLS 288/13, Aloysio Nunes, além de chancelar a crítica ao Estatuto do 

Estrangeiro, fez questão de dizer que aquela foi uma das melhores audiências públicas a que 

já compareceu como parlamentar. Com essa leitura, também indicou a necessidade de que o 

debate seja amplo, apartidário, para evitar o surgimento de sentimentos xenofóbicos no país:  

 

Eu gostaria de lembrar uma breve menção do Dr. João Guilherme Granja à situação 

política no Brasil, onde não há, felizmente, nenhum partido político orientado por 

uma plataforma xenofóbica, não há. Agora, não há ainda, não há ainda.  

Eu fui refugiado, eu me beneficiei do Estatuto do Refugiado, vivi sob a tutela do 

ACNUR na França. Fui condenado aqui no Brasil e busquei refúgio na França. 

Naquela época, a França era conhecida como a grande terra do asilo, como o Brasil 

hoje é visto como terra do asilo. Era impensável naqueles anos, final dos anos 60 e 

início dos anos 70, o surgimento de alguma coisa como esse partido de extrema 

direita, o Front National, dirigido pela Marine Le Pen. No entanto, esse partido 

chegou a colocar um candidato no segundo turno das eleições presidenciais. Eu fui 

militante, quando vivi na França, do Partido Comunista Francês, e eu vejo com 

tristeza hoje que o Partido Comunista Francês, em sua prática, adotada determinadas 

posições xenófobas.  

Quer dizer, a globalização, que é um fenômeno positivo no sentido de ir aos poucos 

unificando o gênero humano em todas as dimensões da vida das pessoas, ela gera 

também o efeito do ressurgimento dos nacionalismos e da xenofobia – é o que está 

acontecendo na Europa. Será que isso não pode acontecer no Brasil? É possível que 

venha a acontecer. Daí a importância de nós afirmarmos o caráter universal e 

suprapartidário da defesa do Brasil como terra de asilo, terra de acolhida. Daí a 

importância da participação em todo este processo das associações que se dedicam a 

esse tema. (BRASIL, 2014j, p. 30). 

 

 Esse chamado ao debate antecipou a abertura à negociação, que começou a ganhar 

forma nos instantes seguintes do encontro. Desde o início da audiência, na realidade, os dois 

projetos já vinham sendo reverenciados como relevantes. Paulo Abrão, em sua vez, havia 

elogiado a proposta de Aloysio, tendo dito poder ser ela, para o MJ, um texto orientador da 

reforma normativa. Após a conclusão de sua apresentação, traçou-se um diálogo emblemático 

e, quiçá, decisivo para a convergência das iniciativas: 

 

Senador Ricardo Ferraço (PMDB/ES): Dr. Paulo Abrão, diga-me uma coisa. 

Considerando que há um nível de convergência muito grande entre os estudos que o 

Ministério está fazendo e a proposta do Senador Aloysio Nunes Ferreira, nós 

estamos caminhando para aprová-la aqui, nesta Comissão, na próxima terça-feira, 

porque temos o mesmo entendimento que os senhores têm de que a proposta é 

adequada, pertinente, estando em linha com as principais preocupações, alterando 

profundamente uma legislação que vem do tempo de exceção e voltada para uma 

nova realidade, com foco no ser humano e assim por diante. Assim, a intenção do 

Ministério da Justiça é enviar posteriormente essa proposta ao Congresso?  

Paulo Abrão: O Ministério não tem autonomia para, ele sozinho, encaminhar, 

porque, como é uma matéria que afeta vários Ministérios, precisamos do o.k. dos 

outros ministérios.  

Então, o Ministério das Relações Exteriores, agora, agregou algumas sugestões, e a 

proposta está em discussão no Ministério do Trabalho e de Emprego. Quando essa 

proposta chegar do Ministério do Trabalho e Emprego, deverá haver uma última 
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reunião interministerial para tentar consensualizar essa como uma proposta de 

governo.  

Aí acho que temos duas alternativas no processo legislativo: ou o governo mesmo 

encaminha como dele, mas isso dependerá de decisões superiores, que, inclusive, 

extrapola a minha competência, envolvendo até o próprio Palácio do Planalto nesse 

sentido; ou simplesmente encaminhar aqui para a Comissão e para o Congresso, 

para que ele seja, portanto, considerado na proposta que já está em tramitação, como 

uma forma de emenda.  

Não tenho como dizer qual será o caminho, porque, de fato, esse envolverá decisões 

superiores.  

Senador Ricardo Ferraço (PMDB/ES): A sinalização que queremos dar a V. Sªs é 

que o projeto, aqui, de nossa parte, está bastante maduro e, assim, estamos ensejando 

ambiente para votarmos na próxima terça-feira, em caráter terminativo. Portanto, ele 

segue daqui para a Câmara dos Deputados. Dessa forma, ou nós podemos fazer isso, 

ou podemos aguardar.  

Nós precisamos ver com o Senador Aloysio o que ele considera mais viável, até 

mesmo a possibilidade de nós ganharmos um pouco mais do prazo, para, quem sabe, 

convergirmos na mesma direção, considerando o bom ambiente criado; para que as 

contribuições do Poder Executivo possam ser incorporadas ou não, mas, enfim, que 

possam ser estudadas ou debatidas na proposta defendida, desde 2013, pelo Senador 

Aloysio.  

Senador Aloysio Nunes (PSDB/SP): Permita-me.  

Senador Ricardo Ferraço (PMDB/ES): Veio-me à cabeça essa contribuição.  

Senador Aloysio Nunes (PSDB/SP): Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito 

as referências do Secretário Paulo Abrão ao projeto que, realmente, tem sido 

apoiado pelo Ministério da Justiça desde a sua apresentação.  

É uma demonstração de que, em matéria de direitos humanos, aqueles que 

professam essa religião não têm fronteiras partidárias no que diz respeito a defesa 

dos direitos humanos.  

Agora, eu penso, meu caro Presidente, que, se aprovarmos aqui, o projeto irá para a 

Câmara. Como os projetos que se originam do Executivo também começam sua 

tramitação pela Câmara dos Deputados, penso que a Câmara seria o terreno ideal de 

convergência entre essas proposições. Ou sob a forma de uma proposição que seria 

apensada à outra, ou sob forma de emendas que seriam examinadas pelas Comissões 

técnicas da Câmara e depois pelo Plenário. (BRASIL, 2014j, p. 17-18). 

 

 Ainda que não se defina, nesse momento, concretamente, como será feita a 

convergência entre as iniciativas, o desejo comum da união de esforços ficou evidente. Antes 

da definição de fronteiras, há, na realidade, uma forte construção de pontes para a mudança da 

legislação migratória brasileira. Ocorre, de fato, um grande encontro cooperativo entre os 

protagonistas das duas propostas. O senador Aloysio, autor do PLS 288/13, o relator do 

projeto Ricardo Ferraço e personagens-chave do tema migratório do Ministério da Justiça 

colocam-se frente a frente para, construtivamente, dialogar. João Guilherme Granja me 

confirmou que esta foi, realmente, a primeira aproximação mais densa com o autor do PLS: 

 

Luís - E foi ali que vocês começaram a conversar com o Aloysio então? 

João Guilherme - Eu acho que foi ali, não, a gente tinha um contato anterior, 

totalmente formal, etc., mas acho que foi ali, foi tipo, "ah, tem um produto aqui, ó, 

isso aqui é um produto, público". E foi um pouco assim, onde, inclusive 

perguntaram muito francamente, "ah, qual a avaliação de vocês sobre o meu PL?", 

dizia o Aloysio. E aí os migrantes falavam, "ah, é bom, é legal, mas tem coisa pra 

melhorar". "Por que assim, não, o que que tem pra melhorar?" "Ah, a gente já 
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contou tudo ali pro pessoal da Comissão, do Ministério da Justiça, eles sabem tudo 

que tem pra melhorar, os caras sabem", aí os caras diziam, "ah, o que que então, 

cadê, me mostra onde pra melhorar, onde é que cês, acha que tem coisa melhor, que 

que cês", foi meio isso o diálogo em vários momentos. "Que que cês acham que 

pode melhorar no meu projeto?" "Não, ó, não é a posição de governo, mas como 

técnico, assim, acadêmico - quase falando como acadêmico pra não, colocar em 

contradição com algo que não tá definido em governo - tem esse estudo e tá público 

aqui, ó, na página tal, não sei o que, fruto de um trabalho publicado por uma 

comissão que tinha essa tarefa e tal", tudo bem. E aí isso se aprofundou pra 

conversas nesse patamar, com pessoas, ora com pessoas mais distantes do governo, 

porque aí não tinha, realmente não tinha posição de governo, ora, quando os 

assuntos eram mais técnicos mesmo, pra minha expertise, tinha outras pessoas 

especializadas, ia lá explicar, alguns impactos, sobre o desenho de políticas, sobre o 

cenário da política nacional, sobre a necessidade de prender algumas coisas pra, tipo, 

ah, coisas mais, acho que é um marco por ter as duas coisas juntas, a fala, 

disponibilidade, e um produto público pronto. (entrevista realizada em 05 de abril de 

2019). 

 

Embora ainda em meio a um contexto político conturbado de 2014, pós-eleições, esta 

audiência representou, de forma marcante, uma confluência de ideias e forças que foi se 

avivando deste então. Se, antes, esta harmonização já vinha sendo trabalhada, ela vai 

ganhando contornos bem mais concretos, e a possibilidade de união dos dois projetos torna-se 

real.  

É preciso fazer a ressalva de que esta aproximação é entre o senador Aloysio e alguns 

atores, notadamente do Ministério da Justiça, que protagonizavam a iniciativa da construção 

do Anteprojeto da Comissão de Especialistas. Não é, exatamente, uma aproximação entre o 

senador Aloysio e o Governo Federal como um todo, o qual, como foi visto, era palco de 

severas disputas e divergências. A conversa com João Guilherme Granja indicou exatamente 

o cuidado que tiveram ao participar da audiência para não passar uma mensagem de que 

representavam a posição do governo e o momento delicado de transição governamental: 

  

A gente naquele processo tinha uma certa delicadeza de trato, porque era 

claramente, um último ano de mandato, é um período de transição, de muito 

enfraquecimento assim, natural, dos ciclos de gestão dos diversos órgãos, os outros 

órgãos, os órgãos da tríade central da política migratória brasileira, todos haviam 

sido convidados, além do MJ, MRE e Trabalho.  Por alguma razão MRE e Trabalho 

não haviam ido, mas era evidente que tinha um, havia uma avaliação de que aquele, 

poderia ser uma exposição inadequada num momento de transição, embora fosse um 

convite de Estado. Convite de, você é convocado pra uma audiência, você não vai, e 

também foi um momento em que a sociedade civil havia pressionado pra dizer, olha, 

"a gente tá discutindo essa alternativa, a gente se reuniu com vários especialistas aí, 

que o Ministério da Justiça convidou, e a gente queria ver isso aí refletido, que que 

se quer, que que se pode fazer, senadores?". E os senadores, "ó, será que o governo - 

naquele momento os senadores eram de oposição ao governo de então – falaram, 

será que o governo quer compartilhar isso conosco", quando a gente já tinha lançado 

esse trabalho, era público, e falou, olha, a gente contextualizou, que era um trabalho, 

não havia sido validado como posição de governo, mas que era um trabalho técnico, 

que podia ser com certeza subsídio, já havia sido publicado, a fundação Friedrich 

Ebert havia, inclusive, financiado uma publicação, um folhetinho, etc., ou seja, era 
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notório, de circulação ampla, e a gente poderia apresentar, colocar, e, realmente 

explicar detalhes da, e havia ali, enfim, esse projeto da comissão era um projeto que 

entendia a necessidade de dialogar com o projeto do Senado, entendia portanto a 

limitação, relacionada ao vício de origem de não lidar com o desenho institucional, e 

tinha um módulo desenhado como módulo desacoplável, que propunha também um 

desenho, um redesenho de toda política nacional, de um fundo pra financiar essa 

política e para financiar, subsidiar a estruturação e funcionamento de uma agência. 

(entrevista realizada em 05 de abril de 2019). 

 

 Ainda que com essas limitações políticas, a audiência foi um momento marcante para 

todo o desdobramento posterior da tramitação do PLS 288/13. Nas reuniões que seguem da 

CREDN, a convergência costurada nessa ocasião será definitivamente consolidada.   

 

3.1.4.2 Um projeto de Estado 

 

Na semana que se seguiu à audiência, a aproximação traçada tomou contornos muito 

mais densos e concretos. Em 16 de dezembro de 2014, Ricardo Ferraço apresenta seu 

relatório do PLS 288/13 à CREDN. O documento vem na forma de Emenda Substitutiva100, 

propondo alterações substanciais nas disposições do projeto de lei. Este relatório oferecido 

pelo senador incorporou, dessa maneira, em grande medida, as disposições presentes no 

Anteprojeto de Lei de Migração do MJ. Excetuando-se modificações muito pequenas, a 

incorporação de capítulo sobre a extradição e o regramento relativo à criação da Autoridade 

Nacional Migratória, praticamente todos os artigos, parágrafos e incisos propostos pelo 

Anteprojeto foram incorporados ao PLS 288/13 por meio desta Emenda Substitutiva, 

sucedendo as redações originais do projeto de Aloysio Nunes. A partir deste momento, o 

encontro das duas iniciativas está materializado em um só produto. Desse momento em 

diante, não há mais como distinguir propriamente o que é PLS de Aloysio e o que é 

Anteprojeto. A união das duas iniciativas em uma só, então, entrelaçou, definitivamente, o 

que já era mutuamente relacionado por meio de textos e de atores. 

 Este casamento entre as propostas apontou, com muita força, para a possibilidade de 

que o Governo Federal não mais apresentasse o Anteprojeto (com as disposições completas, 

incluindo a Autoridade) como um projeto de lei de sua autoria, mas sim apenas o incorporasse 

ao projeto do senador Aloysio, muito embora a decisão ainda não estivesse definitivamente 

tomada. Como foi visto, entre MJ e CNIg estavam instituídas disputas muito fortes sobre 

 
100 O Regimento Interno da Câmara de Deputados explica o conceito: “art. 118 § 4º Emenda substitutiva é a 

apresentada como sucedânea a parte de outra proposição, denominando-se “substitutivo” quando a alterar, 

substancial ou formalmente, em seu conjunto; considera-se formal a alteração que vise exclusivamente ao 

aperfeiçoamento da técnica legislativa.” (CÂMARA DE DEPUTADOS, 2017, p. 52).   



119 

 

como conduzir a elaboração da nova lei migratória brasileira. Nesse contexto, com a 

aproximação estratégica do Ministério da Justiça às discussões do Senado, o que ocorreu foi 

que o Legislativo tomou a dianteira das negociações, aderindo aos debates da Comissão de 

Especialistas: 

 

Então, em dezembro de 2014, pra chegar 2015, acontece a mudança de governo, 

enfim, de todo jeito é uma mudança de governo, mesmo sendo Dilma I pra Dilma II, 

a gente tem mudança de secretário Nacional de Justiça, nesse momento Trabalho e 

MRE se retraem, tentam, tipo, manter a discussão aberta, porque, enfim, em 

dezembro, com o resultado desse debate, o Nunes, em contato, o Nunes e o Ferraço, 

em contato com esse material, e contato com os debates que a gente apresentou pra 

eles, [...] a gente colocou, "olha, isso não é uma posição de governo, mas são debates 

sérios que existem, fáticos", então, ele assimilou toda a contribuição. [...] Então a 

proposta de janeiro, do Senador Ferraço, já é uma proposta assim, temos um 

consenso no Legislativo, Executivo vocês demoraram muito, e a proposta que ele 

apresenta com esse discurso, é uma proposta fortemente influenciada pelo trabalho 

da comissão. Se não totalmente influenciada pelo trabalho da comissão, no debate 

público. Ali a gente tava realmente influenciando o debate público, e, a, tentando 

advertir, por uma questão ética, de que não era uma posição fechada de governo. 

Naquele momento, o Senado adere, tecnicamente, adere substancialmente ao que tá 

sendo discutido, e resolve também peitar e impulsionar o Executivo, provocando o 

Executivo a, "olha, então gerem consenso entre vocês, porque isso aqui 

independente de como chegou a mim, e eu sei que não é uma posição de governo, 

mas é a posição que a gente quer. E razoável, então se alinhem." Então foi 

extremamente, extremamente feliz, timenly, extremamente sincrônico o movimento 

deles terem essa clareza de que isso era um bom caminho. Tipo, um trabalho de 

convencimento teórico. Convencimento sobre impacto legislativo. Trabalho de 

conhecimento sobre evidências. (entrevista realizada em 05 de abril de 2019). 

 

Essa ponte construída entre Anteprojeto do MJ e PLS 288/13 atravessa os embates 

então correntes no Executivo e pressiona muito fortemente pelo andamento das negociações.  

Justamente por adentrar nessa esfera de embates do Executivo, a tramitação posterior 

enfrenta atrasos. Na reunião do dia 16 de dezembro, quando o relatório foi apresentado, não 

foi possível que ele fosse aprovado, pois foi feito pedido de vista – vista coletiva – pelos 

senadores. Em 2015, no dia 12 de março, passado o recesso parlamentar, o PLS 288/13 

retornou novamente à pauta da CREDN. Todavia, uma vez mais ele foi retirado de pauta, 

dessa vez a pedido de Aloysio Nunes e Ricardo Ferraço em razão do projeto estar “em 

aperfeiçoamento”. Nessa altura, já na nova legislatura, é importante destacar que Aloysio 

Nunes havia assumido a presidência da CREDN101, substituindo Ricardo Ferraço. 

Neste meio tempo, o senador Humberto Costa (PT/PE) também havia protocolado dois 

requerimentos, em 03 de fevereiro e em 10 de março, com o objetivo de que o PLS 288/13 

fosse submetido ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão de Direitos 

 
101 As eleições para a direção das comissões ocorrem no início da legislatura e na sua terceira sessão legislativa 

(ou seja, de 2 em 2 anos), logo após instalados seus trabalhos, segundo ordena o RISF. 
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Humanos e Legislação Participativa, respectivamente. A aprovação destas solicitações faria 

com que o tempo de aprovação da proposta fosse aumentado consideravelmente, podendo ser 

encarada até mesmo como uma obstrução ao andamento do projeto (embora o tempo 

acrescido pudesse ser também utilizado para concluir as negociações internas ao Executivo). 

Contudo, em 24 de março, o próprio senador Humberto Costa desistiu de seus requerimentos, 

que não foram então considerados. 

 O PLS 288/13 volta a entrar em discussão na CREDN apenas em 14 de maio. Nessa 

ocasião, Ricardo Ferraço, relator do projeto, volta a pedir mais prazo para a deliberação final. 

Na busca de um “projeto de Estado”, as negociações com os diferentes órgãos do Executivo 

ainda não estavam concluídas:  

 

Esse é um projeto que tangencia, portanto, valores muito importantes, e tangencia 

também, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um conjunto de órgãos do Governo Federal, 

do Estado brasileiro: Ministério do Trabalho, Ministério da justiça, Polícia Federal, 

Ministério das Relações Exteriores e, ao longo desse período, nós estamos em pleno 

e efetivo debate com a Secretaria Nacional de Justiça na direção de produzirmos 

uma matéria que possa ser pactuada. Nós não estamos aqui diante de um projeto que 

trate daquilo que interessa ao Governo e não interessa à Oposição. Não. Interessa ao 

Estado brasileiro que tem uma dívida com essa questão. (BRASIL, 2015a, p. 6). 

 

 Diante do pedido, contudo, o presidente da CREDN e autor do PLS 288/13, Aloysio 

Nunes, mostra toda sua indignação com a demora na resolução das negociações internas do 

Governo Federal e cobra pela sua agilização: 

 

Agora, esse projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou pela 

Comissão de Assuntos Sociais – se não me engano – e veio a esta Comissão de 

Relações Exteriores. Foi incluído na pauta desta Comissão no dia 16 de dezembro 

do ano passado. 

Naquela ocasião, houve o pedido de vista do relatório apresentado por V. Exª.  

O Líder do Governo, na época, o Senador Eduardo Braga, pediu vista exatamente 

com o objetivo de ouvir diferentes órgãos do Governo que tinham sugestões a dar 

para que o projeto pudesse tramitar sem nenhum obstáculo por parte do Governo. 

Isso no dia 16 de dezembro.  

Tão logo se iniciou esta Legislatura e esta Comissão iniciou os seus trabalhos, o 

projeto voltou para a pauta, dia 12 de março. Naquele momento, novamente, houve 

um pedido do Governo para que o projeto saísse de pauta, de modo a continuar 

recebendo contribuições de órgãos do Executivo. Porque, se ele foi retirado de pauta 

em dezembro, eu não posso imaginar que, de dezembro a março, o Governo tenha se 

esquecido de que esse projeto estava tramitando aqui. Seguramente não se esqueceu, 

porque sei que o Ministério da Justiça sempre manifestou um vivo interesse pela 

aprovação do projeto.  

Foi encarregado, então, naquele momento, quando foi retirado de pauta, o Secretário 

Nacional de Justiça de recolher contribuições de diferentes órgãos governamentais 

que tinham contribuições a dar, tinham algo a dizer a respeito do projeto – relações 

exteriores, trabalho e emprego, defesa.  

Muito bem. Naquele momento, eu retirei de pauta o projeto com o compromisso do 

Governo de que essas contribuições seriam recolhidas em 15 dias, porque, afinal de 

contas, desde dezembro do ano anterior o projeto foi retirado de pauta exatamente 
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para isso. Isso foi em março, e nós estamos em maio. Até agora não se concluiu o 

processo.  

Substancialmente foi concluído. Eu não subestimo o trabalho hercúleo, beneditino 

do Dr. Beto Vasconcelos para tentar coordenar contribuições de um Governo 

essencialmente descoordenado.  

Mas, finalmente, todas as contribuições chegaram. E nós chegamos a um texto que 

foi submetido ao senhor, ao qual o senhor deu a forma de um substitutivo, com o 

objetivo exatamente de fazer com que o projeto tramitasse sem obstáculos. E 

entendo que será assim.  

Ontem ainda, eu recebi a comunicação, e o senhor também, de que faltava um 

pormenor. O pormenor seria uma tabela de emolumentos consulares que o Itamaraty 

preparou e que deveria, segundo entendimento imagino que da Casa Civil, ter sido 

enviado ao Congresso, fazer parte do seu substitutivo uma vez que o seu substitutivo 

fazia referência a ele – essa tabela de emolumentos. Todos sabem, são vistos, 

concessão de vistos, atos notariais, documentos de viagem etc, que os nossos 

consulados emitem.  

Essa tabela, embora já tenha sido elaborada pelo Ministério de Relações Exteriores, 

precisaria, segundo Beto Vasconcelos, ser submetida ainda a autoridades do 

Ministério da Fazenda.  

Diante disso, V. Exª acatando essa ponderação, transmite o pedido de retirada de 

pauta, com o qual estou de acordo. Mas eu não posso deixar de registrar primeiro a 

lerdeza; segundo, o fato de que essa tabela de emolumentos consulares é atualizada 

por portaria do Ministério. De modo que seria perfeitamente possível o projeto 

tramitar com a tabela atual dos emolumentos que são cobrados atualmente e, depois, 

como usualmente se faz, ir atualizando por portarias. Mas vamos, então, dar mais 

este prazo. E o diligente Secretário Nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, se 

compromete a apresentar essa tabela já revisada em tempo de podermos, na próxima 

quinta-feira, antes da audiência do Ministro da Defesa, deliberar sobre esse projeto 

de lei. (BRASIL, 2015a, p. 7). 

 

 Demonstrando sua irresignação, Aloysio evidencia toda a dificuldade da formação de 

consenso dentro do Executivo, ainda que a Autoridade Nacional Migratória não tivesse sido 

agregada ao relatório. As conversas na Esplanada dos Ministérios levaram meses e geraram, 

de fato, uma longa espera para a apreciação da matéria pela CREDN. É interessante notar, de 

passagem, o protagonismo do Ministério da Justiça nas negociações, representado por seu 

secretário Nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, e o evidente empenho pessoal do próprio 

senador Aloysio para a aprovação do projeto. 

 Nessa mesma reunião, um novo ator parece ganhar espaço em sua mobilização. 

Referindo-se ao projeto, o senador Cristovam Buarque (PDT/DF)102 indicou que “tinha 

 
102 Na mesma intervenção, Cristovam também associou a imigração à desigualdade: “Esse, de fato, Senador 

Ricardo Ferraço, como o senhor disse, é um problema que vai nortear os destinos da humanidade daqui para a 

frente, porque nós estamos divididos entre dois grupos: um grupo que teve êxito no processo civilizatório, como 

a Europa, e um grupo que não teve êxito – não vamos analisar razões –, como a África. E o êxito está levando ao 

fracasso, porque o êxito isolado leva ao fracasso, porque todos querem ir para lá, e não cabem todos. Mas, ao 

mesmo tempo, barrar fere os valores éticos da sociedade europeia. Então, eles estão num impasse: barra, fazendo 

do Mediterrâneo um muro deitado – não precisa levantar, mas não deixa passar –, ou quebra a sua qualidade de 

vida pelo excesso de migração. [...] Termos um espaço para refletir sobre esse problema dos muros que hoje 

cortam, serpenteando o planeta inteiro, seja ao redor da casa onde a gente vive, em países como Brasil, 

Venezuela e tantos outros de desigualdade, seja separando os países que deram certo dos que não deram certo, 

como é o caso dos Estados Unidos com o México e América Latina em geral, e agora o caso da Europa se 

fechando contra o resto do mundo.” (BRASIL, 2015a, p. 8-9). 
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recebido a sugestão de pessoas da Polícia Federal de que deveríamos dedicar um pouco mais 

de esforço” (BRASIL, 2015a, p. 8). Integrantes do órgão teriam procurado diretamente o 

parlamentar, não se contentando em manter as discussões dentro do Executivo – onde 

estavam sendo consultados pelo Ministério da Justiça, segundo sugerem os arquivos - e 

procurando incidir no processo legislativo de forma independente.  

Na realidade, essa mobilização já havia procurado a própria CREDN. Em 23 de abril, 

a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal103, ADPF, protocolou uma Nota 

Técnica com diversas considerações, sugestões e críticas ao PLS 288/13. Seu foco é o tema do 

controle migratório, associando a imigração com preocupações de segurança e considerando 

várias disposições do projeto como inadequadas. A primeira crítica, contudo, extrapola o 

controle da imigração e dirige-se ao mérito da igualdade de direitos entre imigrantes regulares 

e irregulares: 

 

Tal mudança legislativa incentivaria o ingresso e a estada irregulares (sem 

autorização prévia) e poderia expor as vulnerabilidades do Estado, caso a 

intensidade do fluxo imigratório supere a capacidade de dispor à população os 

serviços essências à cidadania (educação, assistência à saúde e à moradia, segurança, 

abastecimento de água, alimentação, saneamento, transporte, etc.) que dependem de 

investimentos públicos e planejamento das cidades. (ADPF, 2015, p. 2). 

 

 Em relação especificamente ao controle migratório, são muitos os pontos de 

reivindicação. O primeiro deles é a exigência da identificação civil dos imigrantes, 

questionando a falta da previsão de um registro de estrangeiros no PLS 288/13, 

diferentemente do Estatuto do Estrangeiro. Essa situação ofereceria, por exemplo, riscos de 

segurança ao país e à própria capacidade de resolução de investigações. Outro ponto de 

cobrança é sobre os critérios legais de inadmissão, sugerindo a retomada de redações vagas e 

abertas à discricionariedade da Lei 6.815/80: 

 

[...] o PLS retira a base legal de certas atividades relacionadas aos serviços de polícia 

marítima, aeroportuária e de fronteira previstos no inc. XXII, do art. 21 da CF/88. 

Principalmente a que se refere ao impedimento de ingresso de estrangeiros, 

considerando os riscos à ordem pública, interesses nacionais e segurança da 

população. Tais fundamentos formam a base legal para o impedimento de membros 

de torcidas violentas; de condenados por pedofilia, daqueles que não demonstram, 

no momento da fiscalização migratória, as condições que justificaram a concessão 

do visto consular, daqueles anteriormente expulsos do país entre outros casos em a 

autoridade migratória identifica a inconveniência do ingresso. (ADPF, 2015, p. 5) 

 

 
103 A ADPF é uma entidade de classe representativa dos delegados da Polícia Federal, mas que não é vinculada 

institucionalmente à Polícia Federal. 
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 Nestes casos, a associação da imigração ou, mais propriamente, da mobilidade humana 

a riscos aparece de forma mais robusta. O trânsito de pessoas não nacionais pelo país seria 

sinônimo de perigos, aos quais a associação requer mecanismos amplos para que os órgãos de 

segurança possam combater. O olhar sobre imigração não parte da lógica de direitos, mas da 

necessidade do controle do Estado, pela via do controle policial, com margem para avaliar 

casos de impedimento de ingresso a seu juízo. A lógica de direitos não apenas não é o 

fundamento desta argumentação, mas aparece também como antagônica ao controle 

discricionário do Estado. Nesse sentido, como Balibar diz (2017, p. 29, tradução nossa), as 

fronteiras (e o controle delas, nesse caso), seriam como a “condição antidemocrática da 

própria democracia, ou o ponto onde a democracia existe na condição de seu oposto (portanto 

de uma maneira contraditória e imperfeita)”104. Nesta manifestação da ADPF, uma das 

primeiras que colide de forma mais densa com o discurso que justifica o PLS 288/13, a 

imigração é um risco ao Estado brasileiro e à sua população. 

 Este risco foi esquematizado logo no início da Nota Técnica (Figuras 3 e 4): 

 

Figura 3 – Controle Migratório na Nota Técnica da ADPF 

 

 

 
Fonte: Nota Técnica ADPF, página 01. 

 

Figura 4 – Identificação Civil na Nota Técnica da ADPF 

 

 
104 Do original: “undemocratic condition of democracy itself, or the point where democracy exists on the 

condition of its opposite (therefore in a contradictory and imperfect manner).” 
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Fonte: Nota Técnica ADPF, página 02. 

 

 Além destas considerações, a ADPF também suscitou a possibilidade de que haja vício 

de iniciativa no PLS 288/13 ao suprimir atribuições de órgãos da administração federal. Não 

há nenhum elogio à proposta, nem qualquer menção sobre a necessidade de substituir o 

Estatuto do Estrangeiro. Na realidade, o teor dos questionamentos sugere que há uma 

contrariedade da ADPF ao projeto de lei do senador Aloysio Nunes. 

 A tramitação do projeto seguiu normalmente, sem qualquer menção à Nota Técnica e 

sem que ela tenha criado algum constrangimento ou tensionamento dentro das reuniões 

ordinárias da CREDN. No dia 21 de maio, na reunião seguinte àquela do dia 14, Ricardo 

Ferraço apresentou novamente seu relatório, que possuía novas alterações e uma 

argumentação mais robusta105, mas seguindo a mesma lógica de defender a substituição do 

Estatuto do Estrangeiro e adequar a lei aos tempos atuais. Ricardo fez referência às 

negociações para que se chegasse a um consenso no Executivo, mencionando especialmente o 

papel da Secretaria Nacional de Justiça, assim como o fez Aloysio Nunes. O autor da lei 

também reafirmou a importância desse processo de negociações realizado, “de modo que nós 

tivéssemos uma proposição que refletisse a posição não de um partido, de um Senador ou de 

um parlamentar, mas do Governo Brasileiro, do Estado brasileiro.” (BRASIL, 2015b). 

 O senador Jorge Viana (PT/AC) interveio, apoiando o projeto e chamando a atenção 

para a situação de imigração no Acre. Ao considerar dificuldades no tratamento do tema no 

mundo todo, avaliou positivamente o Brasil estar se antecipando no debate com o relatório e 

destaca o envolvimento do Ministério da Justiça. Afora o apoiamento, a discussão que se 

estabeleceu na reunião em torno do relatório foi sobre o controle migratório e o ingresso de 

imigrantes. Lasier Martins, senador do PDT/RS, questionou a possibilidade de autorização de 

residência a quem estiver “em liberdade provisória ou em cumprimento de prisão cautelar ou 

 
105 Para evitar a repetição de ideias, deixo para analisar mais minuciosamente o relatório ao final desta etapa, nas 

próximas páginas. 
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de pena criminal”106 previsto no artigo 25, pois “isso permitiria que criminosos se 

estabelecessem” (BRASIL, 2015b). Por este motivo, fez um pedido de vista, atendido como 

vista coletiva. Antes de começar a discussão da pauta seguinte, contudo, Ricardo Ferraço 

indicou estar disposto a fazer acordo com o senador, suprimindo a questionada possibilidade 

de autorização de residência via emenda e permitindo então a votação do PLS 288/13 ainda 

naquela reunião. Com o aval de Lasier Martins e a retirada do pedido de vista, a matéria 

seguiu então para votação. Por unanimidade, com os 10 votos dos presentes, o relatório do 

senador Ricardo Ferraço ao PLS 288/13 foi aprovado. 

 Como foi apresentado o relatório com uma emenda substitutiva do projeto, contudo, 

para sua aprovação não bastava a votação em turno único, sendo necessário submeter o 

projeto à apreciação em turno suplementar, conforme o RISF107. Neste meio tempo, podem 

ser oferecidas emendas ao projeto. Para o PLS 288/13, este foi um momento bastante intenso. 

 O senador Lasier Martins inaugurou as proposições de alteração, reivindicando, além 

do já combinado na reunião anterior, a proibição expressa da concessão da residência “a 

estrangeiro condenado criminalmente no Brasil ou no exterior, desde que a conduta esteja 

tipificada na legislação penal brasileira e ressalvadas infrações de menor potencial ofensivo” 

(BRASIL, 2015c, p. 1). Além disso, o senador também propôs suprimir a possibilidade de que 

outras hipóteses de concessão de autorização de residência fossem previstas em regulamento, 

afirmando que 

 

Parece louvável que, no Projeto original, as condições tenham sido estabelecidas 

exclusivamente por Lei, não deixando espaço para a discricionariedade do Poder 

Executivo. Esse é o tipo de atribuição que acreditamos que o Poder Legislativo não 

deva conferir ao Poder Executivo. É questão que diz respeito a nossa soberania e, 

como tal, acreditamos que cabe mantê-la na esfera do Congresso Nacional, o que 

constitui avanço quando comparado à atual Lei de Estrangeiros. (BRASIL, 2015d, p. 

1-2). 

 

 As emendas do parlamentar estão situadas mais propriamente no tema de controle 

migratório, especialmente vinculadas às proibições de ingresso previstas em lei. A 

preocupação subjacente é com a segurança e com a definição dos imigrantes “indesejáveis”.  

 Na sequência, outras 5 emendas foram apresentadas, sendo uma de Humberto Costa 

(PT/PE), uma de Jorge Viana (PT/AC) e outras três de Romero Jucá (PMDB/RR), todas 

 
106 Esta hipótese, na realidade, está diretamente relacionada a discussões antigas sobre a documentação de 

estrangeiros em cumprimento de pena no Brasil, que, quando progridem para, por exemplo, o regime semiaberto, 

ficam em um limbo jurídico caso não tenham previamente nenhum visto. O CNIg, na prática, demandado pelo 

Judiciário, vinha desenvolvendo medidas administrativas para a resolução dos impasses. 
107 Artigo 282 e artigo 92 do RISF. 
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focadas ou em tecnicidades do projeto ou em assuntos vinculados ao turismo marítimo. O 

PLS 288/13 foi incluído na pauta da reunião seguinte, no dia 28 de maio. Contudo, não foi 

apreciado na reunião, pois na ocasião houve uma longa audiência pública com o ministro de 

Relações Exteriores sobre temas da política externa brasileira. Com isto, foi incluído na pauta 

da reunião subsequente, no dia 03 de junho, ocasião em que foi novamente retirado de pauta 

pois o relator, Ricardo Ferraço, estava em missão no exterior.  

 Na semana posterior, o senador Lasier Martins voltou a se mobilizar e apresentou mais 

três emendas, novamente focado no controle migratório. Além de sugerir mudanças na 

extradição, Lasier também sugeriu aumentar a idade mínima de inexpulsabilidade para 70 

anos (desde que residente há mais de 10 anos no Brasil) e retirar o dispositivo sobre a livre 

mobilidade dos povos indígenas, julgando ser “brecha para eventual contrabando ou tráfico ou 

outras atividades ilícitas” (BRASIL, 2015e, p. 1). 

 O projeto volta à pauta da reunião no dia 11 de junho, ocasião em que Ricardo Ferraço 

apresenta sua apreciação sobre as emendas oferecidas nesse período. Novamente, contudo, o 

projeto não é votado: ao final de sua fala, o relator revela que o Ministério Público Federal o 

procurou na antevéspera da reunião com diversas propostas (especialmente sobre extradição), 

mas que, pelo tempo curto e pela possibilidade de que elas acabassem abrindo um debate 

maior que atrasasse a votação do projeto, não iria as adotar. Entretanto, o senador José 

Agripino (DEM/RN) solicitou vista ao projeto, justamente pedindo ao senador Ricardo 

Ferraço que ouvisse as sugestões do Ministério Público Federal durante a semana. Muito 

embora tenha havido uma rejeição inicial ao pedido de vista, posteriormente entendeu-se ser 

regimentalmente cabido naquela fase do processo legislativo, de modo a ser então concedido. 

Aloysio Nunes, contudo, manifestou sua forte desaprovação quanto à atitude do Ministério 

Público Federal: 

 

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP): [...] Eu só queria ressaltar o 

seguinte, caro Senador Agripino, esse projeto tramitou longamente aqui no Senado, 

foi submetido ao exame de duas Comissões já, recebeu emendas, houve audiências 

públicas sobre ele, houve consulta pela internet,...  

Senador Ricardo Ferraço (PMDB/ES): O Ministério Público Federal participou da 

audiência.  

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP): ... o Ministério Público Federal 

participou e agora, na vigésima quinta hora, apresenta sugestões. Quer dizer, faço 

esse registro para que não fique a ideia de que nós estamos, de que a Comissão não 

está levando em devida conta as sugestões do Ministério Público Federal.  

Apenas chamo a atenção dessa instituição, que é tão zelosa pelo cumprimento das 

leis, que ela deve acompanhar também a tramitação de matéria do seu interesse.  

Senador José Agripino (DEM/RN): V. Exª tem toda a razão. Toda a razão.  

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP): Tiveram amplas oportunidades de 

apresentar as suas sugestões. Agora, depois de colocada e votada a matéria em 
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primeiro turno, do intervalo longo que precedeu esta reunião, o Ministério Público 

acorda para a necessidade de apresentar emendas ou sugestões de aperfeiçoamento 

de texto.  

Eu concordo, acho que é preciso levar em conta. De qualquer maneira, o pedido de 

vista de V. Exª é regimental, mas eu queria fazer esse registro. Nós temos o nosso 

calendário, nós temos o nosso tempo, o tempo do nosso trabalho, que é regido pelo 

Regimento desta Casa, e o Ministério Público tem obrigação de pelo menos tomar 

conhecimento das regras de funcionamento do Senado.  

Feito esse registro, está concedida vista do projeto a V. Exª. (BRASIL, 2015f, p. 4-

5). 

  

 Publicamente, Aloysio demonstra sua insatisfação com o atraso no projeto por esta 

manobra. Já haviam se passado meses de adiamento da discussão do projeto pelas 

negociações de bastidores e, quando aparentemente tudo estava resolvido, mais um ator 

entrou em cena com reivindicações, ocasionando nova frustração à deliberação final. O PLS 

288/13 entra na pauta das duas próximas reuniões, mas é retirado de discussão nas duas 

oportunidades. Nos dias subsequentes, o senador José Agripino protocolou 14 emendas, das 

quais uma incluía o papel do Ministério Público Federal na deportação e expulsão e as outras 

13 tratavam do tema da cooperação internacional em matéria penal. As sugestões que o MPF 

tinha ao projeto foram, de fato, canalizadas pelo parlamentar, autor formal de todas as 

emendas relativas ao assunto. A interlocução entre estes dois atores parece ter sido bastante 

intensa. 

 O PLS 288/13 entra em pauta mais uma vez no dia 02 de julho. Nesta ocasião, 

finalmente, o projeto é apreciado em seu turno suplementar. Das emendas, o relator Ricardo 

Ferraço acatou quatro delas integralmente e duas parcialmente. Dentre aquelas relativas ao 

controle migratório, apenas o aumento da idade de causa de inexpulsabilidade foi aceita. 

 No debate, o senador Lasier Martins ainda tentou argumentar pela aprovação de suas 

emendas rejeitadas. Baseado na noção de risco, o parlamentar voltou a defender a eliminação 

de possibilidade de outras hipóteses de autorização de residência serem definidas em 

regulamento. Para ele, isso 

 

[...] abre um leque ilimitado de hipóteses em que o Executivo também vai dizer qual 

é o estrangeiro que pode residir no Brasil. Quantas opções, quantas alternativas, 

quantas situações obscuras poderão ocorrer? E o risco de interesses políticos, sejam 

quais forem?  

Por isso, quero louvar o original de V. Exª, Senador Aloysio, quando V. Exª disse, 

no original, que se deve prevenir a discricionariedade do Poder Executivo.  

[...] 

Então, já que estamos trabalhando numa lei nova, moderna, sob todos os aspectos, 

vamos limitar as hipóteses exclusivamente ao Legislativo. Não abrir nenhuma 

hipótese. Aí vamos relembrar o período da ditadura, em que a ditadura colocava 

residência de estrangeiro como bem entendia. E temos que fechar essa porta. 

(BRASIL, 2015g, p. 6). 
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 Seu colega de partido, Cristovam Buarque, apoiou a demanda 

 

Agora, eu concordo com a preocupação do Senador Lasier. Da maneira como está, 

nós vamos deixar que o Governo, a cada momento, faça como quiser. Isso é 

temerário, porque os governos mudam – felizmente, aliás. Então, se os governos 

mudam, as consequências da lei mudam. Logo, não é uma lei, é permitir uma 

arbitrariedade do Executivo em relação a um assunto tão fundamental do ponto de 

vista humano, humanista. (BRASIL, 2015g p. 8). 

 

É relevante destacar que essa discricionariedade que está sendo combatida não é a 

discricionariedade para decidir sobre o ingresso de um imigrante que preencha os requisitos 

legais, mas é a discricionariedade de conceder residência a pessoas que não estejam 

resguardadas em nenhuma das hipóteses anteriormente previstas em lei. Ou seja, é a 

possibilidade do Executivo flexibilizar a política migratória, como foi feito, por exemplo, no 

caso da criação administrativa dos vistos humanitários, contornando o Estatuto do 

Estrangeiro. A preocupação dos parlamentares parece ser sobre uma eventual possibilidade do 

Governo Federal permitir o ingresso de imigrantes “indesejáveis”. Apesar dos apelos, o 

relator, Ricardo Ferraço, manteve sua rejeição à emenda, entendendo pela adequação e 

importância do mecanismo: 

 

E eu reitero que não procede qualquer tipo de hipótese de que o Poder Executivo 

terá poder discricionário. Não, o limite dele é a lei. O que nós estamos tratando é de 

questões e de fenômenos corriqueiros no dia a dia. A manutenção da emenda do 

eminente Senador Lasier Martins vai simplesmente inviabilizar a existência de 

órgãos como o CNIg e o Departamento de Estrangeiros. São órgãos importantes que 

lidam com questões da rotina. Portanto, Sr. Presidente, em que pese a legitimidade, 

eu não concordo com a hipótese de que nós estamos dando carta branca ao Poder 

Executivo, qualquer que seja ele, de qualquer partido. Não é verdade. (BRASIL, 

2015g, p. 8). 

 

 Apoiando a decisão, Antonio Anastasia (PSDB/MG) também lembrou que as 

regulamentações precisam respeitar a margem da própria lei. Quanto à livre mobilidade dos 

povos indígenas, apesar da insistência do senador na associação do mecanismo ao potencial 

cometimento de crimes, o relator, apoiado pela senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM), 

manteve sua posição. 

 Nenhuma das outras emendas foi objeto de debate na reunião. Por unanimidade, o 

relatório do senador Ricardo Ferraço foi aprovado, com suas apreciações sobre as emendas. 

Tornando-se então parecer, o relatório volta a manifestar a importância da revogação do 

Estatuto do Estrangeiro e da mudança de ótica sobre o tema migratório, inserindo-o no 
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contexto da proteção internacional dos direitos humanos. O contexto das migrações no Brasil 

e no mundo é analisado, subsidiando um argumento pela necessidade da preparação do país 

para a acolhida e de uma visão sobre os impactos positivos da imigração, refutando mitos e 

estereótipos: 

 

A ascensão do Brasil nos últimos anos como líder regional através de uma política 

exterior pró-ativa, com a promoção do desenvolvimento econômico e o 

desenvolvimento social, atraiu um fluxo maior de migrantes provenientes não só de 

seus países vizinhos, como também de áreas distantes, como Ásia e África. 

Recentemente enfrentamos crises agudas geradas por fluxos de migração 

internacional em que, apesar de terem sido pontuais, a falta de legislação adequada e 

de políticas públicas dela decorrentes gerou violações graves de direitos humanos. 

Tais problemas também contribuíram para a imagem negativa da mobilidade 

humana junto à opinião pública, dificultando ainda mais a inserção dessas pessoas 

na sociedade brasileira. Hoje convivem no Brasil regimes de acolhida e de 

autorização para trabalho diversos, que dependem das características dos migrantes, 

ferindo princípios fundamentais como o da igualdade. Muito deste problema é 

resultado da proliferação dos atos normativos infra-legais para atendimento de 

demandas e situações específicas, os quais foram editados na falta de uma lei 

compatível com a Constituição Federal. 

Além de garantir os direitos dos imigrantes que hoje se encontram em nosso país, 

esse projeto também tem como objetivo preparar nosso país para o momento 

histórico que hoje vive o mundo. Um novo ciclo de migrações internacionais está se 

formando não só pela globalização econômica, mas também em decorrência das 

guerras, regimes ditatoriais, desastres naturais, fome, pobreza. 

O aumento cada vez mais acentuado da migração na Europa e nos Estados Unidos 

demonstram que é impossível conter os fluxos de pessoas. O Mediterrâneo tornou-

se, além de hecatombe humanitária e cemitério de imigrantes, o símbolo do colapso 

de políticas migratórias proibitivas e não-integracionistas. É a prova de que 

restringir e burocratizar a regularização migratória não evita o deslocamento, e só 

precariza as condições de vida do migrante. 

Relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) de 2009 

procurou derrubar mitos em torno da migração, ao enfatizar a necessidade de os 

governos perceberem as vantagens dos trabalhadores vindos de fora, especialmente 

em momentos de crise econômica e desemprego. Ao contrário do que normalmente 

se acredita, os migrantes estimulam a produtividade, contribuindo muito mais do 

que aquilo que recebem. Muitas dessas pessoas encontram-se em situação de 

desemprego, insegurança e marginalização social e, ainda assim, são apontados 

como causa de problemas. 

Acreditamos que agora é o momento de reformas e de quebrar tais mitos. Com a 

proteção e a inclusão social dos imigrantes nas comunidades em que vivem 

contribuímos para o desenvolvimento do nosso país. A garantia do acesso dos 

imigrantes aos direitos econômicos, sociais e culturais é uma exigência da lei 

internacional dos direitos humanos, e não um ato de caridade. (BRASIL, 2015h, p. 

4-6). 

 

 Rejeitando políticas restritivas, a imigração aqui é diretamente associada à necessidade 

da resposta de garantia de direitos, em oposição a um contexto concreto muito desafiador de 

intensa mobilidade humana. Os argumentos mantêm coerência e semelhança com a inspiração 

humanista inicial do PLS 288/13 e do próprio Anteprojeto do Executivo, de modo que esta 
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compreensão sobre imigração internacional mostra ganhar adesões e aceitação pelos pares 

parlamentares na produção de uma relação entre Estado e imigração internacional.  

 A relação compatível entre a identidade nacional brasileira e a imigração também é 

referenciada. Mais do que isso, estabelecer uma política migratória com o olhar de direitos 

passa a ser interpretado como um dever histórico/dívida do país: 

 

Somos um país de imigrantes: historicamente, eles ajudaram a construir e a 

desenvolver o Brasil. A partir da abolição da escravatura, o país assistiu a um grande 

fluxo migratório. Entre 1888 e 1929 recebemos mais de 100 mil imigrantes por ano. 

Italianos, portugueses, espanhóis, alemães, árabes, poloneses, russos, ucranianos, 

enfim, pessoas das mais diversas partes do mundo aqui se estabeleceram. Muitas 

vezes agricultores na terra natal, começaram trabalhando nas fazendas de café. Com 

a industrialização, foram para as fábricas e tornaram-se parte das raízes da sociedade 

brasileira. É dívida histórica do Brasil a consolidação de uma lei mais humanitária, 

coerente com a busca por uma sociedade justa, livre e democrática, que respeite os 

direitos humanos e seja ciente quanto à contribuição cultural, social e econômica dos 

imigrantes para o país. (BRASIL, 2015h, p. 4). 

 

 Esse argumento, diretamente associado à defesa da aprovação do projeto, é também 

compartilhado pelo senador Antonio Anastasia: 

 

Aliás, o tema da migração é um tema relevantíssimo. Se observarmos, meus 

eminentes pares, só aqui nesta nossa bancada, quantos e quantos sobrenomes 

estrangeiros nós temos! O Brasil é um país formado de imigrantes também. 

Felizmente, formamos uma nação coesa, una, com unidade cultural, com a 

participação dos nossos nativos, ameríndios, povos que vieram da África, europeus e 

tantos outros.  

Por isso, é muito importante nós não nos afastarmos disso. E o novo projeto, bem 

lançado por V. Exª e muito bem relatado e aprimorado pelo Senador Ricardo 

Ferraço, é um passo muito positivo nesse sentido. (BRASIL, 2015g, p.7). 

 

 Além das alterações feitas ao projeto pela incorporação do Anteprojeto do Executivo, 

algumas outras alterações também surgiram neste período de negociações. Nos princípios da 

política migratória brasileira (artigo 3°), alguns incisos tiveram a redação alterada e houve a 

inclusão de novos incisos. Presente no Anteprojeto do CNIg, o princípio da “XX - migração e 

desenvolvimento humano no local de origem como direitos inalienáveis de todas as pessoas;” 

(BRASIL, 2015h, p. 10) foi adicionado ao texto. Nos direitos propriamente ditos (artigo 4°), 

foram incluídos três novos incisos referentes ao direito de acesso à informação, ao direito de 

abertura de conta bancária e ao direito de sair, permanecer e reingressar em território 

nacional, que também se aproximam muito fortemente da redação do Anteprojeto do CNIg.  

A novidade de maior expressão, contudo, talvez seja a introdução dos parágrafos 4° e 5° ainda 

no artigo 4°, que restringiriam expressamente a abrangência de vários dos direitos listados 

naquele artigo para as pessoas em condição de visitante ou não registradas. No caso dos 
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últimos, embora sejam reconhecidos alguns direitos, os direitos de acesso à justiça e de 

cumprimento das obrigações trabalhistas, por exemplo, foram suprimidos. É importante 

referir que, nesse caso, muito embora o Anteprojeto do CNIg preveja a restrição de direitos 

aos não documentados, sua redação é muito menos restritiva que a do relatório do senador 

Ricardo Ferraço. Quando comparado aos fundamentos humanistas arguidos no parecer da 

comissão, o surgimento de uma restrição como esta aparece como uma evidente contradição. 

Em relação ao controle migratório, houve a inclusão de capítulo sobre o registro108 e a 

identidade civil do imigrante, bem como de capítulo específico sobre o controle migratório, 

determinando competências de fiscalização da Polícia Federal, procedimentos e hipóteses de 

impedimentos de ingresso109. Os impedimentos listados estão vinculados, em linhas gerais, ao 

cometimento de crimes graves e problemas de documentação. Não há critérios de 

impedimento como ordem pública ou segurança nacional, embora conste o caso de prática de 

“ato   contrário   aos   princípios   e   objetivos   dispostos   na Constituição Federal”. A 

inclusão dessas disposições coincide, em boa medida (mas não somente), com as 

reivindicações da Nota Técnica da ADPF ao PLS 288/13, de modo que é possível concluir 

que, apesar de não ser mencionada em reuniões, nos bastidores ela foi levada em 

consideração. É de se ressaltar, contudo, que o uso de conceitos de alta discricionariedade, 

defendido na própria Nota, foi recusado.   

 Como o PLS 288/13 foi apreciado em caráter terminativo, sua apreciação pelas 

comissões bastava para que fosse considerado aprovado pelo Senado Federal e fosse então 

encaminhado à Câmara de Deputados. Apenas haveria a apreciação do projeto no Plenário do 

Senado no caso de haver recurso interposto por senador à proposta, com a assinatura de ao 

menos um décimo do total de senadores, conforme o RISF (artigo 91, §§ 3º e 4º). No dia 14 

de julho, o senador Randolfe Rodrigues (PSOL/AP), contando com o apoio necessário, 

 
108 O conceito de registro está no caput do artigo 34: “O registro consiste na identificação civil por dados 

biográficos e biométricos, sendo obrigatório a todo imigrante detentor de visto temporário ou de autorização de 

residência.” (BRASIL, 2015h, p. 24). É, basicamente, um ato procedimental. 
109 “Art. 45.  Poderá ser impedida de ingressar no País a pessoa: I –anteriormente expulsa do País, enquanto os 

efeitos da expulsão vigorarem; II –condenada  ou  respondendo  a  processo  por  ato  de  terrorismo  ou  por  

crime  de genocídio, crime contra  a  humanidade, crime de  guerra  ou crime de  agressão,  nos  termos definidos 

pelo Estatuto de Roma; III –condenada ou respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de 

extradição, segundo a lei brasileira; IV –que  tenha  o  nome  incluído  em  lista  de  restrições  por  ordem  

judicial  ou por compromisso assumido pelo Brasil perante organismo internacional; V –que apresente 

documento de viagem que: a) não seja válido para o Brasil; b) esteja com o prazo de validade vencido; ou c) 

esteja com rasura ou indício de falsificação; VI –que  não  apresente  documento  de  viagem  ou  documento  de  

identidade,  quando admitido; VII –que não porte visto condizente com o motivo da viagem, quando incidir 

exigência de visto; VIII –que  tenha,  comprovadamente,  fraudado  a  documentação  ou  as  informações 

apresentadas quando da solicitação de visto; IX –que   tenha   praticado   ato   contrário   aos   princípios   e   

objetivos   dispostos   na Constituição Federal, mediante ato fundamentado de órgão competente do Poder 

Executivo. Parágrafo  único. Ninguém será  impedido por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertinência a 

grupo social ou opinião política.” (BRASIL, 2015h, p. 27-28). 
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protocolou recurso da decisão terminativa da CREDN, pleiteando a apreciação em plenário. 

Nas conversas de bastidores, soube que esse pedido decorreu de uma preocupação com o 

projeto abstratamente, buscando então ampliar sua discussão. Parte da sociedade civil 

organizada, entendendo ter um trabalho positivo em andamento e vendo perspectivas de 

continuação do debate na Câmara dos Deputados, mobilizou-se para defender a retirada do 

recurso e permitir o prosseguimento da tramitação. Após um trabalho de advocacy com vários 

parlamentares contra o não-intencional “fogo amigo” (expressão ouvida em campo), o recurso 

viu suas subscrições serem retiradas e deixou de satisfazer o mínimo regimental de 

assinaturas, sendo, então, desconsiderado.  

 Assim, o PLS 288/13 encerrou sua tramitação no Senado Federal e foi encaminhado à 

Câmara de Deputados. Neste momento, definitivamente, as iniciativas do senador Aloysio 

Nunes e do Executivo estão unidas. Houve uma certa demora, já relatada nas notas 

taquigráficas das reuniões analisadas, na construção de um consenso sobre a proposta. Esta 

negociação não envolveu propriamente o senador Aloysio Nunes, mas sim os atores internos 

ao Executivo, que mantinham entre si diversas divergências. Estas divergências, ao mesmo 

tempo que atrasaram o andamento do projeto, de certa forma favoreceram a união de esforços 

em uma única iniciativa. Na realidade, aderir ao PLS 288/13 foi também uma estratégia de 

setores do Executivo, notadamente a Secretaria Nacional de Justiça/Ministério da Justiça, para 

permitir que um projeto sobre migrações andasse livre dos conflitos ensejados pelo debate da 

organização burocrática do Estado, já que, por ser de iniciativa parlamentar, aquela proposta 

não poderia dispor sobre este tema. A conversa com João Guilherme Granja deixa bem 

evidente este aspecto: 

 

João Guilherme: [...] o desenho institucional era um dos temas que gerava disputas 

altamente contraproducentes entre os principais atores que se posicionavam no 

Executivo, e isso era um quadro que se repetia em todos os esforços do Poder 

Executivo de tentar propor uma solução de atualização do Estatuto do Estrangeiro 

desde os anos 90, início dos anos 2000, a gente também percebeu que não havia, 

apesar de toda colaboração entre os órgãos que atuavam junto, etc., especificamente 

falando sobre confiar numa proposta de texto que saísse integralmente de um dos 

órgãos, não era um elemento que agregava, as pessoas realmente queriam participar, 

pelo menos pró-forma da discussão como um todo, e que ela fosse o momento de 

sempre tentar o máximo possível reintroduzir os temas de desenho institucional. 

Então a gente percebeu que também seria uma boa oportunidade trabalhar através do 

texto que tinha sido apresentado por um congressista, por um senador no caso, 

porque isso impelia a uma limitação estrutural, a uma limitação por vício de origem 

em discutir desenho de órgãos, criação de órgãos, proposta de alterações radicais em 

estruturas. 

Luís: Então já foi uma tática utilizar, ou se juntar no projeto de lei, pra não discutir a 

questão do desenho institucional? 

João Guilherme: Isso, pra ter uma alternativa, o projeto do governo, projeto que era 

apoiado, etc, era o projeto, o PL 5655. Mas a gente percebia os diversos entraves 
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que podiam surgir disso. Era bom que, ter um projeto que não fosse uma alternativa 

destrutiva a isso, se a gente não tivesse envolvido, participando, do aperfeiçoamento 

do projeto de 288. (entrevista realizada em 05 de abril de 2019). 

 

 Ainda assim, as negociações não foram nada fáceis – o que corrobora com o atraso na 

tramitação -, dependeram da pressão que foi estabelecida sobre o projeto e os atores e sempre 

precisaram contornar o tema do “desenho institucional”110: 

 

João Guilherme: A partir de janeiro, ou fevereiro de 2015, a gente tem um 

secretário novo, que por acaso era um secretário com muita força política naquele 

contexto, que era o ex-chefe de gabinete da Dilma. 

Luís: Que era o Beto Vasconcelos? 

João Guilherme: Que era, o Beto, é. E que, controla, na minha análise também eu 

vou ler isso, é um fator que controla essa a tendência centrífuga, assim, de quando 

tem uma discordância, os parceiros, em anos anteriores, saiam da mesa, 

desapareciam. Então ele é um cara que vai, não, venham pra mesa se não o projeto 

vai andar. Então a confluência de, a elaboração teórica que parava em pé, feita pela 

Comissão. O fato de que essa contribuição havia sido absorvida integralmente e até 

com, ou seja, é, permeando a nova textura do projeto de lei, com uma perspectiva 

compartilhada por essa Comissão, que também eram 11 pessoas, que também 

estavam com vida pública, professores, servidores públicos e professores como eu, 

professores e Ministério Público como outros, professores acadêmicos full time 

como vários outros. Falando e dizendo, "olha, não temos posição de governo ainda 

sobre isso, precisamos falar que isso não é a posição de governo, mas isso deveria 

ser a posição de governo". E enquanto ninguém centralizava, particularmente eu que 

tava na estrutura do próprio ministério, ninguém me dizia, "olha, você não pode 

fazer isso", tava no debate público, já era algo que não tinha mais retorno. Então, ter 

isso, ter essa condição de não-retorno, a feliz, nesse momento feliz característica 

desse projeto não poder ser contaminado, e houve insistência para ser contaminado 

pelo debate de reforçar a criação dos órgãos, discutir a criação de órgãos, esquecer 

do vício de iniciativa, esquecer do vício de origem no projeto e partir pra discussão 

do lócus, e mesmo acusar outros ministérios, porque com todo ambiente de 

colaboração, eram pessoas, eram ministérios que colaboravam, havia em audiências 

separadas, a gente pescava que, em algum momento, as pessoas estavam ali 

discutindo pra tentar desconstruir ou voltar atrás nas discussões, que, por trás ali, 

tinha um movimento de tirar o CNIg da estrutura, x ou y, ou acabar com o CNIg, e 

portanto isso era usado como uma moeda pra tentar quebrar o consenso na sociedade 

 
110 A ata da III reunião Ordinária do CNIg de 2015, do mês de abril, dá um panorama sobre as negociações e 

sobre a resistência do CNIg ao PLS 288/13, especificamente pela ausência de menção ao conselho. Assim 

constou sobre uma fala de seu presidente, Paulo Sergio de Almeida: “Em termos de abertura, informou que 

Ministério da Justiça tem chamado reuniões para tratar do tema do Projeto de Lei da nova legislação migratória 

do Brasil e explicou que estão sendo realizadas reuniões de forma separada, então, tiveram já duas reuniões com 

o Ministério do Trabalho para avaliar ponto a ponto o projeto do CNIg, visto que uma questão que está colocada 

é o PLS no Senado, que foi elaborado pelo Senador Aloysio Nunes que está em tramitação terminativa na 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado. Informou que a relatoria é do Senador Ricardo Ferraço, 

que apresentou um substitutivo e que, diante desse quadro houve uma iniciativa de tentar ter um consenso de 

Governo para que, talvez, esse consenso pudesse ser levado ao Senador Ferraço e, com isso, ter um projeto de 

iniciativa comum, seja do Senado, seja do Governo, como um todo. Notificou que as conversas têm sido feitas 

entre o novo Secretário Nacional de Justiça, Sr. Beto Vasconcelos e os Senadores que estão envolvidos com essa 

tramitação e que, embora haja uma pressão do Senado em colocar logo em apreciação esse projeto, foi negociada 

uma paralisação para tentar ter um projeto comum. Articulou que já posicionaram que existem situações onde há 

uma dificuldade muito grande, como por exemplo, a situação de que o projeto do Senador Ferraço, em nenhum 

momento aborda sobre a estrutura do Conselho Nacional de Imigração. Postulou que é fundamental que o CNIg 

possa continuar sendo referenciado na proposta de Projeto de Lei, para que mantenha nas suas competências o 

sentido promover a política de migração para trabalho.” (BRASIL, 2015i, p. 5). 
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civil, que já existia, já estava se fortalecendo, se cristalizando em torno desse projeto 

de lei. E aí, é um pouco da dinâmica normal, competitiva, mas normal, dentro do 

governo, a gente ter que esclarecer pros canais de comunicação institucionais, 

também dizer, "olha, a gente não quer, nesse momento não quer discutir isso". E na 

mesa de negociação, fortalecida pela ausência de alternativa e pelo curso crescente, 

essa também é minha análise da, enfim, defendo, mas não é algo que você, pro curso 

crescente de sair da mesa, bem na lógica de Hirschman, sair da mesa era muito 

barato, aderia a um modelo existente era muito barato, e também era uma alternativa 

frequentemente usada, a gente começou a trabalhar em aumentar esses dois custos 

para, na saída, e na lealdade ao modelo antigo, escolher impulsionar as pessoas para 

voz, para mudar o modelo, a gente impulsionou as pessoas a levantarem a voz para 

mudar o modelo, e finalmente acomodar as diferenças. Tinha diferenças que eram 

indizíveis, a gente cooperava com órgão, [...] e nunca imagina que os caras não 

queriam discutir x. Quer dizer, não se falava. Podendo evitar, não se falava, porque 

sempre se achava, culturalmente tem isso, também, que cê acha chato dizer, 

enumerar, enunciar os temas dos quais se discorda. Então a gente, no primeiro 

semestre de 2015, que esse movimento do Beto faz com que a gente tenha muita 

força para dizer assim, "isso vai acontecer", o Senado repete, "isso vai acontecer 

queira vocês ou não", é melhor vocês estarem na mesa, e decidirem. Então houve 

inúmeras sessões de trabalho com eles. Isso ao longo de 2015. Isso perpassa, em 

junho é votado, no Senado, passa, em julho, em maio e junho é votado, e aí fecha na 

casa, e em junho chega na, na Câmara dos Deputados, se fecha a discussão. Ou seja, 

se passa pra um ponto de não-retorno às discussões anteriores. Um desses pontos de 

não-retorno é justamente que, indo pra Câmara, aquele projeto é o projeto de capa, é 

o projeto de cabeça, o 5655 passa a ser apensado a ele, e, portanto, se acaba a 

discussão, sobre realmente, encerrou ali, abriu mão de uma certa liberdade, que era a 

liberdade de discutir temas estruturais, para, em lugar disso, ter mais espaço para 

discutir política pública. (entrevista realizada em 05 de abril de 2019). 

 

 Foram muitos os esforços para que se chegasse nessa condição de “não-retorno”, 

dirigidos especificamente para o espaço interno do Executivo, onde muitas disputas por 

posições e visões estabeleciam-se em torno da discussão sobre uma nova lei migratória. A 

disputa por dentro do Estado, movida tanto por conceitos quanto por interesses, teve de ser 

contornada para permitir o avanço do projeto. Deixar de discutir a estrutura administrativa 

acaba sendo uma grande estratégia, com o objetivo de arrefecer as profundas divergências 

sobre quem decide sobre o quê. Como já foi indicado, o Estado não é um bloco único e 

homogêneo, mas é sim uma instituição plural, composta por atores concretos, com diferentes 

compreensões e relações entre si. 

 

3.1.5 Mais do que qualquer projeto 

 

 Chegamos, aqui, ao final de uma longa etapa da tramitação da Nova Lei de Migração. 

Entre 2013 e 2015, o projeto passou por muitas alterações e foi objeto de negociações e 

disputas intensas. Nas primeiras duas comissões em que foi apreciado, contudo, o PLS 288/13 

não gerou muita polêmica e seu debate foi, comparativamente, bastante sintético. As 

mudanças surgidas nessas fases foram, pode-se dizer, pontuais, e não trouxeram grandes 
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novidades de conteúdo. As justificativas apresentadas, especialmente focadas na 

compatibilidade com os tempos democráticos da Constituição de 1988 e na crítica ao Estatuto 

do Estrangeiro, estão sintonizadas com o tom inicial do projeto. O governo e os parlamentares 

de situação não ofereceram uma resistência mais robusta à aprovação do texto, embora não 

tenham necessariamente aderido à iniciativa. Na realidade, ao analisar os arquivos das 

reuniões, fica visível que o projeto é apenas mais um projeto em meio a muitas pautas 

variadas. Embora não seja qualquer projeto, por ter força suficiente para tramitar, a proposta 

ainda está distante do centro dos holofotes. 

Na CREDN, o PLS 288/13 ganhou maior atenção. Diversas negociações foram 

estabelecidas, envolvendo vários atores, tendo como resultado a união das iniciativas de 

autoria do senador Aloysio Nunes e do Ministério da Justiça em um único projeto. Muitas 

estratégias foram utilizadas para pressionar pelo andamento e pela formação de consenso ou, 

pelo menos, da não oposição à tramitação do projeto, especialmente direcionadas ao 

Executivo. Dentro da Esplanada dos Ministérios, o Estado estava muito longe de ser 

homogêneo, e, entre conceitos e interesses, Ministério da Justiça e Ministério do Trabalho e 

Emprego travavam disputas intensas, focadas, fundamentalmente, na arquitetura 

administrativa da política migratória brasileira. Enquanto o primeiro endossava a criação de 

uma Autoridade Nacional Migratória, o segundo desejava a manutenção do protagonismo do 

CNIg (ou CMIg). Em meio a essas controvérsias, diferentes noções de representação da 

sociedade civil também entravam em jogo; na Autoridade, a sociedade civil seria representada 

por organizações variadas ligadas ao tema migratório; já no CNIg, o papel preponderante 

seguiria sendo dos sindicatos de empregados e empregadores. Essas diferenças estiveram no 

centro de embates muito fortes entre os conselheiros do CNIg e integrantes da Comissão de 

Especialistas, e resultaram na criação de uma terceira proposta, o Anteprojeto do CNIg.  

 É interessante notar, nesse sentido, que, enquanto o Anteprojeto do MJ buscava se 

vincular a interpretações humanistas do tema migratório, o Anteprojeto do CNIg se 

sintonizava com concepções trabalhistas. Esse desencontro também foi objeto de querelas 

entre os atores integrantes das duas iniciativas, tensionando os debates. Na prática, contudo, 

apesar do tom dos discursos, a diferença entre esses dois olhares não era abissal. O 

Anteprojeto do CNIg nutria-se de muitas das disposições do Anteprojeto do MJ e do PLS 

288/13 e, sob um ponto de vista jurídico, embora trouxesse algumas inovações, não chegava a 

se afastar significativamente do tom pró-migrante da outra proposta do Executivo. Tanto é 

assim que a redação sobre a migração como direito inalienável surge pela primeira vez ao 
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público na iniciativa do CNIg, e não do MJ. A grande diferença, ao fim e ao cabo, estava na 

questão de quem decide sobre o quê, ou seja, na estrutura administrativa do Estado. 

 Convencido pelo conteúdo do Anteprojeto do MJ, Ricardo Ferraço, com o apoio de 

Aloysio Nunes, incorporou praticamente todo o conteúdo daquele ao PLS 288/13 como 

Emenda Substitutiva, excetuando-se alguns trechos, como justamente a questão da estrutura 

administrativa (a qual o projeto não poderia discutir por regras de iniciativa legislativa). Com 

essa articulação, mudou-se a dinâmica de negociação no Executivo, pressionando pela 

formação de um acordo entre MJ e CNIg sob pena de ver o debate andar sem ter a chance de 

participar. Apesar das negociações não terem sido fáceis e terem se estendido em tempo, a 

estratégia de aderir a um projeto que não podia discutir a arquitetura organizacional da 

política migratória brasileira funcionou, permitindo o andamento da proposta. Nesse contexto, 

o PLS 288/13 representou um grande “escudo” contra as contendas instituídas dentro do 

Executivo.  

 Ainda que em um período de forte polarização entre situação e oposição, a busca por 

um projeto “de Estado” foi realmente apoiada. A diferença de mais difícil conciliação, no fim 

das contas, estava dentro do Executivo, e não entre setores políticos divergentes.  

Nesse momento, o PLS 288/13 deixa de ser qualquer projeto e passa a ser um projeto 

de maior relevância política, mobilizando atores e centralizando discussões. Dentro dessa 

etapa, os debates dentro da Comissão foram mais robustos e diferentes visões sobre imigração 

e sobre a relação do Estado com a imigração entraram em jogo. A compatibilidade entre 

imigração e a identidade nacional brasileira foi defendida em diversas intervenções, 

correspondendo inclusive ao reconhecimento de uma dívida histórica para com aquela 

população. A imigração como fato humano também se apresentou, embora em menor escala. 

De fato, há uma visão positiva da imigração, correspondendo, diretamente, a reivindicações 

pela aprovação do projeto de lei, com um novo olhar de direitos, e pela revogação do Estatuto 

do Estrangeiro.  

No sentido oposto, também surgiram falas associando a imigração diretamente à 

preocupação de segurança, via de regra ligadas a atores da Polícia Federal, sugerindo em 

várias oportunidades que alguns aspectos do PLS 288/13 poderiam facilitar a ocorrência de 

crimes no Brasil. Caberia ao Estado, neste caso, manter o controle sobre a mobilidade humana 

ou, ao menos, não favorecer a ocorrência de delitos. Essa associação de migração à ameaça, 

contudo, foi amplamente rejeitada como argumento. Em que pese isso, algumas das 

reivindicações concretas dos atores que dirigiam sua atenção a essa questão foram 

incorporadas, de certo modo, ao texto.  
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 É interessante notar, ainda, que boa parte dos debates estabelecidos nesta etapa faziam 

referência ao contexto concreto, especialmente aos novos fluxos migratórios no Brasil, de 

modo que a discussão é também orientada a dar uma resposta à realidade. Não se fala de um 

imigrante genérico, mas sim de um imigrante concreto. Cabe ressaltar, igualmente, que a 

sociedade civil organizada também esteve inserida nesses debates. Nesse sentido, a audiência 

pública de dezembro de 2014 na CREDN incluiu atores de São Paulo dentro das discussões.  

Quanto aos “fios condutores da pesquisa”, além do que já foi discutido, vale destacar, 

também, uma pequena ampliação dos princípios e do rol de direitos atribuídos aos imigrantes, 

assim como o surgimento de uma expressiva restrição de direitos aos não registrados e aos 

visitantes. Nos motivos para migrar, os vistos temporários ganharam maior detalhamento e 

amplitude, e foi introduzido o instituto da residência. Em relação às medidas de retirada 

compulsória (aspecto do controle migratório), muito pouco debatidas, é importante ter em 

conta que, com a adesão do PLS 288/13 à redação do Anteprojeto do MJ, surgiram muitas 

alterações. Nesse sentido, a grande inovação é a operacionalização do devido processo legal, 

regulando procedimentos e atribuindo papel à Defensoria Pública da União. 

Outros pontos não exatamente ligados com o tema migratório também surgiram, 

especialmente com relação à cooperação penal internacional. Para não escapar do objeto da 

pesquisa, como já enunciado, deixei de explorar estes aspectos, embora alerte para a sua 

importância dentro do andamento de certas negociações.  

 Finalmente, seguimos agora para a Câmara de Deputados com um PLS 288/13 

“substituído” pelo Anteprojeto do MJ e com algumas influências do Anteprojeto do CNIg. 

Um longo caminho já foi percorrido, mas muitos passos ainda precisam ser dados. 

 

3.2 “#NOVALEIDEMIGRAÇÃOJÁ”111: CONSTRUÇÃO, NEGOCIAÇÃO E 

MOBILIZAÇÃO NA CÂMARA DE DEPUTADOS 

 

A segunda etapa do processo de elaboração da Nova Lei de Migração acontece na 

Câmara de Deputados, que o analisa enquanto Casa Revisora. Neste momento, o PLS 288/13, 

por razões regimentais, recebe nova nomenclatura, passando a denominar-se PL 2516/15. 

Dentro da Câmara, o projeto passa por análise em comissão especial e em plenário. Muitos 

debates e disputas tomam forma dentro dessa fase, que também atravessa o conturbado 

 
111 Expressão retirada das campanhas públicas da sociedade civil organizada em prol da aprovação da Nova Lei 

de Migração. 
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momento político representado pelo impeachment presidencial de 2016, como será visto na 

sequência. 

 

3.2.1 “A razão dessa lei é descriminalizar o fluxo migratório”112: os debates da “Comissão 

Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2516, de 2015” 

  

Para apreciação do PL 2516/15, foram designadas cinco comissões de mérito113. No 

Regimento Interno da Câmara de Deputados (RICD) está previsto que quando mais de três 

comissões de mérito são designadas para analisar um projeto, a matéria pode ser encaminhada 

para comissão especial, que substitua então a tramitação pelas outras comissões. À época, 

Orlando Silva (PCdoB/SP) e Bruna Furlan (PSDB/SP) mostraram interesse no tema, 

articulando-se, juntos, para que fosse, de fato, criada uma comissão especial. Em 04 de 

agosto, então, por ato do presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB/RJ), foi criada a 

comissão especial. Ficou determinado que 27 deputados114 iriam compor a comissão como 

titulares e mais 27 seriam suplentes, dos quais, por exigência do RICD, ao menos metade 

deveria ser integrante das comissões permanentes em que o projeto inicialmente deveria ser 

analisado e observando as proporções de representação partidária da Câmara. 

 O PL 5655/09, que ainda estava com tramitação vigente na Câmara e tratava do 

mesmo assunto, foi apensado ao PL 2516/15, ou seja, passou a tramitar em conjunto, mas 

com precedência do segundo, por ser originário do Senado (artigo 143 do RICD). Também 

por originar-se do Senado, o projeto ganhou o regime de tramitação da prioridade (artigo 158 

do RICD), que permite uma celeridade maior na sua apreciação. Trata-se de um projeto que, 

portanto, já ostenta certa força política, legitimada pelas normas do Congresso.  

 Em 02 de setembro, os nomes dos integrantes da comissão são definidos. A 

“Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 2516, de 2015” 

(CESP115) é então devidamente constituída e inicia seus trabalhos no dia 23, quando acontece 

sua primeira reunião para instalação e eleição de Presidente e Vice-Presidentes. Já havia um 

acordo prévio para definição de quem comandaria a comissão, de modo que houve uma 

 
112 Expressão extraída do áudio da reunião de 30 de março de 2016 da CESP, tendo sido proferida pela deputada 

Bruna Furlan. 
113 São elas: Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público; Comissão de Turismo; Comissão de 

Relações Exteriores e de Defesa Nacional; Comissão de Finanças e Tributação; e Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania. 
114 Diferentemente do Senado, para a Câmara este é um número relativamente baixo. A maior comissão da Casa, 

a CCJ, por exemplo, conta com mais de 60 parlamentares.  
115 Para simplificar o texto, refiro-me doravante à comissão como CESP. Não utilizo “CE” para não confundir 

com a nomenclatura de outras comissões permanentes da Câmara e do Senado. 
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candidatura única, eleita por unanimidade. Contando com a deputada Bruna Furlan na 

presidência, a chapa continha como 1° Vice-Presidente o deputado Léo de Brito (PT/AC), 

como 2° Vice-Presidente o deputado Bacelar (PTN/BA) e como 3° Vice-Presidente o 

deputado Milton Monti (PR/SP). Para a relatoria, tão logo eleita, Bruna convoca Orlando 

Silva.  

 Bruna Dias Furlan estava, à época, em seu segundo mandato como deputada federal 

pelo estado de São Paulo. Advogada de formação, é uma jovem política com expressivas 

votações nas eleições. A presidência da CESP foi o primeiro envolvimento direto da 

parlamentar com o tema migratório, embora, como tenha me relatado em entrevista, já tivesse 

a convicção pela abordagem humanista do tema: 

 

Bruna: [...] eu sempre acreditei que migrar é da natureza humana. Todos nós somos 

imigrantes. Se é permitido a livre circulação de mercadoria, de capital, por quê não 

de pessoas? Se você ver, meu sobrenome é um sobrenome de migrante, quer dizer, 

dessas pessoas que tão aqui na sala, certo que se você perguntar, quase todas 

também, se não for, é de família, de, que vieram pra cá por algum motivo, enfim, 

então eu sempre tive afinidade pelo caráter humanitário também da lei. (entrevista 

realizada em 03 de abril de 2019). 

 

 Não obstante, a parlamentar integrava o mesmo partido do autor do projeto de lei, o 

PSDB, e, pelas informações de bastidores, mantinha boa relação política com o próprio 

senador Aloysio, que endossava sua eleição. Para mais, Bruna frequentemente foi referida por 

interlocutores como uma pessoa muito ativa e compromissada com suas atividades na CESP.  

Já Orlando Silva havia assumido em 2015 seu primeiro mandato como Deputado 

Federal, embora já houvesse ocupado cargo de alto escalão no Executivo: entre 2006 e 2011, 

foi ministro do Esporte. À exemplo da presidente da CESP, pelo identificado nos arquivos, 

Orlando não possuía um contato prévio mais direto com o tema da imigração. Vale destacar 

que, nas conversas ao longo da pesquisa, Orlando foi repetidas vezes referido como um 

parlamentar de muita habilidade política e com grande capacidade de estabelecer consensos.  

 É importante frisar que esses dois atores ocupam posições distintas no espectro 

político: enquanto Orlando Silva está situado na centro-esquerda, no PCdoB, da base 

governista, Bruna Furlan está na centro-direita, no PSDB, no campo da oposição ao governo. 

Apesar das diferenças partidárias e ideológicas, a parceria entre estes atores mostrou-se 

bastante exitosa e com um amplo potencial de alcance de diferentes segmentos políticos.  

 Definida esta configuração, no início de outubro a CESP volta a se reunir com o 

objetivo de definir seu roteiro de trabalho. Apresentado pelo relator e bem recepcionado pelos 

seus pares, o roteiro dividiu as atividades em (I) audiências públicas, destinadas à oitiva de 
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atores externos ao parlamento, contemplando personagens governamentais, da sociedade civil 

e da academia; (II) visitas técnicas, prevendo ida a campo em São Paulo (SP) e Rio Branco 

(AC); e (III) trabalhos internos finais, para a conclusão da tramitação.  

 Com esta perspectiva, muitos requerimentos já haviam sido protocolados por 

integrantes da comissão dispondo sobre convites e convidados para as audiências públicas. Ao 

longo dos trabalhos, algumas adequações de roteiro foram feitas, como a inclusão de Porto 

Alegre (RS), por sugestão deputado Carlos Gomes (PRB/RS), na lista das visitas técnicas. 

Outros nomes também foram sugeridos ao longo do calendário das audiências. Exceto por 

razões de ajuste de datas, todas as sugestões foram aceitas pela comissão. Na tabela a seguir 

está descrito o calendário efetivamente ocorrido de audiências da CESP, com seus respectivos 

convidados. Nos anexos do trabalho constam, também, duas listas descrevendo os convidados 

iniciais e os convidados durante o decorrer das atividades da CESP, bem como os autores de 

seus convites.  

 

Tabela 2 – Audiências da CESP 

 

Data Convidados/as 

14/10/15 Tânia Bernuy (CDHIC); Eliza Donda (Missão Paz); Camila Asano (Conectas) 

21/10/15 Ir. Rosita Milesi (IMDH); Paulo Amâncio (CRAI); Lucia Sestokas (ITTC); Luis Vasquez 

(Assempbol) 
28/10/15 Agni Castro Pita (Acnur); Gabriel Gulano Godoy (Acnur); João Guilherme Granja (MJ); 

Daniel Chiaretti (DPU); Aurelio Rios (PGR) 

06/11/15 Visita técnica ao Acre 

11/11/15 Matteo Mandrile (OIM) 

18/11/15 Erico de Lima Oliveira (DPU); Paulo Sergio de Almeida (CNIg); Carlos Bruno Ferreira da 

Silva (PGR) 
25/11/15 Cyntia Sampaio (OIT); Marco Ferraz (Clia Abremar) 
02/12/15 Daniel Seidel (CNBB); Célia Cristina Soares Rubini (Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 

Últimos Dias); Pastora Romi Márcia Bencke (Conic) 
04/12/15 Visita técnica a Porto Alegre 

16/03/16 Erika Pires Ramos (Resama); Giuliana Redin (Migraidh) 

30/03/16 Carlos Alberto Simas Magalhães (MRE); Luiz Alberto Matos dos Santos (CNIg); Beto 

Vasconcelos (MJ); Danilo Zimbres (MCTI) 

06/04/16 Silvana Helena Vieira Borges (PF); Felipe Sartori Sigollo (Estado de SP); Carolina 

Figueiredo de Araújo (Aiesec) 

 
Fonte: autor 

 

 Com esses dados, pode-se perceber que atores de vinculações muito diversas 

participaram dos debates. Integrantes do Executivo, religiosos, acadêmicos, representantes de 

organizações da sociedade civil e de organizações internacionais, representantes de setores 
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econômicos, entre outros, tiveram a oportunidade de levar suas demandas ao parlamento. 

Com essas configurações, as audiências públicas se constituíram em um grande espaço de 

escuta da sociedade, abrindo espaço para a participação de atores externos ao Congresso 

Nacional na elaboração da legislação. Conjugadas com as visitas a outros estados da 

federação – onde associações de imigrantes e organizações da sociedade civil tiveram 

bastante protagonismo -, essas atividades foram de muita relevância para a tramitação do 

projeto. Não por acaso, em campo ouvi referências muito positivas às ações da comissão e à 

ampla participação social que foi proporcionada por meio dessas atividades.   

Para o prosseguimento desta seção, explico, com foco nos fios condutores da pesquisa, 

os principais debates estabelecidos dentro da Comissão Especial, desde sua instalação até a 

conclusão das audiências públicas. Exceto nos dois primeiros tópicos, com o propósito de 

melhor sumarizar as informações coletadas, busquei restringir as discussões ao que os atores 

estavam sugerindo alterar. Nesse caso, deixei de me dedicar aos muitos elogios dirigidos ao 

projeto, tomando por foco as reivindicações que foram apresentadas, o que, penso, permitiu 

identificar as preocupações dos diversos atores em relação à construção da futura lei e as 

convergências e disputas que se estabeleceram. Cabe ressaltar que várias notas técnicas foram 

apresentadas ao projeto, mas, embora tenha as analisado durante a realização da pesquisa, 

privilegiei no texto o uso dos dados das audiências públicas, ou seja, as falas dos presentes. 

Essa opção decorreu da necessidade de organizar melhor as informações e evitar a dispersão 

de dados, bem como levou em conta o fato de que muitos convidados faziam suas exposições 

com base nas suas respectivas notas, indicando, tacitamente, os pontos que julgavam ser mais 

e menos importantes (muitos pontos das notas, aliás, sequer eram objeto das intervenções, 

sugerindo ser considerados secundários). Antes de seguir para a apreciação final do projeto na 

comissão, também dou destaque às atividades da CESP realizadas em Rio Branco (AC), Porto 

Alegre (RS) e São Paulo (SP).  

 

3.2.1.1 “Esta comissão, ela representa tudo que é o nosso país. Um país de migrantes”116: a 

imigração e a identidade nacional brasileira 

  

Nos debates da Comissão Especial, é muito recorrente a leitura da imigração como 

parte da história e da própria identidade nacional brasileira. Diferentemente do que poderia se 

 
116 Expressão extraída das notas taquigráficas da reunião do dia 23 de setembro de 2015, tendo sido proferida 

pelo deputado Luiz Carlos Hauly. 
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supor, os imigrantes não aparecem como um outro antagônico, mas como um ser constitutivo 

da nação.  

Nas duas primeiras reuniões da CESP117, que antecederam o início das audiências 

públicas, vários deputados protagonizaram falas muito expressivas dessa compreensão. O 

Brasil é apresentado e exaltado como um país de tradição acolhedora e tolerante às diferenças, 

o que justificaria a nova abordagem de direitos no tema imigratório. Embora não livre de 

ambiguidades, essa significação atribuída à imigração precisa ser discutida.  

 A relação entre identidade nacional e imigração no Brasil é tratada como amplamente 

compatível. Longe de ser uma ameaça, a imigração aparece inclusive dentro de leituras que 

exaltam o país de uma maneira um tanto quanto ufânica – adjetivo de certa forma sugerido 

por um parlamentar –, o que representa uma grande ruptura com a ideia mais tradicional de 

nacionalismo que opõe rigidamente o “nós” ao “outro”.  

 É assim que Milton Monti (PR-SP) mostra o desejo de criar um paradigma ao mundo 

todo a partir da “ótica brasileira” ao tema da imigração: 

  

A nossa característica, característica brasileira, sempre foi de receber muito bem as 

pessoas. Acho que nós temos que aprender, evidentemente, com as experiências de 

outros países, mas inclusive entendo que a gente deva ensinar muito, acho que a 

comissão poderá servir de paradigma, de modelo, até, sem ser muito ufanista, para 

que outros países enxerguem essa questão pela ótica brasileira, pela visão brasileira, 

pela visão desta comissão, então, eu imagino que nós vamos ter muito trabalho. 

(BRASIL, 2015j, transcrição nossa). 

 

 Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) lembra da história de migrações brasileira – e do 

próprio ser humano -, assim como de sua própria trajetória pessoal/familiar, expressiva desses 

processos, interpretando de forma muito positiva e sugerindo a formação de um povo a partir 

dessa “argamassa”, ou seja, dessa diversidade de origens étnicas e nacionais: 

 

[...] esta comissão, ela representa tudo que é o nosso país. Um país de migrantes. 

Aliás, a humanidade é migrante. Desde os primórdios, o homem quando sai da 

África, vai avançando os continentes e avançando até chegar aqui no extremo da 

América do Sul. Então, o ser humano é um migrante. E o Brasil é a segunda nação 

mais acolhedora do mundo. [...] conte comigo, sou filho de imigrante, só estou aqui 

graças à iniciativa do meu pai, que bem jovenzinho veio para o Brasil. E do meu 

avô, que no século XIX também veio sozinho da Grécia pra cá. Meu pai veio do 

Líbano. E aqui as famílias acabaram se encontrando. Somos, hoje uma nação que 

está se formatando ainda, nós seremos, sem dúvida alguma, daqui 100 anos, um 

povo muito mais sólido do que somos hoje. Mas tenho certeza que essa argamassa é 

a melhor argamassa do mundo, e o Brasil é o país da fraternidade. Será a potência da 

fraternidade, do amor, que é o que nós somos na verdade, ao vencermos todos os 

nossos problemas. (BRASIL, 2015j, transcrição nossa). 

 
117 Em 23 de setembro de 2015 e em 07 de outubro de 2015. 
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Domingos Sávio (PSDB-MG) também se refere, de forma positiva, à pluralidade da 

formação do Brasil, como forma de chancelar a discussão estabelecida sobre uma nova lei 

migratória ancorada em novos valores: 

 

O Brasil, já foi lembrado aqui, é um país formado por diversas origens e forças 

culturais, o que nos dá essa riqueza da nossa diversidade, economicamente, muito 

ganhamos, e nos construímos, literalmente, a partir dos nossos aborígenes e de todos 

que aqui vieram, sejam europeus, africanos, asiáticos, de todas as partes do mundo, 

cada um com a sua cultura, com os seus valores, com os seus princípios, formando a 

grande nação brasileira. Então eu acho que é uma oportunidade para nós brasileiros 

consolidarmos, o nosso respeito à vida, o nosso respeito ao nosso semelhante, 

consolidarmos os nossos valores democráticos e o respeito à liberdade, e tratarmos 

de fortalecer os aspectos positivos, mas que precisam ser disciplinados, da migração, 

no que diz respeito à economia, no que diz respeito aos valores e às regras 

democráticas da política e, obviamente, os aspectos culturais, também. (BRASIL, 

2015j, transcrição nossa). 

 

 A tolerância à diferença ou a convivência pacífica entre diferentes culturas no Brasil é 

definida como uma das grandes características do país. Assim fala o relator, Orlando Silva, 

também defendendo a principiologia do projeto: 

 

Eu recordava enquanto eu ouvia os deputados falarem, que, depois da Segunda 

Guerra Mundial, recordava de conhecer pelos livros, que logo depois da Segunda 

Grande Guerra Mundial o Brasil se converteu num objeto de análise das Nações 

Unidas, por quê? Porque o mundo vivia um trauma da intolerância, do racismo, do 

preconceito, do Nazismo, do fascismo, e o Brasil era tido, e foi objeto de um estudo 

de um relatório importante, como um espaço, uma nação, em que havia o convívio 

harmônico de diferenças que em outros lugares não conseguiam coabitar. Talvez, 

como muitos deputados falaram aqui, nesse instante, que inclusive simbolicamente, 

que efetivamente o mundo vive a sua mais grave crise humanitária desde a Segunda 

Guerra, imaginemos que nós temos 4 milhões de refugiados no mundo egressos da 

crise na Síria, apenas para falar da crise da Síria, para não falar de outros pontos do 

mundo, da África, apenas no caso da Síria, e uma dramaticidade que ganha, o que 

tem acontecido ali na região dos Balcãs na Europa, são imagens estarrecedoras, mas 

isso é apenas o emblema de um tema que envolve essa comissão, que é o tema dos 

refugiados, [...], então, modernizar essa legislação, inspirada em valores como os 

que foram expressos aqui, não só no tema da segurança, que em alguma medida é 

um tema, que é o que basicamente inspira o Estatuto do Estrangeiro, mas fundar na 

ideia, na defesa dos direitos humanos, na defesa da liberdade, da solidariedade, eu 

considero que é um trabalho que pode ser feito [...]. (BRASIL, 2015j, transcrição 

nossa). 

  

 Nas audiências públicas, vários convidados também fizeram referência à história 

nacional brasileira para argumentar pela necessidade de uma nova legislação migratória. Visto 

como um país de imigrantes, o Brasil e a sociedade brasileira são interpelados em várias falas 

a reconhecer sua dívida histórica para com aqueles que aqui chegaram para viver suas vidas.  
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 Luis Vasquez, imigrante boliviano presidente da Assempbol, Associação de 

Empreendedores Bolivianos da Rua Coimbra, e conselheiro participativo da subprefeitura da 

Mooca (São Paulo-SP), fez uma fala emblemática, criticando o que considerou um 

esquecimento da população sobre a trajetória de seus ascendentes como imigrantes: 

 

É, a primeira reflexão que eu gostaria de fazer a vocês em relação ao esquecimento 

da construção deste país pelos imigrantes. Às vezes quando vocês, ou os povos em 

geral se referem aos imigrantes, parece que se referem a pessoas estranhas, e quero 

lembrar a vocês que este país foi construído pelos migrantes, seus avós, seus 

bisavós, seus pais, não sei, construíram este país, e por algum motivo os filhos 

esqueceram. Esqueceram que este país foi construído por imigrantes. E essa, a 

primeira reflexão que quero fazer porque estava pesquisando um pouco na história 

do Brasil, que este país foi construído por portugueses, claro, todo mundo já he 

sabido, por alemães, por ucranianos, por turcos, por japoneses, por italianos, e na 

última onda migratória fueron construindo os coreanos, os chineses, africanos, 

haitianos, cidadãos do Oriente Médio, os bolivianos que estamos nesta última onda 

migratória. Em geral, os sul-americanos. Então este país foi construído por 

imigrantes. Mas, eu me preocupo porque, eu tenho um filho brasileiro, eu gustaria 

que esse meu filho não esqueça que também seu pai foi imigrante e as dificuldades 

que passou aqui como imigrante no Brasil. E tento pensar, a que momento os pais 

deixaram de comunicar as dificuldades que passaram quando chegaram a este país. 

Então, eu, se vocês olham a cultura brasileira, é uma soma de todas as culturas, de 

todas as regiões que vieram do mundo inteiro, na verdade, é uma história, todos 

esses costumes. O idioma é do Portugal, ou seja, já é uma herança da colonização 

portuguesa. Os alemães trajeron suas experiências na Terra, os italianos, que maior 

parte estão em São Paulo, e aí vai. Todos contribuiron para o crescimento deste 

grande país, como é o Brasil. E isso quero chamar a consciência, para refletir a 

vocês que por favor não esqueçam, que vocês, é, os pais de vocês, os avós de vocês, 

fueron imigrantes, algum tempo atrás. ((BRASIL, 2015k, transcrição nossa). 

 

 Luis Vásquez critica exatamente o estranhamento da imigração num país cuja história 

é marcada pela imigração, desde diferentes origens. Embora de forma indireta, diversas falas 

ao longo das audiências públicas buscam também rememorar essa trajetória e caracterizar a 

imigração como constitutiva da identidade brasileira e, à exceção dos povos originários, de 

cada um e cada uma:  

 
Eliza Donda: Todos nós somos descendentes de imigrantes. O Brasil é construído 

por uma força gigante de trabalho desses imigrantes, por uma força gigante do 

impacto cultural que eles tiveram sobre toda a formação da cultura brasileira. O que 

é a cultura brasileira? A cultura brasileira nada mais é do que a cultura criada por 

todos os nossos antepassados. (BRASIL, 2015l, p. 13). 

 

Aurelio Rios: Nós todos somos filhos e netos de imigrantes, a não ser que você 

tenha prova de que veio de alguma comunidade indígena de longo traçado, o que 

não me parece ser o caso de nenhum de nós aqui. De uma forma ou de outra, nós 

temos ascendência com alguém que veio de outro lugar para que pudéssemos estar 

neste País e aqui, neste momento, agora. (BRASIL, 2015m, p. 35). 

 

Luiz Alberto Matos dos Santos: [...] e aqui quando a gente fala de imigrantes, eu 

gostaria que cada um olhasse para o seu sobrenome, porque todos nós carregamos, 

dos nossos sobrenomes, pessoas ausentes. Imigrantes ausentes. O meu Santos não é 
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meu. Daonde veio o meu Santos? Daonde veio o Zimbres? O Vasconcelos? O 

Furlan? Todos nós trazemos, na nossa história, uma história de imigração. 

(BRASIL, 2016a, transcrição nossa). 

 

 É importante destacar que essa retomada histórica não é meramente contemplativa, 

mas sim possui um caráter reivindicativo muito evidente. Interpretar a história brasileira 

serve, neste caso, para justificar a criação de uma nova lei que entenda o imigrante como 

sujeito de direito e pague, o que foi expresso por vezes de forma literal, a dívida histórica do 

país com essa população. A lembrança e atribuição de um significado ao passado migratório 

brasileiro – e, mais do que isso, à própria identidade nacional brasileira e à identidade de cada 

um e cada uma que aqui vive – ganha um papel político em prol da defesa dos imigrantes de 

bastante expressividade. A fala do presidente do CNIg, Paulo Sérgio de Almeida, mostra 

exatamente essa noção de dívida brasileira para com os imigrantes:  

 

Infelizmente, temos ainda em vigência uma lei de 1980, uma lei retrógrada, que foi 

produzida no regime de exceção e que trata o migrante como um caso de polícia, 

como um caso de extremo controle, como um caso de segurança nacional. Essa lei 

está totalmente fora da realidade brasileira, fora da realidade de um país formado por 

imigrantes, de um país que tem uma relação de grande proximidade com esses 

imigrantes - pessoas que contribuíram para formar esta sociedade e a identidade, 

ainda em formação, do povo brasileiro. Temos os migrantes como parte dessa 

identidade: eles contribuíram de forma extraordinária, deputada, para o 

desenvolvimento do nosso País. Devemos muito aos imigrantes. Devemos a eles, 

inclusive, aprovar uma legislação moderna, nova e que tenha o foco na pessoa, e não 

no controle de segurança nacional que essa legislação de 1980 tem por viés.” 

(BRASIL, 2015n, p. 15). 

 

 O uso reivindicativo dessa noção de Brasil acolhedor também é lembrado por outros 

atores, como a Pastora Romi, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana e do Conselho 

Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC), que o refere exatamente para justificar princípios do 

projeto de lei de migração então em discussão:  

 
O Brasil é caracterizado como acolhedor, entretanto essa característica não pode ser 

apenas retórica ou propaganda para o turismo, ela precisa ser expressa em todas as 

esferas. Termos uma lei de migração pautada no princípio da não discriminação e 

não criminalização do migrante é darmos um passo concreto para realmente 

assumirmos na prática essa fama de acolhedores e acolhedoras que temos como 

brasileiros e brasileiras (BRASIL, 2015o, p. 15). 

 

 A tradição brasileira defendida então também é reivindicada para exigir medidas de 

combate à xenofobia, como o fez em reunião o deputado Ivan Valente (PSoL-RJ): 

 
[...] então, a imigração, embora, vários deputados que falaram, mostre a tradição 

brasileira como uma tradição acolhedora, isto não quer dizer que não exista o 
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preconceito e o racismo como nós vimos agora [...] mostrar que essa tradição do 

Brasil acolhedor, ela precisa combater também todo tipo de preconceito e 

discriminação, pra gente poder avançar efetivamente nessa questão. Daí a questão da 

superação da lei dos estrangeiros com uma legislação muito mais avançada e uma 

cobertura de Estado que seja, de fato, protetora das pessoas que procuram, digamos 

assim, e tem que migrar, porque nem sempre ele vem porque ele quer, mas porque 

ele é obrigado, ou é expulso pelas condições socioeconômicas, pela guerra, e assim 

por diante.  (BRASIL, 2015j, transcrição nossa). 

 

 Não apenas parte da história da humanidade ou fato humano, a imigração é parte da 

própria identidade nacional brasileira dentro dos debates da CESP. Mais do que isso, o Brasil 

passa a ser impensável sem pensar a imigração, mas não em forma de oposição, e sim em 

forma de vinculação. Ser brasileiro e ser imigrante são tratados quase como sinônimos, 

justificando falar-se na “ótica brasileira” para o tema. Muito mais do que isso, também se fala 

na dívida histórica do Brasil para com os imigrantes, uma vez que aqueles que aqui chegaram 

tanto teriam contribuído para a construção do país. Nas manifestações mais próximas de um 

nacionalismo, ou, nesse caso, de um otimismo no futuro de sua pátria, a imigração é um fator 

positivo e fundamental, e não uma ameaça aos objetivos da nação.  

 É importante destacar que essas noções que interpretam o Brasil como país acolhedor 

não são meramente retóricas, mas são acompanhadas, nas falas de vários atores, de 

reivindicações políticas bastante evidentes sobre a nova lei migratória brasileira em discussão. 

Trazer o passado brasileiro – por vezes, não tão distante, pois também se lembra do papel de 

migrações mais recentes, como a boliviana – não significa apenas retomar palavras de ordem, 

mas sim dotar um passado de conteúdo para justificar propostas políticas de garantia de 

direitos aos imigrantes e de enérgico rechaço a discriminações que possam aqui ocorrer.  

 Por certo, estas falas não estão livres de ambiguidades e silêncios, considerando, por 

exemplo, as longas e violentas marcas de desigualdade de raça, classe e gênero no país. Nas 

próximas seções, mais elementos serão agregados ao debate. É importante destacar, contudo, 

que independentemente da precisão empírica e teórica destes argumentos – questão que não 

faz parte do objetivo da presente investigação -, o que importa, nesta pesquisa, é que eles 

fazem sentido naquele espaço e são compartilhados por vários atores.  

 

3.2.1.2 A imigração e os motivos para migrar  

 

 Compreensões sobre o que é “imigração” e sobre os motivos que fazem alguém migrar 

podem ser captadas nessa etapa da tramitação em vários diálogos, seja de forma direta, seja de 

forma indireta. A questão humanitária, a dimensão laboral, os desastres ambientais, o 
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desenvolvimento, entre outros aspectos, são repetidamente lembrados como assuntos 

relacionados à imigração. Por vezes, complementares, por outras, em disputa.  

 A imigração como uma questão humanitária é uma das principais categorizações em si 

do projeto de lei, o que já pôde ser visto em sua tramitação até então e em seus princípios e 

objetivos. Não apenas, também já faz parte da própria política migratória brasileira, 

exemplificada na criação dos vistos humanitários para os haitianos pelo CNIg. Nessa etapa de 

debates, esse propósito não chega a aparecer diretamente de forma tão insistente. Na 

realidade, ele é, de certa forma, tomado como dado, ou como um fato consumado. Ninguém 

questiona o mérito da acolhida humanitária no projeto de lei. O que alguns atores reivindicam 

são alterações na sua construção, inspirados em um olhar pró-migrante. É o caso do 

representante do Acnur, Gabriel Godoy, que sugere que seja melhor especificado o objetivo 

da acolhida humanitária, com o intuito de não prejudicar o instituto do refúgio118 e afirmá-la 

como instrumento de proteção complementar, inclusive para pessoas que se deslocam em 

razão de mudanças climáticas ou desastres naturais. Já Giuliana Redin, do Migraidh-

UFSM119, aconselha a inclusão de graves condições socioeconômicas como uma das 

possibilidades de acolhida humanitária, ao considerar essa situação como uma das 

características vividas por muitos dos imigrantes que chegavam ao Brasil à época. A questão 

em voga é, em suma, sobre a abrangência da acolhida humanitária em termos de motivos para 

migrar.  

 Vetor central das discussões em política migratória como um todo, o trabalho é um 

tema ao qual diversos atores também chamaram a atenção. Representante da OIT, Cyntia 

Sampaio, ao tempo que destacou a complexidade dos fenômenos migratórios e a 

multiplicidade de abordagens possíveis, também enfatizou a importância da dimensão 

trabalho na imigração: 

 

Bem, milhões de pessoas migram por questões de segurança física, vítimas de 

perseguição individualizada ou de contextos de violência generalizada, e também 

por questões de segurança ambiental. Porém, muitas dessas pessoas migram por 

segurança econômica, quando os salários que podem vir a ganhar no seu país não 

são suficientes para sua própria sobrevivência. [...] Estima-se que em 2013 cerca de 

230 milhões de pessoas haviam migrado no mundo, sendo que 50% delas migraram 

por questões relacionadas ao trabalho. Então são consideradas trabalhadoras 

migrantes. Desse contingente, cerca de 40% migraram, foram, tiveram migrações 

secundárias relacionadas a esse primeiro 50% das pessoas. Então se a gente, num 

 
118 Entre as organizações que trabalham com refugiados e a literatura existe uma preocupação corrente de que o 

mecanismo de acolhida humanitária, criado em diversos países, possa ser utilizado para substituir a proteção do 

refúgio em vários casos, implicando em uma fragilização da obrigação internacional do Estado para com esta 

população. 
119 Junto com a professora Giuliana Redin, sou coautor da Nota Técnica do Migraidh apresentada à CESP. 
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contingente de 230 milhões de pessoas que migraram, 90% estão relacionadas, de 

alguma forma, ao mercado de trabalho, fica caracterizado que é um fenômeno 

realmente conectado ao emprego e à questão do trabalho descente. (BRASIL, 2015p, 

transcrição nossa). 

 

 A imigração ganha então uma leitura diretamente associada ao trabalho, seja de forma 

direta, seja de forma indireta. Referindo os mesmos dados da OIT, o representante do CNIg, 

Luiz Alberto Matos dos Santos, também enfatizou a importância do trabalho nos processos 

migratórios, considerando-o como um “fator primordial” (BRASIL, 2016a).  

 Essa visão não foi unânime, de modo que se ouviu também na CESP a reivindicação 

de não se resumir todo o fenômeno migratório ao trabalho. Nessa linha, atores da sociedade 

civil defenderam o reconhecimento de motivos para migrar para além da questão laboral. 

Disse, assim, a advogada da Missão Paz, Eliza Donda: 

 

A ótica do Ministério do Trabalho, pela qual a pessoa precisa vir para o Brasil 

exclusivamente como força de trabalho, também não deve ser integralmente 

priorizada. O trabalho é importante e faz parte da vida da pessoa, assim como a 

cultura e a educação. Eu acho que o trabalho não deve ser fato exclusivo para uma 

pessoa entrar ou não no Brasil. É preciso que haja requisitos e procedimentos claros 

para a pessoa se regularizar, independente de ela ser jovem ou de compor uma força 

de trabalho de algum campo que esteja necessitado naquele momento.  

Então, eu acho interessante pensarmos em estruturas civis que vão analisar o 

imigrante como um ser humano, e não analisá-lo como uma força de trabalho ou 

como se estivesse fugindo de uma guerra. Temos que parar e olhar a questão 

migratória como um todo. (BRASIL, 2015l, p. 11-12). 

 

 Embora envolva também a discussão das estruturas migratória de Estado, tema que 

será posto sob análise em breve, o que Eliza está sugerindo é uma compreensão da imigração 

que não se resuma apenas ao olhar trabalhista, com repercussões concretas em relação ao 

reconhecimento de motivos para ingresso no país. De certa forma, esse debate se aproxima 

das disputas anteriores entre CNIg e Comissão de Especialistas, quando esta propunha uma 

visão humanista das migrações, enquanto aquele sustentava a visão trabalhista.  

 Em termos de proposta de inclusão de novas causas para concessão de visto e 

residência, o reconhecimento do deslocamento por razões ambientais pela legislação foi 

reivindicado em audiência pela representante da Resama, Erika Pires Ramos. Advogando pela 

sua inclusão no conceito de migrante e nas disposições sobre a acolhida humanitária, explica 

em sua fala essa proposta de categorização: 

 

O que que é importante nós discutirmos na incorporação da legislação? A figura do 

deslocado ambiental, que é uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou uma 

comunidade, que precisa se deslocar porque não tem uma alternativa a sua 



149 

 

sobrevivência, ou há uma inviabilidade da pessoa permanecer no, de o indivíduo 

permanecer no seu local de origem. (BRASIL, 2016b, transcrição nossa). 

 

 Além dos deslocados ambientais, outras categorias também foram debatidas em 

pontos específicos de sua regulamentação, abrangendo desde a mobilidade para turismo até a 

migração temporária (ou permanente) por fins religiosos. Ganhou espaço nas audiências, 

ainda, a migração induzida pelo Estado por finalidades estratégicas, a saber, a migração de 

pessoas que trabalham com ciência, tecnologia e inovação ou a “atração de cérebros”. Nesse 

caso, foi o representante do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) quem 

protagonizou a agenda, defendendo um projeto de nação no qual a atração de profissionais 

“de ponta” seria um componente central para o desenvolvimento. Ao avaliar positivamente o 

projeto, Danilo Zimbres também clamou pelo fortalecimento da inserção do país na 

competição pelos profissionais de alta qualificação: 

 

A política de migração do Brasil, ela precisa considerar, sempre, ademais dos 

aspectos humanitários, dos aspectos trabalhistas, ela precisa considerar sempre a 

questão da ciência, da tecnologia e da inovação [...] O Brasil precisa, de fato, de uma 

política agressiva, de uma política determinada, de uma política capaz de colocar o 

país no século XXI em termos de pesquisa, de tecnologia, de ciência e de inovação. 

[...] Sobretudo, nós temos que fazer com que a política migratória brasileira seja 

uma política muito desburocratizada, de forma a que ela possa ser convidativa, de 

forma que a gente possa, de fato, atrair os pesquisadores internacionais pra virem 

pro Brasil. [...] Nós precisamos competir com o Canadá, nós precisamos competir 

com a Austrália, nós precisamos competir com o Reino Unido, em termos da atração 

de profissionais qualificados pra impulsionarem a pesquisa em ciência, tecnologia e 

inovação no Brasil. E nesse sentido, eu imagino que o novo modelo migratório, ao 

qual o meu colega Beto Vasconcelos se referia, representa, de fato, um grande 

avanço. Porque ele inclui esse componente da ciência, da tecnologia, da inovação, 

do investimento em ciência e tecnologia como princípio estruturante e fundamental 

do novo sistema. O artigo 3° já prevê o desenvolvimento econômico, científico e 

tecnológico do Brasil como uma das prioridades que devem nortear a política 

migratória do país. E aí, obviamente, também, a promoção do reconhecimento 

acadêmico e do exercício profissional no Brasil. Essas características, senhora 

presidente, são fundamentais pra que a gente possa, de fato, construir o país do 

século XXI. (BRASIL, 2016a, transcrição nossa). 

 

 No olhar do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação a política migratória 

brasileira está decisivamente vinculada ao desenvolvimento científico e tecnológico do país, 

devendo ser construída de tal modo que induza a atração dos profissionais considerados 

capazes de contribuir em tal projeto. Nessa visão estratégica, o valor do imigrante desejado 

alcança a própria possibilidade de progresso do país. Em novas coordenadas e escala, a 

imigração, novamente, é debatida como componente da prosperidade brasileira. A intervenção 

de Danilo, aliás, revela um grande projeto de nação:   
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Eu diria, parafraseando Monteiro Lobato, [que] no século XXI uma grande nação só 

se fará com seres humanos, livros e cérebros. Nós precisamos atrair conhecimento. 

Eu acho que talvez seja essa, deputada, a nossa principal missão. Criar uma nova lei 

que de fato atraia os melhores cérebros, os cérebros mais brilhantes, para a produção 

de ciência e tecnologia no Brasil. É isso, senhores deputados, é isso, senhora 

presidente, o que a grandeza da nossa nação exige de nós. (BRASIL, 2016a, 

transcrição nossa). 

 

A referência à imigração como vetor estratégico não se limita, contudo, à questão dos 

profissionais altamente qualificados. Ao longo dos debates, o estímulo à entrada de imigrantes 

é defendido por outros atores governamentais como elemento fundamental ao 

desenvolvimento do país diante da previsão do envelhecimento da população nativa, que 

tornaria necessária a atração de mão de obra imigrante em fase produtiva, inclusive para o 

equilíbrio dos próprios sistemas de seguridade social: 

 

Luiz Alberto Matos dos Santos: [...] os estudos apontam que em 2060 essa 

pirâmide hoje vai tá invertida. Nós estaremos, uma sociedade envelhecida, onde a 

mão de obra migratória jovem, em fase produtiva, será essencial e indispensável a 

todo e qualquer país, pra que continue gerando fomentos e condições de se manter 

uma previdência social. [...] então nós precisamos, sim, passa a ser estratégico, passa 

a ser super importante nós termos uma política imigratória que veja e que já se 

antecipando a essa situação comece a formatar grandes possibilidades de mudança, 

de assegurar esses direitos conquistados. (BRASIL, 2016a, transcrição nossa).  

 

Beto Vasconcelos: Pra além do aspecto de direitos, pra além do aspecto de direitos 

humanos, pra além do aspecto humanitário, ver a imigração como um vetor de 

desenvolvimento socioeconômico é fundamental pra um país que quer estar entre os 

países desenvolvidos no mundo. Nenhum país desenvolvido no mundo conseguiu 

avanços sociais e econômicos sem tratar a imigração do ponto de vista estratégico. 

[...] Todos os países [que] tiveram sua população envelhecida num processo natural 

de envelhecimento traçaram estratégias de fluxos migratórios, considerando, 

portanto, pra além de uma questão humanitária, a imigração como uma questão 

estratégica pra desenvolvimento econômico e social. Intercâmbio cultural, científico, 

tecnológico, é fundamental pra qualquer país. Um país que se fecha é um país que se 

isola. Termos estratégias pra isso e o quanto antes tivermos essa estratégia, mais 

sucesso teremos no futuro, quando nossa composição demográfica se alterar, nessa 

medida que eu acabei de dizer. (BRASIL, 2016a, transcrição nossa).  

  

 É importante destacar que esta visão específica da imigração como tema estratégico ao 

país não entra em antagonismo nem com a visão humanitária, nem com a trabalhista. Na 

realidade, são abordagens que aparecem de forma complementar. Diferentemente do que 

poderia se supor, aliás, a política migratória voltada para a captação de profissionais altamente 

qualificados/imigrantes desejados sugerida ao longo dos debates nas audiências públicas não 

entrou em atrito com os objetivos humanitários anunciados pelo projeto de lei. Essa 

compatibilidade de enfoques foi evidenciada explicitamente, inclusive, em algumas falas: 
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Deputado Milton Monti: E veja, em relação ao outro assunto, do Danilo, a ótica 

inicial do projeto é sempre a questão humanitária, a questão das pessoas que têm o 

seu deslocamento quase que forçado pra outros países, que têm as suas dificuldades 

de integração, de socialização, de aceitação, e é lógico, tá muito correto que seja 

assim mesmo. Nós temos que nos preocupar com as pessoas que estão mais 

precisando, e são justamente essas que por vezes são deslocadas de forma 

compulsória, e que certamente prefeririam estar convivendo na sua própria pátria, 

com pessoas do seu relacionamento, da sua família. Mas é também importante ver 

questões que possam interessar ao Brasil, a questão da ciência e tecnologia, da 

conquista de novas mentes, de novos pensamentos, de pessoas que possam vir pra cá 

pra contribuir com o seu conhecimento, e que nós também possamos enviar 

conhecimento pra outros países, e também lá aprender novos conhecimentos, como 

também já acontece, mas tudo isso pode ser simplificado, pode ser feito de uma 

forma mais rápida. (BRASIL, 2016a, transcrição nossa).  

 

Beto Vasconcelos: [...] temos que olhar esse PL sob sua perspectiva de direitos 

humanos. Sua perspectiva humanitária. Sua perspectiva de adequação a uma 

constituição cidadã que prevê garantias e direitos a todos os cidadãos, inclusive 

imigrantes. Mas também temos que ter o olhar, na construção desse projeto de lei, 

como disse, como muito bem disse o embaixador Carlos Simas, o secretário Luiz 

Alberto e o secretário Danilo Zimbres, um olhar sob o aspecto estratégico da 

imigração. Seja ela pra garantir, aprimorar, melhorar, intensificar o intercâmbio 

cultural, científico e tecnológico com países e o fluxo de intercâmbio com outros 

países, mas seja também pra pensar, do ponto de vista laboral e de todos esses 

aspectos, que o Brasil terá, nos próximos anos, o Luiz Alberto muito bem disse, nas 

próximas décadas a população, a conformação das faixas demográficas brasileiras 

significará um envelhecimento da nossa sociedade. Nós teremos que completar a 

faixa de população economicamente ativa com imigrante, assim como todos os 

países desenvolvidos no mundo fizeram e fazem ainda. Seja sob a perspectiva 

humanitária, seja sob a perspectiva estratégica, este projeto, [...] tem um propósito 

convergente a esses dois propósitos. (BRASIL, 2016a, transcrição nossa). 

 

 Além dessas agendas, foi uma preocupação levada por atores governamentais a 

própria capacidade de uma lei prever todas as situações em que um movimento migratório 

possa se desdobrar. Ao interpretar o fenômeno imigratório como altamente dinâmico e 

variável contextualmente, defende-se que a norma não busque ser excessivamente detalhista, 

mas que sim deixe espaço para regulamentações futuras que permitam a atualização dos 

mecanismos de ingresso de imigrantes. Nesse caso, convergiram as opiniões dos 

representantes da SNJ/MJ, João Guilherme Granja, do MRE, Carlos Alberto Simas 

Magalhães, e do CNIg/MTE, Luiz Alberto Matos dos Santos. Esse último argumentou que: 

 

O grande desafio da imigração é que não existe um movimento migratório igual ao 

outro. As circunstâncias mudam, as condições econômicas mudam, as condições 

climáticas mudam, as condições laborais mudam, e tudo isso impacta, no clima de 

guerra, no clima de paz, impacta fortemente sobre os movimentos migratórios. E 

qual é o grande mérito de uma lei migratória? É ela prever circunstâncias tais que ela 

possa dar respostas não por aqueles motivos que foram capazes de promover, de 

você materializar um dispositivo legal. Mas que ela possa ir além, que ela possa 

antever aquilo que muitas das vezes não está presente, mas que futuramente pode se 

fazer desafiador. Então quando você tem um marco regulatório que traça grandes 

diretrizes, que acolhe os grandes princípios de direitos humanos, e que são capazes 

de deixar para, como o embaixador Simas disse, deixar para as instâncias infralegais 
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a possibilidade de complementar aquilo que a Casa do Povo foi capaz de produzir, 

essa é uma lei moderna, essa é uma lei que vai estar preparada para os desafios. [...] 

Se nós tentarmos exaurir e exemplificar e trazer para o projeto de lei todas as 

circunstâncias e os matizes que o movimento migratório tem, nós vamos criar um 

projeto, uma lei extremamente extensa, e que não vai responder às questões que 

envolvem a imigração. (BRASIL, 2016a, transcrição nossa).  

  

 A flexibilidade legal é apresentada como uma exigência, diante de uma compreensão 

de que é a lei que deve se ajustar aos movimentos migratórios, e não o inverso. Em 

perspectivas como a do Estatuto do Estrangeiro, é muito comum identificar uma lógica de que 

o imigrante deve se enquadrar às hipóteses legais, que a ele se impõem. Nessa nova 

perspectiva, a norma é que se adapta às novas realidades dos movimentos migratórios, tendo 

por consequência prática exatamente a necessidade de que se deixe um amplo espaço para que 

o regulamento seja construído pelas autoridades estatais120. Não obstante, é necessário 

ressaltar que os atores que defendem essa postura são, todos, integrantes do governo, que 

trabalham cotidianamente com o tema e possuem atribuições na elaboração dos regulamentos.  

 Em um tom um tanto quanto dissonante, houve, também, uma intervenção do 

deputado Rocha (PSDB-AC) durante uma audiência pública, após a fala de atores da 

sociedade civil121, reivindicando que a legislação não “abra as fronteiras” sem critérios. Ao 

defender o que chamou de equilíbrio na abertura brasileira às migrações, rejeitou olhares ditos 

“românticos”:  

 

Assim como o Deputado Orlando Silva, eu entendo que nós não podemos ser 

românticos ao extremo de abrir as fronteiras do Brasil sem qualquer tipo de critério. 

Eu acho que nós temos aqui que buscar um equilíbrio [...].  

[...] e acho que a nossa missão é difícil, Deputado Orlando Silva. Precisamos 

aperfeiçoar ainda mais esse projeto, que foi já foi votado e aprovado no Senado, 

buscando sempre o equilíbrio. Nós não podemos aqui retroceder, mas também não 

podemos deixar de considerar que o País tem que ter critérios — critérios objetivos, 

concordo com V.Exa. — para acolher esses imigrantes.  

[...] e acredito que o grande desafio desta Comissão é justamente buscar o equilíbrio, 

é avançar sem fazer com que essa visão romântica de abrir nossas fronteiras para 

quem quiser chegar ao Brasil venha sem nenhum critério. Acho que também não é 

isso. É buscar o equilíbrio. (BRASIL, 2015l, p. 26-27). 

 

 Apesar das ponderações, o parlamentar não apresentou nenhuma sugestão concreta de 

alteração na norma ou insatisfação com algum dispositivo em particular. Não obstante, cabe 

ressaltar que nessa etapa não se registraram propostas concretas de abandono de critérios de 

 
120 Diferentemente de uma lei, que tem de ser aprovada em processo legislativo, os regulamentos podem ser 

alterados dentro do Executivo, o que os confere uma maleabilidade muito maior. 
121 Em 14 de outubro de 2015. 
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admissão, mas sim de ampliação ou flexibilização desses critérios e/ou motivações 

migratórias.  

 Em síntese, nesta etapa de audiências públicas da Câmara dos Deputados, a imigração, 

além de dinâmica, ganhou interpretações por três principais visões, a humanitária, a 

trabalhista e a estratégica. A primeira foi muito referenciada nos debates e sempre elogiada, 

de modo que pode ser encarada como, se não de fato, praticamente unânime. Nesse sentido, 

aliás, não houve nenhuma crítica específica tendente a reduzir seu escopo, mas antes a o 

ampliar. A segunda, a visão trabalhista, foi enfatizada por atores envolvidos com o tema ou 

em nível governamental (MTE/CNIg), ou em nível de organização internacional (OIT). 

Apesar disso, desde a sociedade civil surgiram reivindicações de que a migração possa ser 

encarada por outros vieses, aproximando-se de um embate anterior entre a visão trabalhista e 

a visão humanista travado entre MJ e MTE. De forma concreta, contudo, o que surge apenas é 

a proposta de inclusão dos deslocados ambientais nos mecanismos de ingresso da lei.  

 Ainda, a visão estratégica ganhou seu espaço especialmente a partir de atores 

governamentais, vinculados ao MCTI, ao MJ e ao MTE. No caso destes dois últimos, a 

importância estratégica da imigração então ganhou peso como argumento a favor do aumento 

da imigração no país, enquanto no caso do primeiro reverberou em apoio direto a diversos 

dispositivos que favorecem a “atração de cérebros” para o Brasil e esteve consubstanciado em 

projetos de progresso de nação. É muito relevante notar, contudo, que esta visão utilitária da 

imigração não entrou em confronto com a perspectiva humanitária; na realidade, como 

diversas falas explicitamente mencionaram, as duas visões complementam-se na construção 

das disposições do projeto de lei. 

 

3.2.1.3 Imigrantes e direitos 

 

 Entre os grandes objetivos do PL 2516/15 está o reconhecimento dos imigrantes como 

sujeitos de direitos. Não por acaso, ostenta nos seus artigos 3° e 4° diversas disposições que 

buscam materializar esse propósito. Nas audiências públicas, o reconhecimento de direitos aos 

imigrantes também entra para os debates, refletindo-se em algumas sugestões de alteração do 

projeto.  

 A grande preocupação, repetida em muitas intervenções, residia na redação do artigo 

4°, em seus §§ 4° e 5º, que restringia direitos aos visitantes e aos imigrantes não registrados. 

Na prática, como já foi visto, o não registrado não tinha reconhecidos direitos como acesso à 

justiça, isenção de taxas e garantia de cumprimento das obrigações trabalhistas, o que foi alvo 
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de inúmeras críticas. Essa possibilidade foi amplamente rejeitada por não ser compatível com 

a própria inspiração do projeto e com seus princípios como o de não discriminação, além de 

ter o potencial de gerar diversas violações de direitos humanos no país por uma questão 

meramente burocrática: 

 

Eliza Donda: O projeto de lei diz que, pelo fato de não ser registrado, ele não vai ter 

acesso à Justiça, não vai ter acesso à Justiça do Trabalho, não vai ter direito de 

associação, não vai ter direito a quase nada. Isso é muito temerário! Onde já se viu 

transferirmos para o imigrante ou para qualquer pessoa a responsabilidade de fazer 

essa biometria, que é uma responsabilidade do Estado! Eu não posso culpar alguém 

porque ela não foi à Polícia Federal se registrar. Isso é um absurdo! (BRASIL, 

2015l, p. 12). 

 

Daniel Chiaretti: Esses parágrafos vão consagrar a ideia de que há classes de 

imigrantes, conforme critérios legais, que eu particularmente considero discutíveis, 

como o do registro.  

De acordo com o §5º, um imigrante não registrado não teria direito a assistência 

jurídica gratuita. Ou seja, ele não poderia ser assistido por um defensor público no 

caso ser denunciado pela prática de um crime. Esse dispositivo é evidentemente 

inconstitucional —a própria Constituição Federal não faz essa ressalva—e, se 

levado ao extremo, poderíamos chegar à situação em que o imigrante não teria 

acesso a advogado, a defesa, o que é algo que me parece absurdo.  

O mesmo parágrafo prevê, por exemplo, que imigrantes não registrados não terão 

direitos trabalhistas, aí incluídos aqueles relativos à proteção do trabalhador. É 

também uma disposição inconstitucional e está em desacordo com a posição da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já fez uma previsão favorável aos 

direitos trabalhistas de imigrantes indocumentados. Enfim, chegamos a uma situação 

de absoluta desproteção de uma camada extremamente vulnerável. (BRASIL, 

2015m, p. 23-24). 

 

 A própria capacidade do projeto de cumprir com seus objetivos é questionada no caso 

de não haver alterações naqueles dois parágrafos: 

 

Camila Asano: Sem isso, todo o aspecto positivo desse projeto cai por água, 

porque, se aprovado o projeto de lei tal como está, mantendo-se esses dois 

parágrafos, ele infelizmente vai ser um projeto de lei discriminatório. Eu entendo 

que todo o espírito que fez com que quiséssemos abandonar de vez o Estatuto do 

Estrangeiro é para que não tivéssemos uma lei discriminatória. Esse é um ponto em 

que eu insisto muito, porque, sem essa alteração, infelizmente o coração da 

mudança, que é trazer a perspectiva de direitos humanos, vai ser extremamente 

prejudicado. (BRASIL, 2015l, p. 17). 

 

 Vários outros atores também reivindicaram a exclusão ou mudança daqueles 

dispositivos, como Tânia Bernuy, do CDHIC, Paulo Amâncio, do CRAI, Gabriel Godoy, do 

Acnur, Aurélio Rios, da PGR, Cyntia Sampaio, da OIT, Pastora Romi, do CONIC, e Giuliana 

Redin, do Migraidh. Essa crítica à restrição de direitos no projeto é, de fato, compartilhada 

entre pessoas de diversas instituições, desde a sociedade civil, a academia e as organizações 

internacionais até o próprio Estado. Pelo Ministério da Justiça, houve concordância com a 
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necessidade de revisão daqueles pontos, embora buscando dotar a questão da documentação 

migratória de um valor positivo: 

 

João Guilherme Granja: Nós também recebemos algumas sugestões que nós 

transmitiremos à Mesa, especialmente com relação à dicção de alguns mecanismos, 

de algumas garantias, qualificando, por exemplo, os §§ 4º e 5º. Pode haver outra 

terminologia mais hábil para que nós possamos reconhecer a documentação 

migratória quase como um acesso, quase como um direito propriamente daqueles 

que residem e se fixam aqui. Portanto, devemos pensar na gradação de direitos como 

decorrentes da própria vida social, ou seja, não pensar de forma restritiva aos 

migrantes que ainda não tenham alcançado a condição migratória.  

A legislação tem a clara inspiração de facilitar, de fazer com que a documentação 

migratória seja uma documentação de acesso à cidadania, ou seja, que nós possamos 

conhecer a nossa população de migrantes. E para nós, que manuseamos boa parte 

das políticas de integração em parceria com os Ministérios setoriais, como o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério do Trabalho 

e Emprego e os da Educação e da Saúde, é muito mais fácil garantir a inclusão social 

de migrantes que estejam documentados. Pensando na condição migratória como um 

valor positivo, nós devemos torná-la a mais fácil e transparente possível, e esse valor 

tem que ser mantido a salvo de eventuais emendas. (BRASIL, 2015m, p. 14). 

 

 Ao longo de todas as audiências públicas, ninguém apresentou nenhuma objeção direta 

à mudança dos parágrafos, nem tampouco defendeu a manutenção dos dispositivos tal qual 

estavam redados.  

 Em relação ao reconhecimento de novos direitos até então não incluídos no projeto, as 

propostas de maior envergadura registradas nos arquivos surgiram desde a academia. A 

representante do Migraidh, Giuliana Redin, pleiteou o reconhecimento expresso e direto do 

direito humano de migrar entre o rol de direitos da futura legislação: 

 

O primeiro dispositivo que nós colocamos como essencial e que deve ser 

introduzido no projeto de lei, Deputados, é o reconhecimento claro da imigração 

como um direito humano, e isso não está presente dentro do projeto de lei. Um 

projeto de lei que se coloca dentro de uma perspectiva de direitos humanos deve 

assegurar o ato de migrar como um direito. Então, embora haja avanços dentro dos 

princípios, como a não criminalização da migração e questões dessa ordem — e isso 

é muito importante —, o direito humano de migrar precisa estar no rol dos direitos 

fundamentais aplicados aos imigrantes, listados no art. 4º. (BRASIL, 2016b, 

transcrição nossa). 

 

 A proposta de reconhecimento da migração como um direito humano desdobrou-se em 

outros dispositivos da lei, especialmente em relação ao visto, onde Giuliana defende que deixe 

de ser tratado como um mecanismo submetido à soberania de Estado e passe a ser encarado 

como um direito individual: 

 

O art. 6º vai dizer que o visto é o documento que dá ao seu portador expectativa de 

ingresso no território. Nós sugerimos que, a partir da compreensão da mobilidade 

como um direito, seja colocado na lei que o visto dá direito ao ingresso, o que não 
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sujeitaria a pessoa em processo de mobilidade, o migrante, à vulnerabilidade de 

depender do poder discricionário do Estado. É necessário, inclusive, que a 

linguagem assegure isso muito claramente, porque senão poderia haver margem para 

interpretações no sentido de que a estada e permanência ficariam a critério do 

interesse do Estado e, portanto, da administração pública, que pode a qualquer 

momento, por uma política de restrição de fronteiras ou qualquer coisa assim, 

entender que não é o caso mais de manter a viabilidade do visto ou algo semelhante. 

(BRASIL, 2016b, transcrição nossa). 

 

 Esse debate introduzido na CESP reflete importantes debates sobre o perfil do Estado 

diante do imigrante. O Estado decide, independentemente de requisitos legais, se o imigrante 

entra ou o Estado é obrigado a receber o imigrante uma vez que este comprove preencher os 

requisitos para obter a documentação necessária? A doutrina jurídica hegemônica e que está 

refletida na conceitualização do visto no projeto de lei toma por base a primeira hipótese 

(embora de forma branda, como já foi visto), ao passo que estas sugestões de alteração 

direcionam o tema para a segunda hipótese. Trocado em miúdos, a discussão que se 

estabelece envolve exatamente qual a relação entre Estado e imigrante, se uma relação de 

hierarquia/soberania ou de igualdade/legalidade. 

 Para além destas proposições, os arquivos não registraram outras reivindicações de 

maior expressividade legal. Houve, de fato, sucessivas cobranças de que a lei seja coerente, 

em todas as suas disposições, com os princípios que enuncia, e que incorpore, concretamente, 

a agenda de direitos humanos, assim como a preconizada igualdade em todas as esferas, 

inclusive a laboral e a econômica. Ainda, também surgiram demandas específicas em relação 

às crianças, aos apátridas e aos refugiados. 

 Essa observação, contudo, exige um aparte referente ao recorte da pesquisa: por fins 

didáticos, deixei para o próximo tópico toda a discussão referente às medidas de retirada 

compulsória. Dentro daquele debate, muitos dos atores da sociedade civil e da Defensoria 

Pública da União cobram pela garantia do direito pleno ao devido processo legal. Essa é, de 

fato, uma discussão sobre direitos e sobre o perfil do Estado. Apesar disso, para facilitar a 

leitura e a organização de assuntos, deixarei para tratar desse ponto logo adiante.  

 Para encerrar, é possível afirmar que a discussão de direitos dos imigrantes esteve 

adstrita, fortemente, à questão da não restrição de direitos do imigrante não registrado. Não há 

nenhuma resistência registrada a essa alteração, indicando a concretização de um perfil de 

Estado que privilegia o tratamento ao imigrante pelo seu valor humano, independentemente 

da sua conformidade administrativa/burocrática. Surgiram também reivindicações de 

reconhecer e concretizar a migração como um direito, afirmando uma relação de igualdade 

entre Estado e imigrante e dotando este de um direito individual de ingresso uma vez 
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preenchidos os requisitos legais. Ademais, não se registrou nenhuma sugestão de “redução de 

direitos”. Os artigos 3° e 4° da lei passaram pelas audiências da CESP integralmente imunes a 

críticas pelo seu viés de direitos. Na realidade, ao se considerar que a eles foram dirigidas 

poucas propostas, inclusive, não é exagero afirmar que havia uma grande satisfação – ou ao 

menos consentimento - dos variados setores envolvidos no debate do PL 2516/15 com a sua 

redação em termos de rol de direitos.  

 

3.2.1.4 O controle da imigração: impedimentos de ingresso e medidas de retirada 

compulsória 

 

 Assunto muito polêmico ao longo de toda a discussão do projeto de lei, nas audiências 

públicas o poder de controlar a imigração pelo Estado foi também objeto de controvérsias. 

Nesse caso, as possibilidades legais de impedimento de ingresso no território nacional e o 

desenho das medidas de retirada compulsória foram alvos de várias críticas e reivindicações 

de alterações. 

 Por parte da Polícia Federal, houve um evidente desejo de fortalecimento da 

capacidade do Estado de decidir discricionariamente sobre a presença ou não do estrangeiro 

no Brasil. Sua representante, a Coordenadora-Geral de Polícia de Imigração da PF, delegada 

Silvana Helena Vieira Borges, ouvida na última das audiências, norteou suas sugestões por 

várias disposições do Estatuto do Estrangeiro, retomando um olhar sobre a mobilidade 

humana focado na segurança. Baseando sua argumentação na experiência prática da PF, 

embora não critique o olhar do projeto como um todo, requer alterações: 

 

A defasagem da lei é uma realidade que nos impõe, sem sombra de dúvida, a 

obrigação, deputada, de renovar, e não só renovar, mas trazer pra nossa realidade 

uma lei atual que nos ajude a ser mais eficientes, a ser mais eficazes, no caso da 

Polícia Federal, no controle migratório. [...] eu pontuo a redação do artigo 45 do PL, 

que trata dos impedimentos de uma forma geral. Nesse artigo, são taxativamente 

tratadas as causas para impedimento de ingresso, verificando-se que não restou ao 

Estado brasileiro qualquer discricionariedade para avaliar o que na legislação atual 

se permite quando se coloca a expressão - então vejam bem, senhores, eu estou 

lendo como é, como o artigo, como a questão está tratada hoje, na lei atual, tá - "ou a 

inconveniência de sua presença", quer dizer, entre os requisitos para que se avalie 

quando se vai analisar o impedimento de alguém, se analisa a inconveniência de sua 

presença no território nacional, a critério do Ministério da Justiça. Isso é a redação 

da lei atual, que não está no projeto de lei. Então estamos tirando a possibilidade da 

avaliação desse requisito para impedir alguém de entrar, tá? Cito como um exemplo 

prático, relator, quando da Copa do Mundo, esse fundamento que hoje está na lei, 

ele foi utilizado para o impedimento de torcidas organizadas reconhecidas pela 

violência. [...] Então se passarmos com essa redação, hoje, o artigo 45, nós não 

teríamos como impedir, como fazer esse impedimento. (BRASIL, 2016c, transcrição 

nossa). 
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Além disso, novamente lembrando casos de problemas com torcedores estrangeiros, 

sugere a criação de um mecanismo de deportação para situações específicas com prazos 

reduzidos: 

 

[...] na legislação atual, se permite discricionariedade ao controle migratório quando 

da aplicação da deportação simplificada, como por exemplo, volto aí, relator, ao 

exemplo da Copa do Mundo, torcedores estrangeiros que após a entrada regular no 

país, eles já estavam no país, já tinham sido recepcionados, estavam regulares, 

praticaram atos de vandalismo no estádio do Maracanã. O problema aqui, na prática, 

àquela época, foi resolvido com essa deportação simplificada. E agora com essa 

redação, como o processo de deportação passa a ser contraditório, ter prazo de 

regularização, tem que se pensar em como se resolveria esse tipo de situação. Então 

não sei se seria mudar, alterar, ou criar mais um possibilidade, aqui, desse controle, 

pra pessoas que já entraram, e que no entanto necessitam da deportação por uma 

questão, de forma mais rápida, até por conta, levando em consideração aí a paz 

social, então nós não podemos esquecer que essa, na prática isso acontece, porque às 

vezes, quando se tá, é, discutindo, colocando se, prevendo numa legislação 

situações, quem está na ponta como a Polícia Federal, que vivencia, e os casos 

aparecem no dia a dia, a gente é que sente lá na ponta a dificuldade às vezes de, a 

falta de um mecanismo na lei pra nos permitir resolver aquele problema que exige 

da polícia uma decisão imediata, rápida, célere, pra atender aos interesses da 

sociedade, não é da polícia não, viu, gente, quando eu to falando isso aqui é pra 

atender os interesses da sociedade. (BRASIL, 2016c, transcrição nossa). 

 

 Mais adiante no debate, a representante da Polícia Federal associa a imigração com 

risco, mencionando em específico o perigo de atividades terroristas. Embora destaque não ter 

nada contra a mudança de paradigma proposta no projeto, justifica ter preocupações de 

segurança a embasar suas reivindicações de fortalecimento do poder de controle do Estado: 

 

Eu respeito os parâmetros que a nova legislação se propõe quebrar. Acho que isso 

faz parte da dinâmica do processo, e é uma responsabilidade dessa casa. Não tenho 

nada, e a Polícia Federal não tem nada contra essa mudança de paradigma. De forma 

alguma. Só que a Polícia Federal nasceu nesse país fazendo controle migratório, e 

nós vivenciamos a cada dia situações e situações que na prática nos exigem tomar 

uma medida imediata, é, conseguirmos ser eficientes, ter eficácia pra atender o 

interesse que não é da polícia, mas sim da sociedade. Eu não estou defendendo aqui 

um Estado policialesco. Não é isso. Mas eu também não posso deixar de frisar, de 

lembrar, de chamar a atenção que o Estado precisa de medidas que possibilitem um 

controle migratório eficiente, eficaz [...]. Mas eu também não posso aqui, como 

representante da Polícia Federal, como uma pessoa que tem a obrigação de executar 

nesse país o controle migratório, eu não posso deixar de me preocupar com a 

questão, e eu tenho que buscar mecanismos que me deem eficácia e eficiência, 

porque eu não quero, assim como eu tenho certeza, nenhum brasileiro quer aqui um 

terrorista, uma pessoa que venha nos causar prejuízo, uma pessoa que venha expor a 

nossa sociedade a riscos. É contra, é esse que eu quero barrar, é esse que eu me 

preocupo em ter medidas nesta lei [...] Eu não quero o terrorista, eu não quero aqui 

não ter mecanismos que me facilitem o controle pra evitar que entre aqui o terrorista, 

que entre aquela pessoa que vem praticar crimes, que venha expor a nossa sociedade 

a risco. (BRASIL, 2016c, transcrição nossa).  
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 Nessas falas, a representante da PF retoma um vocabulário diretamente associado ao 

Estatuto do Estrangeiro e à agenda de segurança no tema da migração. Protagonizando as 

reivindicações, aliás, estão o interesse da sociedade/interesse nacional e a discricionariedade 

do Executivo. Apesar disso, é importante destacar que as sugestões não estão baseadas 

propriamente no combate à chegada de imigrantes, mas sim aos estrangeiros, de uma forma 

geral, que venham ao país. Os principais alvos de exemplos, nesse sentido, são torcedores que 

vêm ao país tão somente para um evento específico, e não com a finalidade de imigrar. A 

discussão envolve, então, o controle da mobilidade humana como um todo, e não 

propriamente a questão migratória, nem mesmo a imigração indocumentada.  

Nas outras audiências públicas que antecederam a participação da Polícia Federal, 

contudo, diversos atores vinham solicitando o oposto, ou seja, a redução da margem 

discricionária do Estado no controle migratório e das hipóteses de impedimento de ingresso. 

Nesse segundo caso, por exemplo, Tânia Bernuy, do CDHIC, Camila Asano, da Conectas e 

Lúcia Sestokas, do ITTC, questionavam a subjetividade contida no dispositivo que permitia o 

impedimento de ingresso por mero indício de falsificação de documento. Já Daniel Chiaretti, 

da DPU, criticava o impedimento de ingresso do estrangeiro que estivesse respondendo por 

crime em outro país, tomando por justificativa a presunção de inocência. Giuliana Redin, do 

Migraidh, por sua vez, sugeria a redução de várias das hipóteses de impedimento. 

 Em relação às medidas de retirada compulsória, os debates foram ainda mais longe. 

Vários integrantes da sociedade civil e da DPU trouxeram sugestões de alterações, tendo por 

norte o fortalecimento do devido processo legal e a não criminalização das migrações. Nesse 

caso, as propostas correspondiam ao fortalecimento de direitos individuais dos imigrantes em 

procedimentos marcados, historicamente, pela soberania do Estado.  

 Uma das grandes reivindicações, compartilhada entre diversos atores, é a vedação da 

privação de liberdade por razões migratórias, ou seja, a proibição da prisão por motivos de 

indocumentação ou para fins de deportação e expulsão. Na redação do projeto até então 

elaborado, o artigo 51 previa que “Delegado de Polícia Federal representará perante juízo  

federal as medidas necessárias para efetivar a deportação ou a expulsão” (BRASIL, 2015q, p. 

16), o que gerou a dúvida e a preocupação sobre a possibilidade da prisão estar ou não 

incluída entre essas “medidas necessárias”. Como solução a essa questão, surgiu a proposta, 

elaborada por organizações da sociedade civil (a saber, CRAI, CELS, Caritas, Conectas, 

Missão Paz e ITTC, conforme identificado nos arquivos), de que se incluísse, como parágrafo 

único, que ninguém será privado de sua liberdade por razões migratórias. Defendendo sua 

inclusão, Lúcia Sestokas lembrou casos práticos de pessoas que enfrentam processos de 
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expulsão e tornam a ser aprisionadas enquanto aguardam o longo trâmite até a efetivação da 

medida. Já Camila Asano fez uma crítica profunda ao uso da prisão nas medidas de retirada 

compulsória: 

 

 [...] porque prever a privação de liberdade, prever a detenção do migrante por uma 

situação de irregularidade da sua situação é retroceder muito, inclusive na prática 

que o Brasil tem tido. E, pior, é aproximar o Brasil de países, inclusive dos quais o 

Brasil tem sido muito crítico, de forma extremamente correta, que usam a prática da 

detenção de migrantes por estarem apenas em situação irregular. Não estamos 

falando de migrantes que vieram a cometer algum delito, algum crime; estamos 

falando de migrantes que, por estarem temporariamente numa situação irregular, vão 

ser presos e privados da liberdade. Nós sabemos, inclusive pelo nosso sistema 

jurídico no Brasil, que a prisão é a pena máxima para os crimes mais graves. Então, 

penalizar o  migrante com privação de liberdade significa equivaler o fato de eles 

estarem irregulares, de forma temporária, ao crime mais grave, que vai ter a pena 

máxima no Brasil. (BRASIL, 2015l, p. 18). 

 

 Pela DPU, Daniel Chiaretti se somou na reivindicação da alteração, questionando a 

própria eficácia do uso de medidas de privação de liberdade: 

 

Essas detenções migratórias não costumam servir, por exemplo, para se desestimular 

a migração de pessoas que não tenham o direito subjetivo a um documento. Basta 

pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, que prendem muita gente por detenção, 

deportam muita gente e, mesmo assim, é um local cujo fluxo migratório [é] muito 

grande.  

Então, não faria muito sentido, do ponto de vista dos direitos humanos, a 

manutenção dessa possiblidade, especialmente sem medidas alternativas, sem 

obrigações alternativas, sem estímulo ao retorno voluntário e, acima de tudo, sem 

estímulo à própria regularização migratória, eventualmente indicando o auxílio da 

Defensoria Pública, quando a pessoa não estiver acompanhada por um advogado 

particular. (BRASIL, 2015m, p. 24-25) 

 

 Além destes, mais atores também se preocuparam com o tema e aderiram à proposta 

de mudança. Para Rosita Milesi, retirar a possibilidade de prisão “representa a postura que 

nós, como Brasil, ou pelo menos desejamos ver que o Brasil tenha em relação ao imigrante.” 

(BRASIL, 2015k, transcrição nossa). Já pela Organização Internacional das Migrações, 

Matteo Mandrile sugeriu que se especifique se a privação de liberdade está ou não incluída 

nas medidas do artigo 51 e, no caso de constar, determinar ao menos seus critérios, 

alternativas, prazos, entre outros. 

 A concretização do devido processo legal nos procedimentos das medidas de retirada 

compulsória foi, igualmente, tema de várias sugestões nas audiências públicas. Nesse caso, ao 

tempo que surgiam muitos elogios à forma como já estava redado o projeto de lei, também 

havia uma preocupação em fortalecer mecanismos que, na prática, garantiriam e fortaleceriam 

o direito do imigrante de se defender. A DPU, já designada no projeto para a prestação de 
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assessoria jurídica ao imigrante nos processos de deportação e expulsão, trouxe várias dessas 

recomendações. No caso de repatriação (utilizada na devolução de pessoa que incorra em 

impedimento de ingresso), o defensor público federal Erico de Lima Oliveira requereu a 

exigência de ato fundamentado e a notificação da DPU (originalmente, contemplando apenas 

a empresa transportadora e a autoridade consular do país de nacionalidade do repatriando). 

Justificando a sugestão, lembrou de situações práticas enfrentadas em São Paulo, onde as 

autoridades consulares de alguns países não dariam a devida atenção aos seus cidadãos, que 

ficavam, então, desamparados. 

 Já em relação à deportação e à expulsão, Erico requereu a inclusão de recurso com 

efeito suspensivo para o imigrante, ou seja, que, no caso de ser decretada a deportação ou 

expulsão, ele possa recorrer e que enquanto o recurso seja julgado não se execute nenhuma 

dessas medidas, o que até então não estava previsto no texto. Essa proposta de recurso com 

efeito suspensivo também aparece nas intervenções de outros atores, como Lúcias Sestokas 

(ITTC) e Camila Asano (Conectas). Camila, inclusive, sumariza os três elementos a observar 

para a garantia do devido processo no contexto da deportação, repatriação e expulsão: 

 

O primeiro elemento é que toda decisão, seja de deportação, seja de repatriação, seja 

de expulsão, deve ser feita em ato fundamentado, porque o ato fundamentado vai 

garantir, inclusive, o direito ao recurso, e ao recurso de conteúdo. Eliza é advogada e 

tem trabalhado em uma série de recursos em casos de questões migratórias. Ela 

sempre nos conta que muitos dos atos não são fundamentados. [...] 

O segundo elemento que deve estar sempre presente também tanto nas questões de 

repatriação, como nas de deportação e de expulsão é se garantir que o recurso a que 

o migrante tenha direito, em caso de um ato fundamentado, seja um recurso com 

efeito suspensivo. O que nós temos visto, em experiências com outros países e com 

organizações parceiras que atuam no tema migratório em outros países, é que há sim 

o recurso previsto, no entanto, enquanto o recurso está tramitando a expulsão, a 

repatriação ou a deportação já é efetivada. Quando sai a decisão do recurso, muitas 

vezes favorável ao migrante, aquele migrante já foi deportado, e aí o valor todo o 

recurso se perde. [...] 

Por fim, um elemento que também deve estar presente em todos esses momentos do 

Capítulo VI é a presença da Defensoria Pública da União como o órgão do Estado 

brasileiro que vai prover o acesso à Justiça a esses migrantes. Muitos deles não vão 

ter condições de pagar o próprio advogado e precisam contar com um órgão, como 

nós brasileiros e brasileiras contamos, em caso de não poder arcar com as despesas 

da própria defesa. (BRASIL, 2015l, p. 18-19).  

 

 Outro assunto que ganhou espaço nas discussões foi a expulsabilidade. Nesse caso, 

surgiram ideias de criar-se um marco temporal que também pudesse justificar a não expulsão 

da pessoa do Brasil, por presumir ter já criado vínculos no país. Essa sugestão, introduzida 

pela sociedade civil, foi defendida também em várias intervenções, como na de Lúcia 

Sestokas (ITTC), ao requerer que não se expulse quem já tenha vida estabelecida no país, na 

de Daniel Chiaretti (DPU), ao lembrar de casos de pessoas com núcleo familiar no Brasil que 
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não estariam contempladas na redação até então definida do projeto, e na de João Guilherme 

Granja (MJ), ao referir ter recebido uma sugestão do estabelecimento de marco temporal de 

inexpulsabilidade (10 ou 20 anos).  Nesse tema, o representante da OIM Matteo Mandrile 

também alertou para a generalidade da redação do projeto àquele momento, sugerindo então 

que os dispositivos sobre procedimentos de deportação e expulsão fossem mais esmiuçados, 

ao invés de deixar para regulamentação, com o intuito de garantir maior previsibilidade e 

clareza jurídica e não os deixar tão expostos à discricionariedade das prescrições posteriores. 

  Houve, também, a proposta da supressão do instituto da deportação, apresentada por 

Giuliana Redin (Migraidh), sob a justificativa da sua incoerência com o espírito do projeto, já 

que corresponde a medida de retirada compulsória motivada pelo simples fato da 

indocumentação: 

 

Pedimos também que o instituto da deportação seja, na íntegra, suprimido da 

legislação. O instituto da deportação, nós entendemos que ele é absolutamente, é, 

securitizador, e ele é contrário ao direito humano de migrar. Porque a deportação ela 

é só exclusivamente a questão de estada irregular, então significa dizer que a pessoa 

que tem um visto inadequado ou venceu o visto, ou por qualquer razão, enfim, não 

está documentada, seria penalizada pra ser retirada do Estado brasileiro. Então nós 

entendemos que não, se a política ela é de direitos humanos, tem que ser uma 

política de documentação e tem que ser uma política de regularização. Sugerimos 

suprimir. (BRASIL, 2016b, transcrição nossa). 

 

 Criticando a grande presença de dispositivos vinculados ao controle migratório no 

projeto de lei a partir de estudo da Associação Brasileira de Antropologia- ABA que indicava 

que 43% dos artigos do projeto referiam-se às formas de expulsão, negação de entrada, 

deportação e repatriação122, a Pastora Romi também dirigiu críticas à manutenção dos 

dispositivos de deportação e expulsão no projeto: 

 

A manutenção da deportação e da expulsão como figuras legais tem como efeito a 

criminalização da migração, processo que o PL pretende evitar.  

A existência dessas categorias, mesmo quando não aplicadas, repercute diretamente 

na vida cotidiana dos migrantes, devido ao seu alcance em termos de 

“expulsabilidade” e “deportabilidade”, e torna-se incoerente com a perspectiva dos 

direitos humanos. (BRASIL, 2015o, p. 14). 

 

 Assim, em se falando de controle da imigração e poder do Estado, pode-se afirmar que 

essa etapa de discussão na Câmara dos Deputados trouxe embates entre diferentes 

 
122 O estudo onde consta este dado, elaborado pelo Comitê Migrações e Deslocamentos da ABA, está disponível 

no link: < 

https://jornalggn.com.br/sites/default/files/documentos/analise_critica_do_pl2516_comite_migracoes_e_desloca

mentos_da_aba1_co_pia_1.pdf>. Acesso em: jan. 2020. 
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perspectivas. Por um lado, a Polícia Federal buscava o fortalecimento da discricionariedade 

do Estado para decidir sobre o ingresso e sobre a retirada de estrangeiros do país. Embora, 

expressamente, não rejeite o “novo paradigma” proposto no projeto de lei, em pontos 

nevrálgicos da relação Estado-imigrante esta perspectiva sugere a manutenção de um Estado 

com fortes poderes de controle e retoma a linguagem de discricionariedade e segurança do 

Estatuto do Estrangeiro – referenciado diretamente, inclusive, como modelo para algumas 

situações. Por outro lado, vários atores da sociedade civil organizada e da Defensoria Pública 

da União defendiam o fortalecimento do devido processo legal, a restrição da expulsabilidade 

e a vedação da prisão por razões migratórias, o que corresponde a um significativo 

avigoramento dos direitos individuais do imigrante diante do Estado. A relação Estado-

imigrante então reivindicada minimiza os traços de discricionariedade e abre espaço para 

decisões fundamentadas nas garantias de um Estado Democrático de Direito, no qual o 

indivíduo possui força para poder se defender diante de qualquer procedimento. Essa 

perspectiva pode ser considerada garantista, cujo foco não é a segurança “nacional”, mas sim 

as garantias processuais, em resposta aos riscos de arbítrios de decisões estatais. Há, ainda, 

desde a academia e de uma pequena parte da sociedade civil organizada, o questionamento da 

própria existência de mecanismos como a deportação ou a expulsão, criticando a sua 

compatibilidade com a proposta do projeto de lei de assumir o imigrante como um sujeito de 

direitos.  

 Apesar do antagonismo discursivo entre a primeira perspectiva (de segurança) e as 

outras duas (garantista e do direito humano de migrar), é interessante notar que, tecnicamente, 

as propostas não são de todo conflitantes. As mudanças desejadas pela Polícia Federal focam 

especialmente no controle da mobilidade de pessoas estrangeiras como um todo, não 

necessariamente de imigrantes. Na realidade, ao considerar que o grande exemplo prático 

apresentado em audiência foi o do ingresso de torcedores integrantes de torcidas conhecidas 

pela sua violência, é possível afirmar que, especificamente, a grande preocupação do órgão 

não são os imigrantes (nem sequer os indocumentados são mencionados), mas sim pessoas 

que ingressam temporariamente no país para uma atividade determinada que ensejaria, em 

tese, riscos de segurança. Já quem toma por norte a perspectiva garantista, especialmente, mas 

também a do direito humano de migrar, preocupa-se com a discricionariedade do Estado 

diante de pessoas que chegam ou estão no país com a finalidade de imigrar, considerando, 

igualmente, que seus exemplos estão focados nessa população, e não em turistas ou pessoas 

em outra forma de mobilidade de curto tempo. Assim, muito embora as propostas de cada 
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uma das perspectivas possam ter implicações sobre outras categorias migratórias além de seu 

público-alvo principal, o embate não é plenamente simétrico ou binário.  

 Além disso, é interessante notar que vários atores da sociedade civil organizada 

dedicaram profundos esforços neste tema do controle do Estado. Muitas sugestões estão 

relacionadas com esse ponto, especialmente desde as perspectivas garantistas. Não é demais 

considerar que o tema das medidas de retirada compulsória é uma das principais preocupações 

levadas pela sociedade civil. O mesmo poderia ser dito da DPU, órgão já mencionado no 

próprio projeto para prestar assessoria jurídica aos imigrantes no assunto – o que, inclusive, 

de certo modo, já fazia -, que também compartilha muitas preocupações similares.  

 Não obstante, é também importante referir que as representações de Estado ligadas à 

admissão de imigrantes não trouxeram grandes sugestões de alteração nesse ponto. Apesar de 

o reverenciar, não dirigem manifestações expressivas ao tópico. Ainda, a agenda de 

segurança, embora apresente-se nos debates, não logrou, em princípio, grande adesão. A 

grande tônica dos debates foi, de fato, o fortalecimento dos direitos individuais dos imigrantes 

em matéria processual, para abandonar procedimentos arbitrários.  

  

3.2.1.5 O perfil do Estado também é o rosto do Estado: burocracias e estruturas migratórias 

em disputa 

  

Outro eixo que foi alvo de muitas reivindicações nas audiências públicas foi a 

estrutura de Estado para atendimento dos imigrantes. Nesse ponto, boa parte da sociedade 

civil, assim como um dos representantes da Defensoria Pública da União, criticaram o projeto 

por atribuir à Polícia Federal a tarefa de controle da entrada e saída do território nacional e 

defenderam a criação de uma autoridade migratória civil (de modo geral, similar à prevista no 

Anteprojeto), desvinculada da área de segurança pública. Há um debate político muito forte 

sobre como o Estado vai se apresentar, concretamente, ao imigrante que chega ou que já 

esteja no país. 

A grande preocupação estava no artigo 38 do PL 2516/15, que atribuiria à Polícia 

Federal as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira, e no capítulo V, sobre o 

controle migratório, como um todo. Nas falas, a retirada da atribuição da atividade de controle 

de entrada e saída do território nacional da Polícia Federal e sua lotação em um órgão de 

caráter civil – a autoridade migratória -, é considerada como parte fundamental da mudança 

de paradigma no tema da imigração no Brasil. O norte da ideia é que os imigrantes devam 

também ser atendidos por um órgão de viés humanista, preparado para dar uma resposta aos 
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imigrantes afinada com os princípios do projeto de lei, e não por um órgão que tem como 

missão principal trabalhar no combate à criminalidade. Assim, Daniel Seidel (CNBB) 

associou a reivindicação à não criminalização das migrações, enquanto Erico de Lima 

Oliveira (DPU) argumentou que o papel então vigente da Polícia Federal decorria da lógica de 

segurança nacional do Estatuto do Estrangeiro. Ainda, Lucia Sestokas (ITTC) afirmou que: 

 

Lúcia Sestokas: No que toca a autoridade migratória, eu acho que o que tem que ser 

garantido, nessa lei, principalmente, é, simplesmente, que migração não seja caso de 

polícia. Então a gente tem que desvincular a migração de crime. Migração não é 

crime, migração é direito. Daí tá a gente pleitear uma autoridade migratória que não 

seja polícia. Ninguém tá destituindo a polícia da função dela, que tá na Constituição. 

Ninguém tá querendo ser inconstitucional de desvincular, é, fronteiras e, da Polícia 

Federal. A única questão é que não cabe à Polícia Federal a questão migratória. 

(BRASIL, 2015k, transcrição nossa). 

 

 Além da defesa da mudança de paradigma também nas instituições, parte da sociedade 

civil dirigiu muitas críticas às atividades que a PF vinha desempenhando no controle 

migratório, imputando à instituição diversos abusos e situando-a em uma posição de 

antagonismo em relação à garantia de direitos humanos dos imigrantes: 

 

Eliza Donda: Se mantido o art. 38 desse projeto de lei como está, ele vai legalizar 

uma função da Polícia Federal. Além de criar essa função — também não é papel 

dessa lei criar nova função para a Polícia Federal —, ele legaliza alguns abusos que 

já são cometidos. Esse artigo fala exatamente de controle imigratório. Hoje em dia, 

quem faz isso, por falta de normativa e sem nenhum viés legal, é a Polícia Federal. 

(BRASIL, 2015l, p. 10).  

 

Paulo Amâncio: Então o que realmente deve ser pensado é essa questão da garantia 

de autoridade, de uma autoridade migratória civil, que estabeleça requisitos, é claro 

que a linha é muito tênue, num primeiro momento, porque isso já vem de uma 

herança, há muito tempo exercida pela Polícia Federal, mas uma autoridade 

migratória, civil, que estabeleça requisitos e que sirva de base pra Polícia Federal 

inclusive ter uma atuação, ela é totalmente possível de se pensar, de se estudar, de se 

discutir, e de ser criada, pra que essa questão, inclusive, retire da Polícia Federal 

uma usurpação de competência que faz com que, infelizmente, ocorram abusos, e é 

abusos que a gente vê no dia a dia, senhora presidente. Infelizmente, eu não posso 

deixar de falar aqui porque eu sou uma instituição que estou na ponta, eu recebo as 

denúncias, então, eu não tenho como não receber denúncias e achar que isso é uma 

questão que tudo bem. Infelizmente no Espaço Conector ocorre violação de direitos 

humanos. (BRASIL, 2015k, transcrição nossa). 

 

 Nas críticas aos procedimentos da Polícia Federal, até mesmo o representante do 

MCTI se somou ao coro por uma autoridade migratória, lembrando de um caso de um 

pesquisador que havia vindo ao país trabalhar em um projeto de cooperação internacional e 
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enfrentou graves problemas na entrada ao país123. Diante do caso, Danilo Zimbres avaliou 

então que uma política de atração de cérebros também exigiria a capacidade de acolhimento 

adequado.  

Rosita Milesi (IMDH) também defendeu a criação de uma autoridade migratória por 

razões que transcendem a questão do controle da entrada e saída do imigrante do país ou a 

forma de atuação específica da Polícia Federal. Dar forma a essa nova instituição 

corresponderia, propriamente, à necessidade de tratar a imigração como um fato social, não 

adstrito apenas às questões de fiscalização da documentação:  

 

Rosita Milesi: Tratar da migração e dos migrantes em seu sentido mais abrangente é 

ver um amplo contexto, que vai muito além de fiscalizar ou controlar o ingresso e a 

saída de estrangeiros e de verificar sua situação migratória para garantir, regular ou 

mesmo até às vezes negar direitos. A vida dos migrantes vai muito além desta 

dimensão. É, pois, primordial garantir que a nova lei de migrações e as políticas 

públicas que ela produzirá tenham como princípio norteador o tratamento da questão 

migratória como um tema social, orientado e impregnado da defesa e proteção dos 

direitos humanos, sociais, econômicos e políticos deste povo em mobilidade. 

Situado o tema neste patamar, consideramos adequado e oportuno sublinhar a 

importância de o Brasil definir o espaço ou instância responsável por esta área em 

nosso país, não necessariamente no âmbito da segurança pública, respeitadas as 

disposições constitucionais a respeito. Não se trata de negar o importante trabalho da 

Polícia Federal nas fronteiras, portos e aeroportos. Seu papel é muito mais amplo do 

que a entrada e saída de pessoas do território nacional. Mas trata-se aqui, neste novo 

momento que tanto almejamos para o nosso país e para nossa realidade, para o nosso 

povo, de ver a questão migratória situada no âmbito de uma autoridade que não de 

segurança pública, sempre na ótica de situar a migração como um fato social no 

contexto da vida, convivência e relações de todos que integram o conjunto 

populacional do Brasil. Tenho certeza de que a Polícia Federal entende a nossa 

intenção e nossas proposições. E seguramente compreende a razoabilidade de 

pensarmos que não há porque um ser humano, residente em nosso país, deva tratar 

de suas demandas habituais de atualização documental, de outras circunstâncias da 

vida civil numa instância policial, ou de segurança pública, simplesmente porque 

não possuem nacionalidade brasileira. Por isso, é importante definir, ou se essa lei 

não permite porque isso parece que depende de iniciativa do Executivo, ou indicar 

que quem atuará e fará a gestão da questão migratória serão setores públicos 

 
123 Em seu relato: “[...] nós temos uma vasta gama na área de cooperações na área de ciência e tecnologia com a 

Alemanha, recentemente o governo alemão financiou a construção, na Amazônia, de um dos maiores projetos 

científicos de cooperação pra compreensão das mudanças climáticas na região, que é a Torre Alta da Amazônia, 

e o governo alemão, que fez grande parte dos investimentos desse projeto, designou um pesquisador como 

responsável pela implementação desse projeto no Brasil. Esse pesquisador, um professor alemão, simpaticíssimo 

que nós recebemos semana passada no gabinete do ministro, procurou o Itamaraty e obteve, obviamente, com 

toda a cortesia do Itamaraty, um visto pra vir ao Brasil desempenhar suas funções. Elogiou, inclusive, queria 

deixar isso registrado, elogiou muitíssimo o trabalho do Itamaraty. Ao chegar no Brasil, ao desembarcar no 

Brasil, ele teve problemas tão sérios com autoridade imigratória que ele se indispôs e decidiu voltar pra 

Alemanha. Mesmo tendo o visto lá, o tratamento que ele recebeu foi considerado por ele tão inadequado que ele 

decidiu voltar. Nós, obviamente, em nome do ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro me pediu isso 

pessoalmente, eu liguei pra embaixada da Alemanha aqui no Brasil, liguei para o pesquisador alemão, e nós 

pedimos, em nome do governo brasileiro, desculpas sinceras pelo ocorrido. Obviamente esse professor voltou 

agora, foi muito bem recebido, ama o Brasil, adora o Brasil, mas são detalhes importantes, são questões 

importantes, de nada adiantaria termos uma política das mais modernas em termos de atração de cérebros, se não 

tivéssemos mecanismos modernos e adequados capazes de acolher esses imigrantes que vêm ao Brasil.” 

(BRASIL, 2016a). 
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específicos, preparados, equipados para esta dimensão e temática das migrações, 

com a participação de agentes sociais, tradutores, advogados, psicólogos, de forma 

interdisciplinar. Um país que vai sendo cada vez mais atrativo de imigrantes e abrigo 

de refugiados, o que muito o dignifica e nos orgulha a todos nós também, deve abrir 

seus horizontes e avançar em políticas, estruturas, medidas e práticas que estimulem 

a convivência, a solidariedade, a integração social de todos os seres humanos na 

mesma forma. (BRASIL, 2015k, transcrição nossa). 

 

A questão da criação de uma autoridade migratória, além de envolver esta 

reivindicação da sociedade civil e de outros atores do deslocamento de um órgão policial para 

um civil, também estava relacionada à definição de quem dirigiria a política migratória no 

Brasil. Nesse contexto, como já se viu, existiam sérias divergências e disputas entre os 

ministérios da Justiça e do Trabalho, já que a nova estrutura proposta alteraria 

significativamente os protagonismos do tema dentro da Esplanada dos Ministérios. Nas 

audiências, contudo, esse conflito aparenta ter arrefecido. O representante do Ministério do 

Trabalho e coordenador do CNIg, Paulo Sérgio de Almeida, ao tempo que enfatizou o 

trabalho do CNIg e a possível conversão em CMIg, também indicou a possível 

compatibilidade entre esse órgão e uma nova autoridade, dizendo ser “situações que 

absolutamente se harmonizam” (BRASIL, 2015n, p. 36). Já o representante do Ministério da 

Justiça, Beto Vasconcelos, reafirmou o apoio à autoridade, mas destacando a importância do 

diálogo com os outros ministérios na sua formulação, citando então o MRE, o MTE e o 

MCTI, bem como o próprio CNIg e o Conare. 

 Apesar dos apoios, pesavam contra a criação da autoridade discussões sobre a 

possibilidade da sua criação por meio do PL 2516/15, em razão de vício de iniciativa (já 

discutido). O relator Orlando Silva, contudo, sugeriu ser possível contornar juridicamente esse 

obstáculo por conta do apensamento do PL 5655/09, de iniciativa do Executivo, à tramitação. 

Beto Vasconcelos, entretanto, indicou também outra questão importante: à época, já havia, no 

Governo Federal, uma agenda de ajustes institucionais e fiscais. Naquele momento, a crise 

econômica mostrava sinais no Brasil, e o Executivo procurava cortar gastos. A criação de uma 

estrutura da envergadura proposta para a autoridade, com presença nos postos de fronteira 

terrestre, portos e aeroportos brasileiros, exigiria um expressivo investimento, o que, diante do 

contexto histórico, não seria fácil. A própria presidente da CESP, Bruna Furlan, apoiadora da 

autoridade124, indicou que, com esse cenário, o debate deveria ser deixado para outro 

momento: 

 
124 Em mais de uma ocasião, a parlamentar expressou apoio à reivindicação de uma autoridade, como na 

audiência de 18 de novembro de 2015: “Não é possível que a Polícia Federal receba imigrantes, já que estamos 

com essa lei descriminalizando o fluxo migratório no País. Temos também que atentar para o fato de que há três 

vezes mais brasileiros fora do que estrangeiros no Brasil. Nós gostaríamos que os brasileiros fossem tão bem 
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Essa lei, a lei 2516 de 2015 é apenas o primeiro passo, nós continuaremos 

trabalhando, é muito importante também, na minha avaliação, que nós, que mais 

adiante nós possamos discutir a respeito de uma autoridade migratória, esse não é o 

momento, devido à crise que nós enfrentamos, não falo agora da crise política, mas 

da crise econômica, não é o momento de discutirmos esse assunto, mas, adiante, 

penso que nós devemos retomar, então essa nossa lei é apenas o primeiro passo de 

muito que temos ainda a fazer. (BRASIL, 2016a, transcrição nossa). 

 

 Como alternativa aos obstáculos que a autoridade teria de enfrentar, Giuliana Redin 

(Migraidh) sugeriu a criação de uma Secretaria Nacional de Migrações, que ao menos 

minimizasse a associação da imigração com segurança pública e atuasse em todo o processo 

de documentação. Já Aurelio Rios, representante da Procuradoria Geral da República, ao 

mesmo tempo em que criticou o foco na Polícia Federal também rejeitou a menção a qualquer 

órgão específico no projeto pelo risco da contaminação da sua discussão por disputas de poder 

internas ao Executivo: 

 

Eu também não gosto de menção explícita a determinados órgãos da administração 

direta no projeto. Dentro da comissão de especialistas, nós não entramos nas 

disputas internas de poder dentro do Executivo. [...] Essa ideia de os órgãos de 

algum modo disputarem entre si pequenos espaços de poder nunca me agradou. Eu 

acho incrível que, especialmente no art. 38 e no art. 51, haja menção explícita a um 

determinado órgão da administração pública. Eu acho melhor que isso seja decidido 

por decreto, Deputada Bruna Furlan. Esse é um problema com o qual a Casa Civil, 

com o qual o Presidente da República terá que lidar, para acertar qual órgão da 

administração vai cuidar disso no decreto que regulamenta a matéria. Porque senão, 

de novo, nós vamos pegar os lobbies específicos de cada Ministério para vir aqui 

dizer se isso deve ficar aqui ou deve ficar lá. [...] Também em relação à Polícia 

Federal eu tenho algumas coisas a dizer. É notório que a parte repressiva, que a parte 

do controle migratório fique com ela, mas não precisamos enfatizar isso o tempo 

inteiro, até porque a nossa ideia é termos uma declaração de direitos do migrante e 

não o estabelecimento da forma como se dará a repressão a alguma irregularidade ou 

a algum crime cometido por esse ou aquele imigrante. (BRASIL, 2015m, p. 38-39). 

 

Além da questão da criação da autoridade, em termos de organização de Estado houve 

ainda algumas menções gerais, em várias falas, à necessidade da formulação de um pacto 

entre os três diferentes níveis da federação, União, estados e municípios, sobre as 

responsabilidades de cada um em se tratando da acolhida e de políticas públicas para 

imigrantes. Esse debate, apesar de ser lembrado como importante por certos atores e fazer 

parte das discussões políticas mais amplas sobre a imigração no contexto, à época, por 

exemplo, do Acre, não foi aprofundado e não surgiram, ao menos nas audiências públicas, 

propostas concretas de tratamento do tema.   

 
tratados quanto os estrangeiros que estão aqui contribuindo com seu trabalho para a nossa economia.” (BRASIL, 

2015n, p. 33). 
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 Ao fim e ao cabo, a grande discussão que se deu em torno da “burocracia da 

imigração” no Brasil envolvia a discussão do perfil do Estado com relação ao imigrante. A 

manutenção do controle migratório nas mãos da Polícia Federal foi apresentada por vários dos 

expositores como a manutenção de um Estado policial em relação à imigração, associado 

diretamente à proposta de segurança. Por outro lado, a criação de uma autoridade de caráter 

civil significaria a concretização de um Estado orientado ao acolhimento do imigrante, focado 

no ser humano – um Estado, de certa forma, humanista. Essas premissas foram razoavelmente 

compartilhadas por atores da sociedade civil organizada, academia, DPU e até mesmo pela 

presidente da CESP.  

 Em etapas anteriores da tramitação, essa autoridade havia gerado muitos ruídos na 

Esplanada dos Ministérios. Nesse momento, contudo, as falas das autoridades foram 

direcionadas ao apoio para sua criação, uma vez podendo até mesmo se harmonizar ao CNIg. 

Atores não-governamentais, por sua vez, sequer tocaram neste assunto de quem dirigiria a 

política migratória, muito embora a autoridade envolvesse esse debate. Já a representação da 

Polícia Federal não se aprofundou no tema, ao menos publicamente. 

 A criação de uma autoridade foi ora sugerida como complementação ao trabalho da 

Polícia Federal nas fronteiras terrestres, portos e aeroportos, com o objetivo de ampliar o 

atendimento ao imigrante, ora como substitutiva das suas atividades no controle migratório. 

Apesar de muitos apoios e reivindicações, a questão do vício de iniciativa e, principalmente, o 

contexto de corte de gastos surgiram como grandes obstáculos à sua institucionalização.  

 Finalmente, fechando este tópico, é importante notar que a criação de uma autoridade 

foi, em vários momentos, apresentada como uma solução aos problemas enfrentados pelos 

imigrantes na sua relação com o Estado brasileiro. Apesar de seu funcionamento e 

implementação não ser detalhado nas audiências pelos expositores – apenas questões gerais 

foram debatidas -, a ela é atribuída a capacidade de introduzir, na ponta, uma mudança radical 

de paradigma, eliminando os riscos de arbítrios dos seus agentes. Essa mudança burocrática 

teria o condão de operar uma mudança de perfil de Estado, rompendo com o caráter 

securitário e deixando no passado abusos imputados à Polícia Federal. Não obstante, salvo 

algumas exceções, pouco se discutiu sobre a possibilidade dessa autoridade trabalhar com 

políticas públicas para imigrantes que transcendam a questão do controle da entrada e saída de 

pessoas do território nacional. Com ainda menos prestígio, a questão da repartição das 

responsabilidades na acolhida de imigrantes entre União, estados e municípios não ganhou 

mais do que menções pontuais nas audiências públicas da Câmara dos Deputados, o que leva 

a concluir, finalmente, que a grande questão em se tratando de estrutura migratória no Brasil 
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era a atuação ou não da Polícia Federal, sumarizada em uma oposição binária entre um Estado 

policial ou um Estado humanista. 

 

3.2.1.6 A Comissão vai à ponta: visitas técnicas e encontros no Acre, no Rio Grande do Sul e 

em São Paulo 

 

 Os trabalhos públicos da Comissão Especial não se resumiram apenas às reuniões no 

Congresso Nacional. Por iniciativa parlamentar, a CESP também foi a campo em locais do 

Brasil onde a presença da imigração contemporânea é muito expressiva. Nessas ocasiões, foi 

possível ouvir as demandas de atores locais que atuam ou vivem na ponta, sejam eles de 

representações dos estados e municípios, de organizações da sociedade civil, da academia ou 

de imigrantes. Esse momento, aliás, representou uma oportunidade para que muitas pessoas, 

especialmente os imigrantes, tivessem voz para se dirigir à Comissão. A dinâmica de 

audiências públicas em Brasília, em que pese ter sido um momento de ampla participação da 

sociedade, não bastou – nem teria como – para ouvir todas e todos, já que possui limitações de 

tempo e exige, fundamentalmente, que os convidados disponham de verba para financiar sua 

ida ao Congresso Nacional. Com esse empenho e engajamento para construir uma lei que dê 

respostas concretas aos desafios da imigração no Brasil, foram promovidas visitas técnicas no 

Acre, no Rio Grande do Sul e em São Paulo (apesar de, nesse caso, ser de forma não 

concentrada).  

 Essas visitas serão, na sequência, relatadas. Antes de prosseguir, contudo, faço a 

ressalva de que não tive como adentrar de forma profunda no conteúdo das conversas, já que 

não localizei arquivos de áudio, vídeo ou transcrição de reuniões. Na realidade, as 

informações de que dispus são, basicamente, extraídas de portais de notícias e registros 

pessoais dos parlamentares ou da sociedade civil em redes sociais. Além disso, estive presente 

pessoalmente na visita técnica em Porto Alegre, de onde também trago alguns dados. Para 

melhor retratar essas situações, que considero relevante pelo encontro promovido “em 

campo”, vou abrir espaço para utilização de algumas fotografias localizadas nas redes sociais. 

Deixo, de antemão, portanto, o alerta de que apenas trato desses eventos de forma geral.   

 

a) Visita técnica ao Acre  

Em 06 de novembro de 2015, a primeira visita oficial da CESP aconteceu na capital do 

Acre, Rio Branco. Proposta pelo deputado Leo de Brito (PT/AC), contou também com a 

presença do deputado Major Rocha (PSDB/AC), da presidente deputada Bruna Furlan 
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(PSDB/SP) e do deputado relator Orlando Silva (PCdoB/SP). Na agenda, constou (I) uma 

visita e conversa com imigrantes no abrigo Chácara Aliança125 (Figura 5); (II) uma coletiva de 

imprensa; (III) uma audiência com o governador do estado, Tião Viana (PT), a vice-

governadora, Nazareth Lamberth (PT) e o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre (PT), no 

Gabinete do Governador; (IV) um diálogo com a Polícia Federal, a Receita Federal, o 

Ministério Público Federal, a Advocacia-Geral da União, as organizações não-governamentais 

e o Ministério Público do Trabalho, na Biblioteca Pública de Rio Branco; e (V) um encontro 

com entidades da sociedade  civil na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC). 

 

Figura 5 – Visita da CESP à Chácara Aliança/ Rio Branco (AC) 

 

 
 

Fonte: Rede Amazônica Acre. Extraída de: G1. 

À frente da plateia estão, em pé, parlamentares da CESP, autoridades locais e representantes dos imigrantes. 

 

 Pelos registros localizados em portais de notícias, os debates dessa visita estiveram 

focados, principalmente, nas ações de acolhida de imigrantes e na divisão de 

responsabilidades entre os entes da federação. As falas encontradas online de parlamentares 

da comissão então presentes retratam exatamente um entendimento pela necessidade de que a 

União assuma o protagonismo das políticas públicas, não deixando apenas a cargo de estados 

e municípios: 

 

Deputado Major Rocha: Nós, acreanos, acompanhamos há anos a chegada dos 

haitianos e vimos a prefeitura de Brasiléia assumir uma responsabilidade que não lhe 

 
125 Na Chácara Aliança, à época, eram abrigados imigrantes que chegavam ao país pelas fronteiras do Acre. 
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cabia. Agora está a cargo do Estado, mas este é um problema que cabe à União. 

(MENEZES, 2015). 

 

Deputado Leo de Brito: Nós temos um ponto que é de fazer a avaliação da lei e 

outro ponto que é de uma política de acolhimento e, neste aspecto, o Acre tem muito 

a contribuir. Essa questão federativa é uma questão central neste momento, por isso 

esse debate deve servir para nosso relatório. (O RIO BRANCO, 2015). 

 

Deputado Orlando Silva O Brasil foi surpreendido, não estávamos preparados para 

receber todos esses imigrantes em cinco anos. E não é só responsabilidade do 

estado, quem controla a fronteira é a União, que deve ser responsabilizada. Nossa 

ideia também é dar suporte e preparar essas cidades e estados para receber esse 

fluxo. (G1 AC, 2015). 

 

 A necessidade de um “pacto federativo” e do fortalecimento da atuação - inclusive 

orçamentária - da União no tema da acolhida de imigrantes é o grande norte das discussões 

entre autoridades no estado do Acre. Evidentemente, questões sobre a forma das atividades de 

acolhida, demandas de organizações da sociedade civil, estado e imigrantes e a apresentação 

do caráter humanitário da lei também estiveram nos assuntos. Apesar disso, ao que se 

identificou pelos arquivos, o assunto que realmente se sobressaiu como reivindicação foi a 

responsabilidade dos entes federados, diante de cobranças de autoridades locais sobre a 

escassez de recursos de seus municípios e estado e da falta de amparo da União.  

b) Visita técnica ao Rio Grande do Sul 

 A visita técnica da Comissão Especial ao Rio Grande do Sul ocorreu no dia 04 de 

dezembro de 2015, em Porto Alegre (Figura 6). A proposta da visita foi feita pelo deputado 

Carlos Gomes (PRB/RS), integrante da CESP, e contou com o apoio do deputado estadual do 

Rio Grande do Sul Nelsinho Metalúrgico (PT/RS), que então comandava na Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sul (ALERGS) a Frente Parlamentar de Acompanhamento e 

Solidariedade aos Imigrantes e Refugiados. Pela Comissão, além do propositor da atividade, 

estiveram presentes a presidente, Bruna Furlan, e o relator, Orlando Silva. A agenda contou 

com apenas uma reunião, em formato de audiência pública (embora não formalmente, por 

restrições regimentais da Câmara dos Deputados), na ALERGS.  

 

Figura 6 – Visita técnica da CESP ao RS 
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Foto: acervo fotográfico pessoal. 
Na ordem, da esquerda para a direita: Abdou Lahat Ndiaye; Renel Simon (falando ao microfone); Giuliana 

Redin; Elton Bozzeto; Nelsinho Metalúrgico; Bruna Furlan; Carlos Gomes; e Orlando Silva.  

 

 Nessa atividade estiveram presentes atores de múltiplas origens e instituições: 

representações da sociedade civil, associações de imigrantes, acadêmicos e integrantes de 

órgãos públicos não apenas de Porto Alegre, como também de variadas cidades como Caxias 

do Sul, Lajeado e Santa Maria, bem como Chapecó e Criciúma, do estado de Santa Catarina, 

compareceram ao encontro. Para as falas expositivas, os arquivos localizados online registram 

terem sido convidados e participado: Elton Bozzeto  (representante do Fórum Permanente de 

Mobilidade Humana do RS); Giuliana Redin (representante do Migraidh- UFSM); Abdou 

Lahat Ndiaye (representante da Associação de Senegaleses em Caxias do Sul); Renel Simon 

(representante da Associação dos Imigrantes Haitianos no Rio Grande do Sul); Ana Luisa 

Zago (Defensora Pública Federal); e Fabiano de Moraes (Procurador Federal). 

 Nos arquivos não se localizam muitas informações específicas sobre os assuntos 

debatidos. Desde algumas pistas encontradas e da minha presença no evento (embora não para 

fins de pesquisa), observo que a reunião em Porto Alegre tratou de variados aspectos da 

legislação que também foram cobrados durante as audiências públicas. A alteração de 

dispositivos do projeto para adequá-lo à sua proposta de direitos humanos e a criação de uma 

autoridade civil, por exemplo, estiveram entre as principais preocupações. Uma das 

convidadas das audiências públicas, inclusive, apresentou originalmente suas sugestões 

naquele espaço. Giuliana Redin introduziu, na ocasião, a necessidade de várias alterações que 

posteriormente foram sugeridas diretamente na CESP. Seu convite para participar de uma 

audiência pública na Câmara surgiu, aliás, desse primeiro encontro com os parlamentares da 

comissão.  O espaço também serviu para tratar dos desafios da acolhida de imigrantes no 



174 

 

Brasil a partir da experiência do Rio Grande do Sul, tema ao qual diversos atores 

direcionaram suas intervenções. 

c) Os encontros em São Paulo 

 Na cidade de São Paulo não houve uma agenda concentrada em apenas uma data 

oficial, mas sim diversos encontros em datas variadas. Pela ausência da concentração em uma 

data oficial, tive ainda maior dificuldade de encontrar dados que relatassem os eventos. Em se 

tratando de reuniões, não localizei nenhuma notícia de portal especializado. Durante as 

audiências, eventualmente ouvia nos áudios algumas referências às atividades em São Paulo, 

mas ainda assim com informações esparsas. Nesse contexto, a melhor fonte de informações 

que localizei foi pelas redes sociais, mais especificamente por meio de postagens da deputada 

Bruna Furlan em sua conta pública do Instagram126. Por isso, esta parte tomará por base os 

seus registros. Antes de prosseguir, é válido ressaltar que procurei também informações nas 

redes sociais de outros atores, mas, salvo uma exceção, não obtive êxito.    

 No início de outubro de 2015, (I) Bruna Furlan e Orlando Silva visitaram a Missão 

Paz, onde se reuniram com, além da própria Missão Paz, a Conectas, a Caritas, o CELS e o 

CRAI – entidades que posteriormente também estiveram presentes nas audiências públicas.  

Nessa ocasião, Bruna escreveu em sua conta no Instagram: “O mais importante de tudo foi 

meu primeiro contato com o povo imigrante, gostei muito e me fez feliz como o povo que não 

é imigrante me faz.” (FURLAN, 2015). 

 No dia 07 de outubro, (II) há um encontro dos deputados Bruna Furlan, Orlando Silva 

e Carlos Zarattini com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), para tratar de políticas 

públicas e da lei de migração. No dia 09, (III) foi a vez de Bruna, Orlando e do deputado 

Milton Monti (PR/SP) conhecerem e discutirem o projeto na Casa de Passagem Terra Nova, 

instituição do governo estadual que acolhe imigrantes. No dia 11, (IV) Bruna visita a feira da 

praça do Kantuta, espaço tradicional da comunidade boliviana na cidade. No dia 22, (V) a 

reunião é com o governador do estado, Geraldo Alkmin, contando com a presença novamente 

de Bruna, Orlando e Milton Monti, além do consultor (à época, trabalhando no STF), Tarciso 

Jardim. No dia 30, (VI) Bruna visita o CRAI municipal. Já em novembro, no dia 21 (VII) 

ocorre uma audiência pública no Sindicato dos Bancários (Figura 7), onde a presidente e o 

relator da CESP novamente estiveram presentes e, pelos dados obtidos, contou com grande 

participação da sociedade civil e dos imigrantes. 

 

 
126 Rede social online. 
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Figura 7 – Bruna Furlan e imigrantes em audiência pública em São Paulo/ Instagram 

 

 
 

Fonte: conta da Deputada Bruna Furlan no Instagram (@depbrunafurlan). 

 

 Ainda que não tenha dados concretos sobre o conteúdo das conversas e das 

reivindicações trazidas dos encontros em São Paulo, é certo que a comissão, especialmente 

por meio de sua presidente e de seu relator, ouviu uma pluralidade de atores envolvidos com o 

tema da imigração na cidade e os próprios imigrantes. Há um evidente esforço dos 

parlamentares de conhecer as instituições e o público-alvo da lei, o que se expressa em todas 

essas atividades. Vários dos atores que ali foram ouvidos também estiveram em audiências 

públicas, e é correto também afirmar que tiveram grande influência na tramitação da lei, como 

já foi e ainda voltará a ser visto.  

 

 Em síntese, todas essas visitas permitiram um contato direto da Comissão, ou ao 

menos dos parlamentares que comandavam seus trabalhos e parlamentares localmente 

envolvidos no tema, com instituições da sociedade civil, com representantes de estados e 

municípios e com os próprios imigrantes. Foi um momento de ampla escuta das 

reivindicações de quem está na ponta, o que permitiu que muitos atores que dificilmente 

poderiam ter acesso ao Congresso, por variadas razões, tivessem voz diante de quem estava 

construindo uma lei que muito os afeta. Esse era exatamente o objetivo, com o intuito de 

poder construir uma legislação que buscasse a justiça social, como me relatou em entrevista a 

presidente da CESP: 

 

Deputada Bruna Furlan: Todo mundo falou, porque nós, é, a gente chegou lá na 

ponta mesmo, conversava com os imigrantes, "olha, o que é a sua pior dificuldade?" 
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"Ah, é o protocolo que a gente recebe, que não serve pra nada. Ah, é não sei o que e 

tal". Então a gente tentou, é, fazer, ouvir todo mundo pra que, que a lei fosse uma, 

uma lei que de fato buscasse a justiça social. (entrevista realizada em 03 de abril de 

2019). 

 

 Ainda que os dados sobre as reivindicações concretas apresentadas nas audiências 

sejam escassos, é evidente que houve uma abertura parlamentar significativa para escutar as 

diferentes demandas vindas diretamente de campo.  

 

3.2.2 O PL 2516/15 em votação 

 

3.2.2.1 “Boa sorte, amigo!”127 A primeira tentativa de votação do relatório do projeto na 

Comissão Especial 

  

Finalizada a última audiência pública na Comissão Especial, o passo seguinte a ser 

dado era a apresentação do relatório final do projeto pelo seu relator para sua apreciação e 

votação conclusiva na CESP. Essa nova etapa, contudo, só iniciou após três meses de espera. 

Se no dia 06 de abril os últimos convidados externos eram ouvidos pelos parlamentares, como 

foi visto, apenas no dia 06 de julho a comissão voltou a se reunir para dar prosseguimento às 

atividades. 

 Esse lapso temporal refletiu o momento político extremamente tenso e conturbado 

vivido então na Câmara dos Deputados – e no país como um todo. Ainda no final de 2015, 

começa a tramitar o pedido de impeachment presidencial. Em março de 2016, os debates 

desse assunto tomam conta da agenda política da Casa, que conclui sua análise em 17 de abril, 

aprovando o prosseguimento do processo de impedimento contra Dilma Rousseff (PT). Esse 

contexto é marcado por intensas disputas entre situação e oposição, com muitos discursos 

incisivos dentro e fora do parlamento. É um momento de forte mobilização de atores políticos 

pró e contra o impeachment, fortalecendo a polarização no país. Os embates prosseguem no 

Senado, que, em maio de 2016, aceita a abertura do processo e afasta a presidenta do cargo. 

Sucedendo-a, o antigo vice-presidente Michel Temer (PMDB) torna-se presidente, formando 

um governo interino com uma recomposição de atores, de agendas e de ministérios, e 

consolidando uma nova correlação de forças políticas no Palácio do Planalto, associadas 

fortemente às agendas de centro-direita e ao conservadorismo. O impeachment acaba de 

 
127 Expressão extraída das notas taquigráficas da reunião do dia 06 de julho de 2016, tendo sido proferida pela 

deputada Bruna Furlan. 
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tramitar em agosto de 2016, confirmando o afastamento da presidenta e o estabelecimento do 

novo governo.  

 Além disso, a Câmara dos Deputados enfrentava também outra situação que gerava 

acalorados embates: em novembro de 2015, o presidente da Casa, Eduardo Cunha, passa a ser 

processado no Comitê de Ética, e em maio de 2016 é afastado do cargo por decisão do STF. 

Seu processo vai ser finalizado em setembro de 2016, confirmando o afastamento. Ainda em 

julho, contudo, no dia 14 há eleição para novo presidente da Câmara, tendo por vencedor o 

deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ).  

 Todo esse contexto agitado concentrou muitos dos esforços parlamentares, fazendo 

outros processos como o da apreciação do PL 2516/15 ficarem em segundo plano. Não 

apenas, com a mudança de governo os interlocutores do Executivo e suas pautas sofreram 

grandes alterações, o que teve impactos na tramitação do projeto em análise, a serem vistos.  

 No próprio tema da migração, duas situações ocorridas nesse período também geraram 

muitas repercussões: em março de 2016, uma professora da UFMG sofreu inquérito policial, 

na Polícia Federal, por uma denúncia de envolvimento em atividades políticas, vedadas pelo 

Estatuto do Estrangeiro. A medida foi considerada tão descabida no mundo jurídico que o 

próprio Ministério Público Federal impetrou habeas corpus em favor da professora, 

resultando finalmente no arquivamento do caso por decisão da Justiça Federal (Cf. MPF, 

2016). Já em abril de 2016, em meio a muitas manifestações populares, a Federação Nacional 

de Policiais Federais (FENAPEF) lançou nota pública alertando estrangeiros de que não 

poderiam participar das manifestações, sob pena de expulsão, conforme o Estatuto do 

Estrangeiro; além disso, anunciaram forte controle para combater qualquer envolvimento nos 

atos (FENAPEF, 2016a; FENAPEF, 2016b), em um contexto em que espalhavam-se boatos 

sobre a vinda de estrangeiros para o Brasil com fins políticos.  

 É sob esse cenário que, após a “espera” de 3 meses, o PL 2516/15 entra para 

apreciação na Comissão Especial. Nesse meio tempo, muitas negociações foram 

estabelecidas, com diálogos diretos da equipe que trabalhava no relatório – não apenas os 

parlamentares, mas também assessores e até mesmo o próprio consultor Tarciso Jardim – com 

os novos representantes dos ministérios envolvidos (especialmente o MJ), com a Polícia 

Federal, com a sociedade civil e com outros parlamentares, na tentativa de se chegar a um 

texto final de comum acordo entre todos os atores envolvidos no debate. Finalmente, no dia 

06 de julho, Orlando Silva apresenta seu relatório à CESP, que retoma as reuniões. 

 O relatório oferecido pelo deputado trazia várias alterações de dispositivos específicos 

da proposta, que o caracterizaram como relatório substitutivo. Várias dessas alterações 
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originaram-se das demandas da sociedade civil, que teve contemplada no texto boa parte de 

suas principais sugestões – algumas das quais presentes também em sugestões formais dos 

deputados Carlos Zarattini (PT/SP) e Leo de Brito (PT/AC)128. Em termos de direitos, a 

restrição de vários dos direitos do artigo 4° aos imigrantes não-registrados foi suprimida, 

atendendo a uma das reivindicações mais compartilhadas nas audiências. A não discriminação 

em função da condição migratória foi acrescentada expressamente a alguns dos incisos do 

artigo, por sugestão atribuída à OIT. Também de sugestão da OIT, foi incluído mais um inciso 

ao artigo 4° prevendo o direito de ser informado sobre as garantias asseguradas para fins de 

regularização migratória. Já com relação aos motivos para migrar, o desastre ambiental foi 

reconhecido como motivo de acolhida humanitária dentro da previsão sobre vistos 

temporários.  

 Na parte relativa ao controle migratório – cujo capítulo passou, também por demanda 

da sociedade civil, a denominar-se “da entrada e saída do território nacional”, grande parte 

das reivindicações garantistas foram acatadas. A possibilidade de impedimento de ingresso 

traz em sua previsão, no artigo 45, a exigência de ato fundamentado, com entrevista 

individual e a garantia do devido processo legal. Na repatriação, passa a ser prevista a 

comunicação à Defensoria Pública da União. Na deportação, a notificação da DPU passa a ser 

obrigatória (antes apenas o imigrante seria comunicado da possibilidade de ter sua assistência) 

e o recurso contra a decisão de deportação passa a ter efeito suspensivo. Na expulsão, passou 

a ser previsto o pedido de reconsideração e reconheceu-se como causa de inexpulsabilidade o 

fato de estar vivendo há mais de 4 anos anteriormente ao cometimento do crime no Brasil. Em 

relação ao artigo 51, foi incluído o parágrafo único proibindo a prisão por razões migratórias e 

foi suprimido o termo “medidas necessárias”, que antes sugeria a possibilidade de prisão. 

Nesse cenário, é evidente que há uma forte adesão do relator à visão garantista, materializada 

pelas alterações promovidas no seu relatório. 

 Sobre a questão da burocracia migratória, o relatório final não trouxe a previsão da 

criação de uma autoridade civil. Nos bastidores, diz-se que o deputado Orlando Silva tentou 

até o último momento incluir a autoridade no seu relatório, sendo favorável à sua fundação, 

mas, contudo, o rumo das negociações finais não teria permitido que seguisse adiante. A única 

nova referência incluída no relatório foi a criação do Conselho Nacional de Migração, 

vinculado ao Ministério do Trabalho, como “responsável pela regulação e coordenação das 

 
128 Em outubro de 2015, Carlos Zarattini e Leo de Brito entregaram 10 sugestões ao relator Orlando Silva, dentre 

as quais várias delas coincidiam com reivindicações que vieram a ser apresentadas na CESP pela sociedade civil 

organizada e pela DPU, indicando o contato e a proximidade entre atores. 
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políticas públicas relacionadas à imigração laboral” (BRASIL, 2016d, p. 68), mas cuja 

composição, estrutura e funcionamento foi deixada à posterior regulação. 

 Várias outras modificações pontuais também foram promovidas – inclusive foi 

prevista a realização de uma anistia migratória -, resultando dos vários debates estabelecidos 

publicamente na CESP e nos bastidores. É importante destacar, nesse contexto, que as 

alterações foram previamente discutidas com o autor do projeto e, principalmente, com o 

consultor do Senado Tarciso Jardim (ainda que à época estivesse trabalhando 

temporariamente no STF), uma vez que, embora os deputados sejam independentes em suas 

decisões em relação à outra Casa, é politicamente relevante manter o diálogo para evitar que, 

no retorno do projeto ao Senado, ele tenha todas as modificações da Câmara rejeitadas, o que 

é possível regimentalmente. 

Já discutido com os diversos setores que acompanhavam sua tramitação, então, a 

expectativa dos seus entusiastas era de que tão logo fosse apresentado o relatório, ele seria 

votado e aprovado, ainda na mesma reunião. Nos bastidores, soube que Orlando havia 

indicado que estava, de fato, tudo “costurado”129 para sua aprovação no encontro seguinte da 

CESP.  

 A reunião do dia 06 de julho inicia com a presença de poucos parlamentares. No 

público, a gravação de vídeo permite identificar a presença de vários representantes de 

ministérios e da sociedade civil acompanhando o debate. À mesa principal da comissão estão, 

além da sua secretária, a presidente Bruna, o relator Orlando e o vice-presidente Leo de Brito. 

Ao abrir a reunião, Bruna lê rapidamente o expediente e passa a palavra à Orlando Silva, para 

a leitura do relatório. Nesse momento, é possível captar nas gravações, fora do microfone, que 

Bruna falou a Orlando “boa sorte, amigo!” (BRASIL, 2016e, transcrição nossa), indicando a 

expectativa - ou preocupação - pelo desenrolar dos trabalhos.    

 Durante a apresentação e leitura do relatório de Orlando Silva, mais deputados 

chegaram à reunião. Nas gravações, percebe-se que muitos parlamentares que nunca 

estiveram presentes em nenhuma outra reunião ou estiveram em ocasiões muito raras chegam 

à sala para o debate. A deputada Bruna Furlan, por sua vez, saiu da mesa e foi conversar com 

alguns desses parlamentares. É possível visualizar, então, uma conversa entre a presidente, o 

deputado delegado Francischini (SD/PR) e mais outras duas pessoas não identificadas (figura 

8). Ao menos nos segundos registrados de imagem, a conversa parece ser um tanto quanto 

tensa. Outras conversas da parlamentar, estabelecidas enquanto Orlando lê seu relatório, 

 
129 Expressão ouvida em campo. 
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também são registradas, como, por exemplo, com o deputado Carlos Gomes, ocasião em que 

discutem apontando para pontos de um documento impresso – provavelmente o projeto de lei 

e seu relatório. Considerando o desfecho desta e da próxima reunião, em breve retratadas, é 

bastante provável que essas conversas da presidente com outros parlamentares representavam 

a tentativa de se chegar, ainda nos bastidores, a um acordo ou à minimização das diferenças 

que estavam em evidência, para viabilizar a aprovação do projeto. Os enfrentamentos 

posteriores também permitem indicar que não eram conversas nada fáceis, sendo marcadas 

por divergências acentuadas. Além de Bruna, Jô Moraes também é vista nas gravações em 

várias conversas com outros parlamentares, inclusive com o deputado delegado Francischini.  

 

Figura 8 - Primeira reunião da CESP para deliberar sobre o relatório 

  

 

 

Fonte: TV Câmara. 

Imagem capturada a partir do vídeo da TV Câmara. Acima, no lado esquerdo, é possível identificar a deputada 

Bruna, de costas, debatendo com outras três pessoas, dentre as quais está o deputado delegado Francischini, que 

está à direita da deputada. Mais ao centro, acima, é possível identificar o consultor Tarciso Jardim conversando, 

em pé, com a deputada Jô Moraes. Abaixo, na mesa frontal, estão, lado a lado, os deputados Celso Jacob (mais 

ao centro da imagem) e Bacelar (à direita da imagem).  

  

 Quando Orlando está já concluindo sua apresentação é possível visualizar, sentados às 

duas primeiras fileiras da comissão, os deputados Bacelar, delegado Francischini (este, 

inclusive, indicado para compor a comissão pela liderança de seu partido no próprio dia da 

reunião – antes, ninguém ocupava a vaga), Carlos Gomes, Celso Jacob, Pastor Eurico e 

Aureo. Tão logo o relator encerra sua fala – e com Leo de Brito na presidência, pois Bruna 

não foi localizada -, o deputado delegado Francischini solicita vista, seguido imediatamente 

pelos deputados Aureo e Pastor Eurico. Por sugestão de Jô Moraes, que nesse momento 

estava em pé ao lado do relator, foi concedida vista coletiva – nos bastidores, comentou-se 
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que, pelo relatório ter sido disponibilizado aos parlamentares com pouco tempo de 

antecedência, até mesmo aqueles favoráveis à apreciação desejavam pedir vistas. De 

imediato, Francischini vai à frente da mesa conversar com Orlando Silva, que, logo em 

seguida, pronuncia no microfone ao público: “eu vou ter o meu sonho de ver votado esse 

projeto na comissão hoje frustrado pelo pedido de vistas, [...] mas eu sei que o pedido de 

vistas, já conversei com o deputado Francischini, é pra que nós possamos aperfeiçoar o texto. 

O deputado Carlos Gomes apresentou também uma sugestão.” (BRASIL, 2016e, transcrição 

nossa). Apesar das divergências, a fala indica uma abertura para a possibilidade de negociação 

dos pontos controversos, e não para uma ruptura dos canais de negociação. Se fica evidente 

que existia a intenção de já aprovar o relatório naquela mesma reunião, provavelmente pelos 

próprios acordos anteriormente firmados, ainda se acredita na possibilidade de se chegar a 

termo na reunião seguinte. Jô Moraes cobra então o compromisso para a apresentação de 

propostas e para a abertura à negociação política, em prol do andamento do projeto: 

 

[...] evidentemente o meu ponto de vista não vai ser integralmente acatado, porque 

as construções legislativas são essas parcerias. [...] e eu queria pedir aos autores de 

possíveis propostas que já começassem a construir hoje, com a certeza, e o deputado 

Francischini tem uma larga experiência, que todas as emendas dele, provavelmente, 

não vão ser acatadas na sua integralidade, vai ter construções, mas que a gente faça o 

enorme esforço de aprovar terça-feira e dar pra sociedade brasileira este presente 

humanitário que nós precisamos. (BRASIL, 2016e, transcrição nossa).  

 

 Após a explicação de exigências regimentais, já com a presença da presidente Bruna, a 

reunião fica marcada para a próxima quarta-feira, 13 de julho, ao que a deputada Jô Moraes 

clama: “para aprovar!” (BRASIL, 2016e, transcrição nossa).  

 

3.2.2.2 Articulando a mobilização: VII Fórum Social Mundial das Migrações 

 

 Entre as duas reuniões, aconteceu em São Paulo, de 7 a 10 de julho, o VII Fórum 

Social Mundial das Migrações130. O evento contou com a participação de muitos imigrantes, 

organizações da sociedade civil, coletivos, movimentos sociais, academia, políticos e pessoas 

envolvidas no tema do mundo todo131. O fórum tem como bandeira, historicamente, a defesa 

dos direitos dos imigrantes e rejeita toda forma de criminalização das migrações. Na 

oportunidade, as organizações da sociedade civil envolvidas na tramitação do PL 2516/15 

 
130 Vale constar que nessa ocasião estive também presente. 
131 De acordo com informações de reportagem do Migramundo, a organização estima que participaram em torno 

de 1600 pessoas, de 57 diferentes nacionalidades (DELFIM, 2016). 
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promoveram atividades específicas sobre o projeto de lei e fizeram forte campanha de apoio à 

nova lei, coletando assinaturas dos participantes para reivindicar sua aprovação. No último dia 

do evento, Bruna Furlan e Orlando Silva também estiveram presentes para falar do projeto e 

se somar às mobilizações. Defendendo a proposta e ressaltando todo seu processo de 

construção coletiva, a presidente Bruna também convocou os presentes para o fortalecimento 

da mobilização para aprovação da nova lei, para fazer frente às dificuldades na sua votação: 

  

[...] a nossa intenção, a nossa vontade, é que essa lei, a lei 2.516, é que ela mude os 

paradigmas do antigo e inadequado Estatuto do Estrangeiro, que tem um caráter 

punitivo, expulsório, e não mais condiz com a realidade. A realidade é outra. Nós 

vivemos um momento em que devemos acolher, fazer uma, que esses imigrantes 

possam contribuir com o crescimento do nosso país com o seu trabalho, que eles 

possam estar em todos os estados da federação, e não apenas em São Paulo ou no 

Acre, precisamos fazer uma distribuição inclusiva, pensamos que esse seja o 

primeiro passo. Nós precisamos revogar o inadequado Estatuto do Estrangeiro. A 

partir daí, com uma nova lei, que foi construída por muitas pessoas, como por 

exemplo o padre Paolo, o Paulo Illes, a Irmã Rosita, foi um trabalho construído com 

o governo, com a oposição, porque essa lei, ela se sobrepõe a partidos políticos. Essa 

lei tem caráter humanitário e todos nós estivemos empenhados durante um ano pra 

apresentar um trabalho que fosse deixar todos aqueles que cuidam dos imigrantes ou 

os próprios imigrantes, que eles ficassem satisfeitos, e essa lei, pra nós, é um 

exemplo que nós queremos dar para o resto do mundo, para outros países, 

principalmente para a Europa, que voltou a construir muros para impedir a 

circulação de pessoas. [...] Porém, este é o primeiro passo. A nossa vontade é que 

houvesse uma autoridade migratória. é a nossa intenção. Mas nesse momento não é 

possível. Na Câmara dos Deputados nós precisamos trabalhar num acordo, nós 

precisamos trabalhar num consenso, então não foi possível nós fazermos tudo o que 

sentíamos que deveríamos fazer. Porém, este passo é um passo importante, esta lei é 

um marco, porque a partir daí avançaremos na questão da legislação. Na quarta-feira 

passada, o nosso relator vai falar, o Orlando Silva, nós iríamos aprovar o relatório, 

muito bem feito pelo deputado Orlando Silva. Porém, nós tivemos alguns problemas 

ali, e gente que nem era da comissão entrou pra atrapalhar. Então quero, pra 

finalizar, deixar aqui um pedido, pra que os imigrantes, as organizações sociais, o 

Miguel [Ahumada], o Paulo Amâncio, o Paulo Illes e todas as senhoras e os 

senhores que puderem estar conosco na semana que vem em Brasília, pra que nós 

fizéssemos, que os imigrantes estivessem presentes e pudessem sinalizar o seu apoio 

a esta lei, embora nós saibamos que nós não fizemos tudo o que deveria ser feito. 

(informação verbal)132. 

 

 O relator Orlando Silva, além de igualmente destacar a construção coletiva e sugerir a 

continuidade da luta por direitos em outros temas como os direitos políticos, também 

convocou a sociedade civil para o apoio na aprovação do projeto:  

 

[...] e o balanço que nós fazemos do trabalho é um balanço positivo. Aqueles que 

conhecem o texto que foi apresentado na última quarta-feira, há de considerar que 

muitas contribuições feitas, nos vários espaços em que esse projeto foi debatido, 

muitas contribuições foram acolhidas. Portanto, creio que a tarefa número um, que 

 
132 Fala da deputada Bruna Furlan durante o VII Fórum Social Mundial das Migrações, em São Paulo (SP), no 

dia 10 de julho de 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pCHNLhUaZXY>. Acesso em: 

fev. 2020. 
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era chegar num texto que acolhesse as sugestões apresentadas, ela foi cumprida. Há, 

entretanto, mais 3 tarefas até o final dessa jornada. A primeira tarefa, aprovar o texto 

na Câmara dos Deputados. E como os brasileiros aqui presentes sabem, a Câmara 

dos Deputados não vive dos seus dias mais felizes. E será necessário mobilização 

pra que nós aprovemos no plenário da Câmara o texto, tal qual foi apresentado. A 

segunda tarefa será ratificar esse texto da Câmara no Senado da República, que é 

uma outra etapa. Nós fizemos entendimentos já com alguns senadores, mas será 

muito, muito importante a presença da sociedade civil para a ratificação desse texto 

no Senado da República. E a terceira e última tarefa será a sanção presidencial. É o 

último momento em que nós temos que ratificar o texto que elaboramos 

coletivamente. Até lá devemos seguir em diálogo, construindo esses caminhos, esses 

passos, pra que tenhamos ao final uma lei que sirva de referência. Eu sou otimista, 

acredito que o projeto que nós votaremos colocará o Brasil numa linha de frente, 

como uma referência no reconhecimento do direito à migração, uma referência no 

combate à criminalização da circulação das pessoas. E eu repito aqui o que disse na 

primeira reunião que fiz lá na Missão Paz. No mundo que se valoriza a circulação de 

capitais, nós temos que defender o direito de circulação de pessoas, porque sempre 

foi assim, é da história da humanidade, nós somos irmãos, somos irmãos que 

nascemos em lugares diferentes e por isso temos o direito de estar onde quisermos 

estar. (informação verbal)133. 

 

A mobilização desejada pelos parlamentares já vinha, de fato, fortalecendo-se, seja 

pelas redes sociais com a hashtag134 #novaleidemigraçãojá, seja nas atividades do próprio 

fórum, por iniciativa de diversas organizações da sociedade civil. Nas redes, muitas fotos com 

os cartazes de apoio ao projeto são localizadas, todas feitas durante o evento como forma de 

articulação pela aprovação do PL 2516/15, como se vê nas figuras 9 e 10: 

 

Figura 9 – Fotos com cartazes de apoio à Nova Lei de Migração/FSMM 

 

 

 

Fonte: conta do Twitter da Missão Paz (@MissaoPaz). 

 
133 Fala do deputado Orlando Silva durante o VII Fórum Social Mundial das Migrações, em São Paulo (SP), no 

dia 10 de julho de 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pCHNLhUaZXY>. Acesso em: 

fev. 2020. 
134 A Hashtag consiste na união entre uma palavra-chave ou mais e o símbolo cerquilha (#), associados a um 

hiperlink. É muito utilizada em redes sociais.  
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Fotos de participantes do Fórum Social Mundial das Migrações, em julho de 2016, em São Paulo, apoiando a 

nova lei de migração.  

 

Figura 10 – Mobilização durante o FSMM com integrantes da CESP 

 

 
 

Foto (editada/cortada): Rodrigo Borges Delfim/Migramundo. 
Reivindicação pela Nova Lei de Migração. Ao centro estão Orlando Silva e Bruna Furlan.  

 

 Esse encontro em São Paulo representou um grande espaço para consolidação dessas 

mobilizações, alcançando atores envolvidos no tema migratório de todas as regiões do país e 

resultando em desdobramentos a ser vistos logo na sequência. 

 

3.2.2.3 “Temos pouca gente para votar, [...] e uma verificação nominal pode colocar a 

perder tudo isso”135: enfrentamentos e negociações para a aprovação do projeto  

 

 A convocação dos parlamentares à sociedade civil organizada para a mobilização para 

a votação foi atendida. No dia 13 de julho, a reunião da CESP contava com uma presença 

expressiva de pessoas que defendiam a aprovação do projeto de lei de migração (Figura 11). 

Antes do início formal da atividade, a presidente Bruna abriu espaço para que Paulo Amâncio 

entregasse um abaixo-assinado de apoio ao PL 2516/15, contendo mais de 600 assinaturas 

coletadas principalmente durante o Fórum Social Mundial das Migrações. Na plateia, 

dividindo espaço com atores governamentais e assessores, dezenas de integrantes de 

organizações da sociedade civil e pessoas ligadas ao tema migratório seguravam cartazes 

similares aos do fórum. 

 

 
135 Expressão extraída das notas taquigráficas da reunião do dia 13 de julho de 2016, tendo sido proferida pelo 

deputado delegado Francischini. 
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Figura 11- Manifestações de apoio ao PL 2516/15 na CESP 

 

 
 

Fonte: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados. 

 

 Quanto aos parlamentares, desde o início houve uma presença mais substantiva, mas 

alguns chegaram durante o decorrer da reunião ou saíram antes do seu término. À exemplo da 

primeira reunião, parlamentares que raramente ou nunca participaram das reuniões da CESP 

estiveram presentes. Deputados não integrantes da comissão, inclusive, compareceram. É o 

caso de Eduardo Bolsonaro (PSC/SP), pertencente a um grupo político que, como será visto, 

era frontalmente contra o projeto. Ao seu lado estavam Pastor Eurico e Lincoln Portela, que 

manifestaram seu desacordo no uso do termo gênero no texto. Marcos Rogerio (DEM/RO) 

também estava presente, em uma das suas primeiras aparições na comissão; ele se somou ao 

deputado delegado Francischini como representante de pautas de policias federais no tema de 

controle de imigração, indicando a intensificação da mobilização destes grupos nessa etapa de 

tramitação. Integrantes mais assíduos da comissão estavam, igualmente, presentes, como 

Carlos Gomes, Jô Moraes e Milton Monti – este último, inclusive, tinha grudado em seu terno 

um adesivo da campanha em prol da lei de migração. Ainda, Ivan Valente também fez uma de 

suas primeiras aparições, somando-se, por sua vez, ao apoio à aprovação do texto. O plenário 

onde ocorria a reunião estava lotado, como se vê na figura 12. 

 

Figura 12 – Reunião final da CESP 
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Fonte: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados. 

Na primeira fileira estão, da esquerda para a direita: delegado Francischini, Milton Monti, Ivan Valente, Jô 

Moraes e Carlos Gomes; na segunda, estão: delegado João Campos de Araújo, Lincoln Portela, Pastor Eurico e 

Eduardo Bolsonaro; na terceira, na quarta cadeira, localiza-se Marcos Rogerio. Nas laterais, ao fundo e em 

algumas das cadeiras não ocupadas por parlamentares estão diversos atores interessados no tema.  

 

 Na reunião, o relator Orlando Silva apresenta um complemento de voto, contendo 

várias alterações atribuídas especialmente a sugestões do Ministério da Justiça; são 

mencionadas também mudanças derivadas de reivindicações do Ministério de Relações 

Exteriores, da Procuradoria-Geral da República e do Instituto Migrações e Direitos Humanos. 

Essas alterações tocam em pontos bastante específicos do projeto, como detalhamento de 

vistos e requisitos da naturalização, assim como na cooperação internacional em matéria 

penal. No que se refere aos temas de foco deste trabalho, as grandes novidades surgiram no 

capítulo das medidas de retirada compulsória, o que será visto em breve. 

 Todos esses ajustes foram fruto de negociações mantidas, conforme Orlando Silva, 

com o próprio autor do projeto, com a sociedade civil e com o governo. Foi um longo 

trabalho pela construção de consensos que incluiu também outros parlamentares. O relator 

menciona, por exemplo, que o deputado Eduardo Barbosa (PSDB/MG) passou horas em 

reunião na véspera do encontro da CESP tentando chegar a acordos. Essas negociações 

exigiram que se abrisse mão de alguns pontos, mas, apesar do grande esforço em busca do 

consenso, algumas questões ficaram em aberto para o debate na reunião, consideradas pelo 

relator como temas de “natureza política ou até mesmo ideológica” (BRASIL, 2016f, p. 16), a 

ser resolvidos no debate. Ainda assim, Orlando se comprometeu a absorver no seu relatório 

final as mudanças envolvidas nessas controvérsias, que seriam objeto de destaque pelos 

deputados na reunião, após a avaliação em plenário.  
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Na realidade, as condições para que aqueles que apresentassem alguma insatisfação 

conseguissem sucesso em sua demanda eram particularmente favoráveis: a aprovação do 

relatório final precisaria ser feita por votação simbólica, onde é necessário haver um pleno 

consenso. No caso de algum parlamentar divergir do texto, ele poderia requerer que fosse 

feita votação nominal136, na qual se identificam os votantes e os votos. Nesse caso, contudo, a 

votação possivelmente seria adiada por falta de quórum, já que é necessária a presença efetiva 

da maioria absoluta dos integrantes da comissão na reunião para sua aprovação – ainda que 

com votação baseada na maioria simples. Muitos parlamentares que registram a presença na 

CESP para fins de formação de quórum, contudo, não ficam fisicamente na reunião e dirigem-

se a outras comissões e atividades, o que faz com que, apesar de virtualmente haver o quórum, 

no caso de uma verificação nominal ele possa não se confirmar. Assim, o poder de barganha 

de quem diverge é muito grande, pois uma pequena manobra regimental pode gerar o 

adiamento da votação. Quem deseja votar precisa, assim, estar disposto a ceder. 

Os pontos controvertidos residiam no uso do termo “gênero e orientação sexual” e nas 

medidas de retirada compulsória. No primeiro caso, o deputado Carlos Gomes apresentou 

destaque para alterar a redação do projeto em dispositivos sobre reunião familiar e sobre 

inexpulsabilidade, substituindo os termos contestados por “sem qualquer discriminação”. Essa 

disputa está contextualizada em um ambiente em que a chamada “bancada evangélica”137 

fortalecia sua agenda no combate ao que chamavam de “ideologia de gênero” no debate 

político nacional. Sua utilização no corpo do texto representava, assim, um objeto de disputa 

da agenda, em cujo tema se dedicaram, ao menos, os deputados Carlos Gomes (PRB/RS), 

Pastor Eurico (PHS/PE) e Lincoln Portela (PR/MG) – estes últimos dois em franco diálogo, 

na reunião, com o deputado Eduardo Bolsonaro (PSC/SP). Apesar da demarcação da posição 

contrária de Jô Moraes, Milton Monti e Ivan Valente e da promessa de rediscussão posterior 

do tema, os parlamentares cederam à proposta para permitir que se fizesse a votação do 

projeto sem pedido de verificação nominal (cogitada pelo Pastor Eurico).  

 Em relação ao controle migratório, o complemento de voto apresentado pelo relator já 

contemplava 6 alterações em artigos. Dentre as mais importantes e identificadas como 

relacionadas às agendas dos policiais federais, estão: a possibilidade de redução no prazo de 

regularização que antecede a deportação no caso de pessoa que pratique ato contrário aos 

 
136 A votação nominal é o “processo de votação ostensivo em que é possível identificar os votantes e seus 

respectivos votos. Pode ocorrer por meio de chamada individual de parlamentar ou por sistema eletrônico.” 

(CONGRESSO NACIONAL, 2018, p. 79).  
137 É importante notar que a simples vinculação de um parlamentar a uma igreja evangélica não necessariamente 

o torna representante da bancada. Além disso, dentro da bancada existem posições divergentes sobre o uso dos 

termos “gênero” e “orientação sexual”.  
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princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal (artigo 48, §6°); a possibilidade de 

notificação por via eletrônica da DPU no caso de procedimentos de deportação (artigo 49, 

parágrafo único); a inclusão do termo “procedimentos judiciais” no artigo 51; a transferência 

do parágrafo único do artigo 51 que estabelece que ninguém será privado de sua liberdade por 

razões migratórias para o final do texto, nas disposições gerais (nesse caso, a reivindicação 

era de sua retirada integral, mas, pelas conversas de bastidores, estrategicamente apenas 

deslocou-se o texto com a aposta de que seus opositores não perceberiam e “deixariam 

passar”); e a alteração na forma do cálculo do tempo de vigência da medida de impedimento 

vinculada à expulsão, potencialmente aumentando o prazo. Ainda que não integralmente, a 

perspectiva de segurança teve nesse momento ganhos consideráveis na redação do projeto, 

que viu fortalecido o poder de controle do Estado sobre a mobilidade humana. Apesar desses 

ganhos, ainda havia reivindicações em disputa, que logo foram expostas na reunião.  

 O deputado delegado Francischini novamente colocou-se como o porta-voz das 

demandas da Polícia Federal na reunião. Ainda que reverenciando e elogiando os trabalhos de 

Bruna Furlan e Orlando Silva, o parlamentar trouxe 3 sugestões de alteração, nos artigos 45, 

47 e 51. Nesse caso, contudo, indicou o desejo de se chegar a um acordo e anunciou a retirada 

de medidas de obstrução prévias que poderiam impedir a votação: 

  

 

Nós temos três pontos que o Deputado Orlando Silva conhece: o destaque do art. 45, 

o destaque do art. 47, para finalizar esse acordo, do Deputado Milton Monti, e uma 

questão de redação no art. 51. O Deputado Orlando Silva já escutou as entidades e 

S.Exa. mesmo poderia fazer. 

Então, em função desse acordo amplo que estamos costurando e da boa vontade do 

Deputado Orlando Silva e da Deputada Bruna Furlan, que nos traz a esperança de 

que ainda há gente idealista aqui dentro, eu retiro todo aquele kit de requerimentos 

que poderiam obstruir a votação para que possamos construir agora um 

entendimento. E o próprio Deputado Orlando Silva, talvez com pequenas alterações, 

possa nos levar a não votar esses destaques que podem até derrubar a sessão. 

Temos pouca gente para votar, Deputado Orlando Silva, e uma verificação nominal 

pode colocar a perder tudo isso. Então, acho que nós podemos votar o projeto como 

um todo, e há acordo para isso, Deputada Bruna Furlan, ressalvados os destaques 

dos arts. 45 e 47 e uma questão de redação no art. 51, que o Deputado Orlando Silva 

está vendo. Depois, se S.Exa. mesmo puder escutar, antes dos destaques, porque daí 

não precisaríamos votar nenhum destaque, poderão ser retirados por mim ou pelo 

Deputado Milton Monti, e a votação seria simbólica. (BRASIL, 2016f, p. 18-19, 

grifo do autor). 

 

 Essa disposição ao acordo foi acompanhada do forte alerta de que, caso ele não se 

concretizasse, a votação poderia não ocorrer por falta de quórum. Na questão do artigo 51, 

que relativizava a obrigação da representação em juízo pelo chefe da unidade da Polícia 

Federal (substituindo o Delegado de Polícia Federal) nos casos de deportação ou expulsão, 
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rapidamente houve consenso pela sua aprovação. Em relação aos outros dois artigos, a 

discussão se estendeu.   

 No artigo 47, a reivindicação apresentada era de que, no caso da repatriação, não fosse 

obrigatória a notificação à DPU. A inclusão da DPU no texto foi feita exatamente nessa etapa 

da CESP, resultando da sugestão de vários atores ouvidos nas audiências públicas. A crítica 

ao dispositivo, contudo, argumentava que ele causaria uma excessiva burocratização e custos: 

 

Deputado Delegado Francischini: Entendemos que a previsão de imediata 

comunicação à DPU em todos os casos de repatriação revela-se medida exacerbada 

e inadequada, haja vista que acarreta judicialização de um processo meramente 

administrativo, que deve ser cumprido com a celeridade imposta pela Convenção de 

Chicago, da qual o Brasil é signatário. 

Essa burocratização dos casos de impedimento acarreta também significativo ônus 

às empresas aéreas e operadores aeroportuários, que vão transferir esse custo para o 

consumidor. Na nossa visão, cuidar do estrangeiro dentro do País, em hotéis e em 

outros locais, é uma atividade típica de Estado, que não pode ser repassada a pessoas 

dentro do País. (BRASIL, 2016f, p. 27). 

 

 O relator Orlando Silva sugeriu então a possibilidade de manter a intervenção da DPU 

apenas em casos graves, para buscar formar um entendimento, garantindo então “o direito de 

defesa do migrante, mas impedindo a burocratização e os custos [...]” (BRASIL, 2016f, p. 28-

29). Essa proposta foi acatada com relativa facilidade entre os parlamentares, resolvendo o 

assunto. Caminho diferente seguiu o artigo 45, sobre o qual as polêmicas não arrefeceram 

facilmente.  

 Esse dispositivo tratava do impedimento de ingresso, o qual, na redação apresentada 

pelo relatório de Orlando Silva, teria como pressuposto para sua realização a garantia do 

devido processo legal. Para Francischini, o texto inviabilizaria a concretização do mecanismo 

de impedimento em casos que exigem agilidade, lembrando de casos de torcidas de futebol: 

 

[...] eu queria chamar a atenção para, por exemplo, um caso prático: Aeroporto de 

Guarulhos, Copa do Mundo, 2 mil barras bravas chegando, e nós tendo que dar o 

devido processo legal ou comunicar à DPU para poderem embarcar. Isso era 

inviável, não só economicamente. Em um aeroporto do País, a quantidade de casos 

que acontecem é enorme. 

Nós temos que achar uma saída também para o devido processo legal, para não 

criarmos uma regra geral para tudo, prejudicando aquele estrangeiro que não fala o 

idioma e merece o devido processo legal. Talvez nós possamos criar, da mesma 

forma como há uma regra geral, uma regra para o caso específico que V.Exa. está 

querendo proteger. Eu acho que a Assessoria pode criar um texto em que o devido 

processo legal seja destinado a casos em que o estrangeiro não domine a língua. 

(BRASIL, 2016f, p. 29). 
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 Considerando já estar cedendo no artigo 47, Orlando propõe então um acordo político 

público pela manutenção do texto do relatório, mas buscando, até a votação no plenário da 

Câmara, um acordo sobre a redação. Na impossibilidade de se alcançar termos comuns, o 

relator então encaminharia o projeto nos termos do proposto pelo delegado Francischini. 

 Defendendo a redação do artigo, Ivan Valente e Milton Monti passaram a se 

manifestar. Ambos lembram da previsão constitucional do princípio do devido processo legal, 

argumentando então não poder ser afastado do procedimento da repatriação. Ivan Valente 

inclusive sustentou que os imigrantes seriam o principal público a ter em mente, e não 

estrangeiros em mobilidade em casos específicos, aproximando-se de divergência entre a 

perspectiva de segurança e a garantista observada ainda nas audiências públicas da CESP: 

 

Então, eu acho que V.Exa. se reporta a questões específicas, mas nós temos que 

pensar no longo prazo. Quem chega ao Brasil? Os imigrantes. Eles chegam pela 

fronteira terrestre, marítima ou aérea, chegam à Polícia Federal. Geralmente, é uma 

família, é uma pessoa, é um grupo, e não uma onda, como se faz na Europa, quando 

há jogos de futebol. Aí, sim, o Deputado Orlando tem razão: é preciso estabelecer...  

Isso aconteceu na Itália. A Itália fez uma legislação específica para impedir a 

entrada de torcidas organizadas que eram predatórias. Mas aqui, não. Nós estamos 

fazendo uma lei de longo curso. (BRASIL, 2016f, p. 30).  

 

Ao prosseguir a discussão, a presidente Bruna Furlan, indicando apoio à redação do 

relatório, lembra ser projeto de autoria de Aloysio Nunes e deixa uma crítica à forma como as 

reivindicações estavam sendo levadas, após diálogos e acordos para o texto apresentado: 

 

Apenas registro que o STF tem jurisprudência pacífica sobre a garantia do devido 

processo legal e do contraditório, e é constitucional, como disse o Deputado. 

Quero lembrar também, antes de passar a palavra para o amigo Deputado Marcos 

Rogério, que este projeto é do Senador Aloysio Nunes, Líder do Governo no Senado 

Federal. 

As organizações e as instituições que estão aqui - parece-me - não entenderam como 

foi construído esse projeto no Senado Federal. Ele foi construído na base de muito 

diálogo. Foi o Governo, portanto, sendo o Líder do Governo o autor do projeto... 

Tudo que está no relatório do Deputado Orlando Silva foi acordado com o Líder do 

Governo. É importante que as instituições saibam disto: nós construímos juntos esse 

relatório. (BRASIL, 2016f, p. 32).  

 

 Habilitando-se também como porta-voz da Polícia Federal e somando forças à 

reivindicação de Francischini, o deputado Marcos Rogério (DEM/RO) passa a argumentar 

com base nas noções de interesse nacional e de segurança, retomando um vocabulário 

próximo ao Estatuto do Estrangeiro: 
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Eu acho que estamos diante de duas situações que exigem de nós responsabilidade: 

de um lado, há o direito personalíssimo e, de outro lado, há o interesse nacional, a 

questão da segurança, e outros aspectos a ele inerentes. 

[...] 

Mas a questão que eu estou aqui a analisar é mais complexa do que simplesmente se 

colocar ou se tirar palavras. Em relação ao devido processo, dentro da linha que 

levantou o Deputado Francischini, eu tive contato ao longo desses dias com 

representantes da Polícia Federal - hoje pela manhã, o próprio Dr. Daiello fez 

contato comigo -, e é justamente esse ponto a preocupação da instituição, ponto com 

o qual eu também tenho preocupações. Então, o apelo que fez o Deputado 

Francischini é também o que este Parlamentar faz a V.Exa. 

Acho que, se encontrarmos um ponto de entendimento, é bom para toda a Comissão. 

Mas nós não podemos, em nome de um entendimento, permitir algo que pode vir em 

prejuízo ao interesse nacional, ao interesse do País. (BRASIL, 2016f, p. 33).  

 

 Nesse momento, as tensões tornaram-se evidentes na reunião, com a deputada Bruna 

Furlan dirigindo uma crítica ainda mais direta à mobilização de atores da Polícia Federal em 

relação ao projeto: 

 

Obrigada, Deputado Marcos Rogério. Quero que V.Exa. leve o nosso abraço ao 

Diretor-Geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, e quero dizer que ele fica melhor 

no papel de prender político corrupto. Quando ele entra na nossa Comissão para 

atrapalhar os nossos imigrantes ele perde a minha consideração, apenas para 

registrar. (BRASIL, 2016f, p. 33).  

 

 Sob esse contexto, o deputado delegado Francischini sugere uma nova possibilidade 

de acordo ao relator. Argumentando que, sendo o devido processo garantido pela 

Constituição, não haveria necessidade de estar na lei para ser garantido, sugere retomar o 

texto original ainda do PLS 288/13, que não faz referência ao devido processo legal. A 

interpretação do deputado, em si, é questionada por Milton Monti, que não vê razão para não 

repetir o texto na lei, mas defendida pelo delegado João Campos de Araújo (PSDB/GO). Em 

relação à proposta, Orlando Silva ainda resistiu a aceitar, mas sem obter progressos.  

Nessa altura, o relator já se mostrava apressado, pois há poucas horas havia sido 

apresentado como candidato à presidência da Câmara pelo seu partido, o PCdoB, e precisava 

trabalhar na sua campanha, pois a votação seria no dia seguinte. Francischini até sinalizava 

poder aderir ao acordo, mas Marcos Rogério insistia. Justificando-se com base em 

preocupações de segurança e interpretando a mobilidade como potencial ameaça ao país, o 

parlamentar permanece firme na defesa da alteração do texto: 

 

Há situações e situações. Se pegar alguém que chega aqui que está na lista de 

investigados, de suspeitos do Estado Islâmico, você vai ter que aplicar para esse 

caso a mesma situação. 

[...] 
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Nós não estamos aqui a legislar apenas para pessoas de bons propósitos, que são 

muito bem-vindos aqui ou em outra parte do mundo, mas nós estamos legislando 

num mundo globalizado onde hoje há células aqui e acolá. Temos que ter aqui um 

pouquinho de cautela com relação a isso. 

Então, a minha ponderação é nesse sentido. Gostaria de insistir que tivéssemos esse 

cuidado, porque no plenário todos nós sabemos como funciona a votação de um 

projeto. Se na Comissão não estamos conseguindo ter esse ambiente, o plenário é 

muito mais complexo. 

É apenas o apelo que faço a V.Exa., porque, especialmente neste momento que o 

mundo está vivendo, nós estamos, de certa forma, abrindo uma janela perigosa no 

Brasil. Coisa que outros países não fizeram estamos querendo fazer no Brasil. 

Presidente, com todo respeito, parece-me muito perigosa essa situação, que 

vulnerabiliza extremamente uma lei que é tão meritória, tão bonita, tão importante 

para o País. É apenas essa a ponderação. (BRASIL, 2016f, p. 38-39). 

 

 Francischini volta então a argumentar e defender o acordo que propôs: 

 

O que se faz com um estrangeiro impedido por crime em outro país, independente 

de ser terrorismo, porque temos a legislação especial, mas, no caso de tráfico de 

drogas, quem vai cuidar dele num hotel nos 30 dias em que está judicializado o 

processo? A segurança privada, através de empresa aeroportuária? Quem vai cuidar? 

Eu vejo o caso prático, Deputado Milton Monti. Essa é a preocupação: o devido 

processo legal de um traficante internacional que deveria ser mandado embora na 

mesma hora. Nós judicializamos e o colocamos num hotel. A empresa aérea vai 

pagar os custos. Não importa. Então, pague os custos porque também não cuidou. E 

a responsabilidade com as pessoas daquele hotel, que vão estar com uma pessoa que 

não é autoridade pública cuidando de um preso, de um procurado internacional? 

Quantos dias ele vai ficar lá? Então, acho que é o último ponto que nós temos que 

chegar. Talvez o texto do Senador Aloysio, que o senhor mesmo falou que foi 

garantista, seja o acordo para votar e levar em plenário. Depois V.Exa. conduz esse 

texto que já está destacado para debatermos. (BRASIL, 2016f, p. 40).  

 

 Diante do difícil cenário, Orlando Silva cede e aceita a proposta de retornar à redação 

original do projeto, mas acrescida dos requisitos de ato fundamentado e entrevista, que 

justifica já terem sido dialogados com a Polícia Federal. Com essas condições, o acordo foi, 

finalmente, fechado – um mega acordo, como classificou Francischini -, após duríssimos 

embates entre perspectivas de segurança e perspectivas garantistas. Formado o consenso, foi 

possível passar à votação simbólica, livre de obstruções, que resultou na aprovação, por 

unanimidade, do relatório substitutivo do PL 2516/15, com as alterações feitas na reunião. 

 Apesar do acordo, algumas insatisfações ainda foram registradas. Ivan Valente, que 

havia se ausentado por alguns minutos para atender outro compromisso, manifestou-se: 

 

Eu quero deixar registrada a posição do PSOL. Eu não vou interferir diretamente no 

acordo que foi feito, mas o PSOL vai levantar essas questões em plenário. Todas 

essas modificações, na minha opinião, vêm fora de propósito, fora de lugar e com 

intolerância. 

Atropelar a Constituição com um projeto de lei ordinária? Não vejo como isso pode 

prosperar futuramente. Não há como prosperar, além de não estarmos fortalecendo 

as instituições. A Polícia Federal é uma instituição fortalecida hoje. O Ministério 
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Público Federal é uma instituição fortalecida. A instituição mais fragilizada é a 

Defensoria Pública, que trata da defesa do cidadão. Então, nós vamos insistir nessa 

questão. (Palmas na plateia.) Eu acho que é um erro ter cedido em questões que 

devem ser princípios para nós. 

Eu tenho sempre comigo um texto do Mia Couto, um escritor africano que cita 

muito autores latino-americanos. Eu já defendi isso em outros locais: Tem gente que 

tem medo que o medo acabe, porque se beneficia do medo. Nós não podemos 

continuar com essa indústria do medo. Nós temos que nos abrir, temos que acolher. 

A base de uma lei de migração deve ser tolerância, paz, acolhimento. Então, eu 

quero deixar esse registro feito pelo Partido Socialismo e Liberdade. (BRASIL, 

2016f, p. 43, grifo do autor).  

 

 A presidente Bruna Furlan também fez algumas falas indicativas do descontentamento 

com a situação. Em uma passagem, disse que “não achei que eu sentiria falta do Ministro da 

Justiça falando Presidenta” (BRASIL, 2016f, p. 42), o que, combinado com várias 

informações de bastidores, indica a insatisfação com o perfil de atuação de alguns dos novos 

representantes da pasta – e é válido lembrar, inclusive, que a Polícia Federal é subordinada ao 

MJ; ao fundo, no áudio, é possível também captar risadas em tom aparentemente irônico após 

essa manifestação. No final da reunião, sua fala é ainda mais emblemática:  

 

Deputada Jô Moraes, Deputado Ivan Valente, Deputado Milton Monti e todos os 

presentes, eu estou há dois mandatos nesta Casa, que é chamada de Casa do Povo. 

Não, não é a Casa do Povo! Esta é a casa das instituições, das incorporações, das 

grandes empresas e dos grandes empresários! Deixo aqui o meu registro. Esta não é 

a Casa do Povo. O nome deveria ser trocado. (Palmas.) (BRASIL, 2016f, p. 43-44, 

grifo do autor).  

  

 Essa forma de mobilização de segmentos da Polícia Federal, por meio de inúmeros 

porta-vozes e ao final da elaboração do projeto, é duramente criticada, indicando o alto nível 

de tensionamento a que chegou a disputa.  

 Com estes desfechos, finalmente, o PL 2516/15 ganha parecer favorável da CESP, que 

conclui suas atividades. Incorporando muitas das recomendações da sociedade civil, 

academia, representantes governamentais e de organizações internacionais, o projeto foi 

objeto de muitas negociações nos bastidores na tentativa de se formar consensos – dentro, 

inclusive, de um contexto de novo governo, após o impeachment, com novos atores à frente 

de órgãos chave do Executivo -, o que obrigou seu relator a ceder em determinados pontos. 

Apesar dos muitos esforços pelo acordo, a apreciação do projeto foi marcada por disputas 

muito intensas e por ameaças de atraso na sua deliberação. Os termos gênero e orientação 

sexual foram alvos de críticas e oposição por parte de integrantes da bancada evangélica, que 

obtiveram sucesso em suas reivindicações. Na parte do controle migratório, porta-vozes de 

policiais federais levaram demandas não acatadas em um primeiro momento pelo relator aos 
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debates da comissão e, apesar de resistências, também conseguiram sucesso nos seus 

objetivos. À exemplo da primeira controvérsia, no tema de controle migratório foi um grupo 

expressivo de parlamentares que se mobilizou, em conjunto, para apresentar as 

reivindicações, movidas por uma perspectiva de segurança. Boa parte desses parlamentares 

nunca havia participado de uma reunião da comissão anteriormente, e os que participaram 

foram apenas em raras ocasiões. O mesmo aconteceu com os parlamentares contrários aos 

termos gênero e orientação sexual, salvo uma única exceção. Nesse contexto, é visível o 

fortalecimento da articulação de atores de oposição a certos dispositivos do projeto de lei de 

migração. Ao mesmo tempo, é imperioso notar que vários pontos que poderiam ser polêmicos 

do projeto não foram colocados em questão. Os princípios e direitos dos artigos 3° e 4° não 

foram questionados, nem tampouco os objetivos humanitários do projeto. No mesmo sentido, 

a articulação e mobilização de atores favoráveis ao texto do relatório de Orlando Silva ao PL 

2516/15 também foi fortalecida, resultando em intensas atividades de advocacy de 

organizações da sociedade civil nos momentos que antecederam a votação do projeto. Alguns 

parlamentares que haviam até então feito poucas manifestações na comissão também 

passaram a se mobilizar pela aprovação da proposta, opondo-se às reivindicações discutidas 

na reunião. Vale destacar, ainda, que as divergências apresentadas, apesar da abrangência, 

referem-se a temas específicos, especialmente no controle migratório, e não atingem o projeto 

como um todo, que é aprovado, após um “mega acordo”, por unanimidade. Na etapa seguinte, 

no plenário da Câmara, os embates terão novos desdobramentos. 

 

3.2.2.4 “Aqui não se trata de uma agenda do Trump ou de um nacionalista da Europa”138: a 

votação final na Câmara dos Deputados 

 

 Desde a votação final da CESP, passaram-se mais de 4 meses até o PL 2516/15 voltar 

a ser discutido na Câmara dos Deputados. Esse longo período de espera atravessa o recesso 

parlamentar entre a segunda metade de julho e o início de agosto, bem como o período das 

campanhas eleitorais para as eleições municipais, que se encerram apenas ao final de outubro. 

Nos meses que antecedem o sufrágio popular, como já foi visto, o Congresso Nacional tem 

seu funcionamento reduzido significativamente, dado o envolvimento dos parlamentares nas 

disputas, causando o adiamento da tramitação de projetos de lei.  

 
138 Expressão extraída das notas taquigráficas da sessão do dia 06 de dezembro de 2016, tendo sido proferida 

pelo deputado Orlando Silva. 
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 Essa nova etapa seria a última etapa na Câmara dos Deputados, onde o projeto teria de 

ser avaliado no Plenário da Casa. Em 22 de novembro, o PL 2516/15 entrou na pauta da 

sessão plenária, sob o regime de prioridade, mas atrás de vários outros projetos que 

tramitavam sob o regime de urgência. Com a longa fila, não foi apreciado. No dia 06 de 

dezembro, os parlamentares fortaleceram a mobilização pela sua votação, de modo que foi 

apresentado requerimento de urgência para o projeto (regime de urgência), assinado pelos 

deputados Orlando Silva (PCdoB/SP) e Daniel Almeida (líder do PCdoB/BA), além de vários 

outros líderes partidários (que não puderam ser identificados nominalmente nos arquivos). 

 Nesse meio tempo, a sociedade civil organizada manteve-se ativa na defesa da 

aprovação do projeto de lei. A pressão foi fortalecida com a criação de uma petição online por 

meio do site change.org, organizada pela Cáritas Arquidiocesana de São Paulo, Conectas, 

CELS, ITTC, Missão Paz e Sefras. O abaixo-assinado tinham por título “deputados, ponham 

fim à discriminação contra migrantes”, e em seu texto argumentava-se que: 

 

O Estatuto do Estrangeiro, lei que define as regras da política migratória brasileira, 

foi criado durante a ditadura militar. Por causa dele, pessoas de todas as 

nacionalidades que vêm ao Brasil em busca de uma vida melhor para suas famílias 

ainda são vistos como uma ameaça para o país e têm seus direitos restringidos. 

Hoje, migrantes não podem participar de protestos ou sindicatos e correm o 

risco de ser expulsos ou presos se não estiverem em situação regular. 

Você pode ajudar a acabar com essa injustiça. Junte-se a nós e peça aos deputados 

e deputadas a aprovação de uma nova lei de migração em substituição ao 

Estatuto do Estrangeiro. 

Essa nova lei deve respeitar os direitos humanos, acabando com a criminalização e a 

discriminação dos migrantes. Ela também deve simplificar a obtenção dos 

documentos, permitindo que os estrangeiros se integrem mais rapidamente à 

sociedade. 

Um país que foi construído por pessoas de todas as partes do mundo não pode 

tratar a migração como caso de polícia. #MigrarÉDireito (CHANGE.ORG, 

2016, grifo do autor). 

 

A campanha encerrou com 9.685 assinaturas, contando com a colaboração de diversos 

outros atores e organizações que trabalham com imigração ou direitos humanos.  

 O requerimento de urgência da votação foi aprovado no mesmo dia em que proposto, 

06 de dezembro, e, em sessão deliberativa extraordinária à noite, o projeto entrou em pauta. 

Imediatamente, as organizações da sociedade civil (Cáritas, Conectas, CELS, ITTC e Missão 

Paz) fizeram o chamado à mobilização pelas redes sociais, por meio de um “twittaço” com a 

hashtag #MigrarÉDireito. Nessa mesma data, estava reunida em Brasília a RedeMir, Rede 

Solidária para Migrantes e Refugiados139, articulada pelo IMDH. Muitos dos atores 

 
139 Segundo a descrição no site do IMDH, a RedeMir “é uma rede que congrega instituições presentes em todas 

as regiões do Brasil. Articulada pelo IMDH, com apoio do ACNUR, e outros parceiros e voluntários, a RedeMiR 
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envolvidos na discussão e apoio do projeto de lei estavam juntos, debatendo, entre outros 

assuntos, a tramitação do próprio PL 2516/15. Bruna Furlan e Orlando Silva, inclusive, 

estiveram no encontro e dialogaram sobre a mobilização pela aprovação do projeto. Nesse 

momento, havia a grande preocupação de garantir sua apreciação antes do recesso 

parlamentar, que iniciaria em poucos dias (22 de dezembro). Por outro lado, certos atores 

governamentais não estavam dispostos a encaminhar a votação, por indicar ter ainda 

divergências em relação ao texto. Esse desacordo – e tensão – foi visível em um episódio 

ocorrido dentro do próprio encontro da RedeMir, relatado por uma interlocutora que lá estava: 

 

Letícia Carvalho: Teve a abertura do encontro, e aqui na época, é, Gustavo 

Marrone acho que o nome dele, à época ele era Secretário Nacional de Justiça, a 

gente já sabia, já dialogando com a Bruna e com o Orlando, isso tava assim, beira de 

recesso parlamentar começar. Então a gente sabia que se não aprovasse no Plenário 

nesse momento, ia ficar só pra depois do carnaval de 2017. E então, a Bruna e o 

Orlando estavam se articulando fortemente dentro do Congresso, tipo, fazendo 

requerimento de urgência, o Orlando fez, pegou a assinatura dos líderes, tipo, havia 

essa movimentação muito forte. Aqui, mais de 50 entidades da sociedade civil 

reunidas em Brasília, o Secretário Nacional de Justiça da época vai e fala na nossa 

cara, eu assistindo, nesse momento, fala na nossa cara que não, assim, que não tem a 

menor chance da lei ser aprovada nesse ano, que vai ficar pro, que a assessoria 

legislativa do MJ falou pra ele que, que não tem, que não vai mesmo, que tem 

algumas questões no texto, então que não vai, vai ficar pro ano que vem, tipo, na 

nossa cara, e a gente tava ali justamente pra fazer esse movimento e, de vamos 

aprovar a lei de migração. E nessa hora eu falei "gente, não é possível", 

[imperceptível] o celular e liguei pra Bruna Furlan, "Bruna, o Secretário Nacional de 

Justiça está aqui, na nossa cara, falando que não vai ser aprovada". E aí eu falei, 

"não é possível um negócio desses" [conversa externa], falei "não é possível um 

negócio desses, gente", aí a Bruna falou assim, "com que autoridade ele tá falando 

isso? Chega nele e fala que ele não tá certo e que a gente vai aprovar", porque a 

Bruna e Orlando estavam nesse movimento, inclusive eles foram até o Encontro, 

nesse dia 6, durante a tarde, e aí, isso no mesmo dia, eles foram no Encontro falar 

"estamos trabalhando pra isso", 9 horas da noite, do mesmo dia, a gente soube que o 

projeto entrou na pauta [...]. (entrevista realizada em 31 de outubro de 2019). 

 

 O tensionamento com atores governamentais/ MJ é evidente. Apesar desse movimento 

contrário à votação, contudo, a mobilização para sua aprovação foi muito bem-sucedida, 

contando, segundo vários relatos ouvidos em campo, com o apoio político do presidente da 

Casa, Rodrigo Maia, que mantinha boas relações tanto com Bruna Furlan quanto com 

Orlando Silva. Antes de entrar em pauta, havia ainda um pedido de adiamento da discussão da 

deputada Erika Kokay (PT/DF), que logo foi retirado, pois fora proposto como forma de 

 
está unida no compromisso humanitário da atenção e reassentamento de refugiados e refugiadas, defesa de 

direitos, promoção e integração de migrantes presentes no Brasil ou em regiões fronteiriças. Atua, igualmente, na 

demanda de políticas públicas a favor desta causa. Cada instituição participante tem sua autonomia, estrutura, 

objetivos e formas de atuação próprias. Une-as o dominador comum do respeito irrestrito aos direitos humanos 

das pessoas em mobilidade, na convicção de que todos precisamos de apoios, parcerias, articulações e soma de 

esforços para políticas eficazes e solidárias.” (IMDH, 21--).  
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obstrução em razão do encaminhamento dado em outra matéria, cuja divergência já havia 

então sido superada. 

 A discussão da proposta em plenário foi inaugurada pela deputada Bruna Furlan, que, 

registrando embates com a PF, pediu apoio à aprovação do PL 2516/15: 

 

Peço a atenção e a compreensão do Parlamento, para que nós, no meio da crise em 

que vivemos, possamos produzir uma agenda positiva. Essa lei é de caráter 

humanitário e vem para revogar o antigo e inadequado Estatuto do Estrangeiro, que 

tem um caráter punitivo e expulsório. Nós descriminalizaremos o fluxo migratório e 

passaremos a criminalizar o “coiote”, o traficante de pessoas, o empregador que se 

prevalece do empregado. Esta lei é uma lei muito abrangente. Ela contempla 

inclusive os brasileiros que moram fora. Esta lei tem o intuito de proteger as 

fronteiras, fazendo um cadastro biométrico para cada tipo de migração. Esta lei, 

então, contempla o imigrante, o emigrante, o apátrida, o fronteiriço —os refugiados 

já têm um estatuto que garante os seus direitos e deveres. Sr. Presidente, esta é a 

Semana Nacional do Migrante. Esse tema está sendo debatido em todo o País. 

Existem 60 milhões de pessoas em trânsito no mundo, e nós precisamos garantir 

direitos e deveres para aqueles que estão no Brasil. 

[...]  

Peço aos meus pares muita atenção para este tema. Estivemos na Polícia Federal e 

tivemos alguns embates sobre o direito de defesa dos nossos imigrantes. Precisamos 

garantir a eles esse direito. Algumas emendas e destaques serão discutidos neste 

plenário. (BRASIL, 2016g). 

 

 No prosseguimento da sessão, vários argumentos de apoio à matéria foram 

apresentados por parlamentares de partidos diversos. Em muitas das falas, repetem-se 

concepções já apresentadas em outras etapas desse debate. Em especial, há uma significativa 

adesão à leitura da identidade nacional brasileira e da história do país como compatível e 

constituída pela própria imigração, justificando diretamente uma abordagem de direitos no 

tema. Não obstante, esta leitura frequentemente aparece sintonizada com a avaliação de que o 

Brasil pode, com a aprovação do projeto, dar um grande exemplo ao mundo em meio a um 

contexto do qual ele pretende se afastar, qual seja, de fechamento de fronteiras e violências 

contra imigrantes no Norte global – uma forma, aliás, de combinação de um “nacionalismo” 

brasileiro com a agenda de direitos humanos nas migrações. Essas premissas podem ser 

identificadas em múltiplos trechos de intervenções dos parlamentares: 

 

Deputado Leo de Brito (PT/AC): Nós brasileiros vamos ter orgulho de produzir, 

sem sombra de dúvida, uma das leis mais modernas no tocante a um tema que está 

na ordem do dia das discussões mundiais. Nas últimas eleições, Donald Trump foi 

eleito Presidente dos Estados Unidos com a plataforma de expulsar imigrantes e de 

construir muros para evitar que pessoas de outros países entrem nos Estados Unidos. 

Enquanto isso, nós, neste País acolhedor, que já recebeu tantos imigrantes —

italianos, espanhóis, japoneses, alemães, eslavos —, e que mais recentemente 

abrigou pessoas vindas de países que sofreram com catástrofes, como foi o caso de 

haitianos e de africanos, estamos dando um bom exemplo. Essa lei muda o 

paradigma do acolhimento, com igualdade entre estrangeiros e nacionais, numa 
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perspectiva de dignidade humana e de direitos humanos, revogando o antigo 

Estatuto do Estrangeiro, uma lei feita ainda sob a égide do paradigma da segurança 

nacional. São muito importantes os avanços inseridos nesta Lei de Migração, 

levando-se em consideração os imigrantes, os emigrantes, os residentes fronteiriços 

e os apátridas. (BRASIL, 2016g). 

 

Deputado Ságuas Moraes (PT/MT): O Brasil é um país de imigrantes. Com 

certeza, a maioria aqui não é de Parlamentares que representam o Estado de origem. 

O Brasil é um país que tradicionalmente sempre recebeu bem o estrangeiro. O País 

teve o seu desenvolvimento a partir de levas de estrangeiros que chegaram aqui: 

italianos, japoneses, árabes, enfim, pessoas de várias nações que vieram ajudar a 

construir o Brasil. De fato, nós sempre tratamos bem o estrangeiro. Mas, além de 

oferecer afeto, carinho e respeito, precisamos facilitar, de forma documental, a vida 

desses estrangeiros. (BRASIL, 2016g). 

 

Deputado Pompeo de Mattos (PDT/RS): Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Parlamentares, estamos aqui, Deputada Maria do Rosário, apreciando uma matéria 

sobre a qual comecei a advogar enfrentando o Estatuto do Estrangeiro, que é 

famoso. Aliás, ele foi feito pela ditadura, numa relação muito direta com a Polícia 

Federal. Advoguei muito, defendendo especialmente famílias libanesas no Sul do 

Brasil, famílias que vieram do Oriente Médio. Eu sei da discriminação, da 

desconsideração, da falta de amplitude e de generosidade que o velho Estatuto do 

Estrangeiro tinha para com eles. Agora, nós avançamos com uma legislação pátria 

moderna, adequada à legislação de outros países, com generosidade e respeito à 

condição humana das pessoas na sua essência, na sua amplitude. Aliás, o Brasil 

sempre teve isso consigo, a começar pelo meu Estado, o Rio Grande do Sul, que é 

formado por migrantes. A minha família é de italianos, de romanos. O nome 

Pompeo veio de Pompeia, do Vesúvio, de Roma; Mattos veio dos portugueses, da 

Quinta dos Mattos. Ainda vieram para cá alemães, japoneses, espanhóis, 

portugueses; os negros vieram da África a fórceps, e deram ao Brasil, ao Rio 

Grande, à nossa miscigenação algo fantástico: não temos aqui guerra étnica, disputa 

religiosa. Não nos importa se é italiano, negro, alemão ou índio! Os índios aqui são 

valorizados e devem ser respeitados. Então, nós temos que ter, sim, uma legislação à 

altura da grandeza, da memória, da história do nosso País, que acolheu e acolhe os 

migrantes, com respeito, com dignidade à pessoa humana [...]. Nós, realmente, 

tínhamos que aprovar algo dessa grandeza, dessa importância, porque o Brasil 

merece. Estamos assistindo, mundo afora, refugiados sendo recusados, migrantes 

morrendo na travessia dos mares. Quem não conhece a cantiga América, América, 

que fala dos italianos, quando vieram da Itália e se instalaram na região de Caxias do 

Sul? Está no sangue, no coração, na mente, no ideário, na história e na memória do 

povo gaúcho, do povo italiano, do povo que fez o Brasil. É hora, sim, de nós, com 

generosidade, reconhecermos os migrantes, dando-lhes dignidade, com uma lei clara 

e transparente, numa atitude de respeito. (BRASIL, 2016g). 

 

Deputado Chico Alencar (PSoL/RJ): País algum é uma ilha, isolada, autárquica. O 

mundo globalizado é, em boa parte, globalitário aos excluídos da globalização. Parte 

deles, até no seu abandono, elegem um Donald Trump. Mas, ainda assim, é preciso 

rever os conceitos desse mundo globalitário e operar, como evocam Dalai Lama, 

Papa Francisco e outras lideranças, na globalização da solidariedade. Nós do PSOL 

consideramos que esta Lei de Migração, agora em discussão, é muito positiva. 

Inclusive, o trabalho da Câmara dos Deputados em relação à matéria que veio do 

Senado, por intermédio do Deputado Orlando Silva, fez melhorias consideráveis no 

projeto. Nós destacaríamos que o velho conceito, que vem da Lei de Segurança 

Nacional, da década de 1980, nos estertores da ditadura civil-militar no Brasil, é 

superado agora, enfim, pela conceituação em relação a esse irmão migrante, 

emigrante, apátrida, estrangeiro e semelhante, na ótica da dignidade da pessoa 

humana, dos direitos humanos, e não da segurança nacional, que leva facilmente à 

xenofobia e à estupidez de um nacionalismo arrevesado. O Brasil tem uma tradição 

de recepção e de integração do imigrante à nossa vida social, e esta lei reforça essa 

concepção. Nós entendemos que, com esse projeto, reforçamos também o nosso 
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compromisso com tratados internacionais. O que se vê hoje na Europa é muito 

grave: promove-se o florescimento de visões neonazistas, fascistas, de fechamento 

absoluto ao outro, que é visto como um inimigo, um adversário, muitas vezes um 

estranho a ser eliminado, um perturbador da pacata ordem nacional. No entanto, 

cada vez mais, é preciso que nós tenhamos a concepção de humanidade. [...] Vamos 

avançar! Vamos pensar grande, não só no Brasil, mas também no mundo! (BRASIL, 

2016g). 

 

Deputado Pedro Vilela (PSDB/AL): Defendo, nesta noite, que a matéria seja 

apreciada e aprovada, porque essa é uma agenda mundial. A Europa e os Estados 

Unidos tratam disso. O Brasil não pode ficar de fora desse debate. Acho que, com a 

aprovação desta lei, o Brasil dará exemplo de humanidade e da boa forma de 

tratamento aos migrantes que aqui chegam. (BRASIL, 2016g). 

 

 Em sua intervenção ao apresentar o projeto, Orlando Silva (PCdoB/SP) também 

sublinhou estes elementos: 

 

Esta lei vai colocar o Brasil como referência no paradigma dos direitos humanos e 

reconhecer a migração como direito. Este é o primeiro fundamento do debate que 

fazemos aqui. Migrar passa a ser um direito. No mundo de hoje, em que se valoriza 

a livre circulação do capital, a lei brasileira vai valorizar a livre circulação das 

pessoas. Esta lei é também, Sr. Presidente, o reconhecimento da importância para a 

formação social, histórica, cultural e econômica do Brasil dos vários fluxos 

migratórios que tivemos desde o século XVI. Desde então até o presente momento, 

inúmeros fluxos migratórios serviram à construção da identidade nacional e do 

desenvolvimento do Brasil. Desse modo, a legislação brasileira vai sintonizar-se 

com o que há de mais avançado no mundo, consagrando e valorizando o intercâmbio 

de povos e nações. Eu considero que a aprovação dessa lei tem um valor adicional, 

porque ela se dá em um ambiente de gravíssima crise humanitária. [...] A Europa 

vive um momento muito duro, em que nacionalismo e xenofobia passaram a ser a 

pauta central da disputa política. Isto é o mais grave: cresce a influência política de 

forças que defendem a construção de barreiras na Europa, e não apenas lá. 

Assistimos todos a Donald Trump, agora eleito Presidente, levantar como bandeira 

de sua campanha a construção de um muro entre o México e os Estados Unidos. 

Portanto, o debate que fazemos neste momento sobre a legislação migratória do 

Brasil tem a ver com um tema muito sensível da conjuntura internacional. Tem a ver 

com um tema muito caro para aqueles que defendem a paz no mundo, que defendem 

a integração de povos e nações. (BRASIL, 2016g). 

  

A defesa do projeto também esteve combinada com argumentos que tomam por norte 

a afirmação da agenda internacional de direitos humanos no país face a contextos adversos 

internos e internacionais, a reciprocidade em relação aos emigrantes brasileiros e o abandono 

de concepções da Ditadura Militar: 

 

Deputada Maria do Rosário (PT/RS): Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 

matéria que está sendo votada é de extrema relevância para o Brasil, mas nos situa, 

diante do mundo, também como um país cumpridor dos tratados internacionais. 

Com a votação desta matéria e com a iniciativa tomada no Projeto de Lei nº 2.516, 

de 2015, nós passaremos a estar mais atentos a direitos fundamentais. O projeto de 

lei supera obstruções porque trabalha com o viés do direito humanitário e do direito 

internacional dos direitos humanos. Há medidas de controle e de identificação civil 

extremamente importantes e que estão previstas nesta nova legislação, mas elas têm 

um viés humanitário e partem, Sras. e Srs. Deputados, do seguinte princípio: como 
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nós queremos que uma brasileira ou um brasileiro seja atendido em qualquer país do 

mundo? Como nós queremos que os nossos irmãos sejam atendidos em qualquer 

lugar do mundo? [...] 

Lamentavelmente, no mundo, nos nossos dias, o tema da migração humana 

transformou-se no mais importante para os direitos humanos no século XXI. Nós 

nos damos conta de que temos entre os migrantes crianças, muitas vezes 

desacompanhadas, adolescentes, trabalhadoras e trabalhadores, pessoas que buscam 

tão e simplesmente solução para questões de pobreza extrema, seres humanos que 

buscam apoio. Sras. e Srs. Deputados, votarmos esta matéria é sermos coerentes 

com a própria Constituição da nossa República, que estabelece princípios 

fundamentais: os direitos humanos e o respeito à orientação, às relações 

internacionais baseadas na dignidade humana, a autonomia entre os povos, mas 

sempre orientados por uma perspectiva humanitária intransponível. (BRASIL, 

2016g). 

 

Deputada Erika Kokay (PT/DF): Sr. Presidente, para aprovar este projeto, nós 

partimos de alguns pressupostos. O primeiro deles é que é preciso fazer o luto da 

ditadura militar, período em que se criou o Estatuto do Estrangeiro. Esta proposição 

vem no sentido de ab-rogar o Estatuto do Estrangeiro, que era tecido a partir da 

lógica de uma segurança nacional que violava os próprios direitos, ou seja, uma 

segurança nacional imposta com botas e baionetas. A Lei de Migração vem no 

sentido de fazer o luto desse período traumático da história brasileira [...]. Além 

disso, considerando que os direitos humanos são universais, sabemos que a 

humanidade é uma só. Repito: a humanidade é uma só! Essa obviedade é negada 

todos os dias. Nós temos várias formas de ser, várias etnias, nascemos em vários 

locais do mundo, mas nós somos uma única humanidade. Nós temos hoje uma Lei 

de Migração [...]. O princípio da dignidade humana é intrínseco a nossa própria 

humanidade, reconhece-a e dela é derivado. O princípio da dignidade humana tece o 

acolhimento e a forma como nós abarcamos migrantes neste País. Isso acontece num 

momento de tanta xenofobia, de tanta exclusão, quando a imagem de um menino 

morto nos braços de alguém tomou conta de cada uma e cada um de nós. Este País, 

por iniciativa deste Parlamento, estabelece a dignidade humana para os migrantes. 

(BRASIL, 2016g). 

 

 Nos discursos parlamentares, há também uma menção à chegada dos imigrantes 

venezuelanos, especialmente pelo norte do país/estado de Roraima140. Com esse exemplo 

concreto, a deputada Shéridan (PSDB/RR) defende, de uma forma um tanto quanto ambígua, 

a aprovação da nova lei, já que a parlamentar também considera uma potencial “oposição” 

entre sociedade brasileira e imigrantes: 

 

Deputada Shéridan (PSDB/RR): Ela trata de uma questão humanitária, de receber 

com olhar respeitoso e responsável o imigrante no Brasil. Roraima hoje vive essa 

realidade, a da imigração, a duras penas. Os venezuelanos que adentram o Estado de 

Roraima são submetidos a uma condição de vulnerabilidade muito grande. Eu 

parabenizo a Deputada Bruna Furlan e todos os membros da Comissão Especial que 

tratou da Lei de Migração pelo brilhante trabalho. Faço votos de que agora o Brasil 

leia de forma diferenciada e perceba de forma diferenciada a importância de 

respeitar e receber bem, porém, sem comprometer a sociedade brasileira, o povo 

brasileiro, que também merece se preparar, reestruturar-se. Que se faça isso sem 

violar a sociedade brasileira, como temos vivido nos Estados da Região Norte, 

especificamente em Roraima, devido à imigração. (BRASIL, 2016g). 

 
140 À época, o fluxo de refugiados venezuelanos já chegava no Brasil. Sobre esse contexto, Cf. JAROCHINSKI 

SILVA e JUBILUT, 2018. 
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 Assim, além das referências à identidade nacional brasileira, a defesa da aprovação do 

projeto se vincula também a argumentos variados que vão desde o abandono de construções 

jurídicas do regime militar até a situação dos emigrantes, tendo ainda espaço para 

posicionamentos de apoio ambíguos que opõem a sociedade brasileira e os estrangeiros. 

Apesar disso, é interessante ter em conta que o argumento mais frequentemente 

compartilhado na sessão - e que acompanha praticamente toda a tramitação do projeto - é o da 

associação entre o “ser brasileiro” e o “ser imigrante”.  

A redação final ainda ganharia, contudo, alguns ajustes. Nesse sentido, ao projeto 

foram oferecidas emendas (emendas de plenário), apresentadas na sessão. Como relator 

também nesta etapa, Orlando Silva rejeitou duas das propostas, sobre visto de turismo e 

controle migratório, e acolheu parcialmente uma delas. De autoria do deputado Otávio Leite, 

essa emenda (Emenda nº 3) restringia a responsabilidade das empresas transportadoras nas 

despesas de repatriação aos casos em que houvesse dolo ou culpa. À ela, o relator incluiu 

também uma subemenda de relatoria, contendo alterações pontuais de redação, algumas 

disposições específicas sobre vistos temporários e alterações nos procedimentos de solicitação 

de autorização de residência. Nesse último ponto, voltou ao texto (embora não de forma 

exatamente igual) um dispositivo retirado no parecer da CESP que impede a concessão de 

autorização de residência a “estrangeiro condenado criminalmente, no Brasil ou no exterior 

por sentença transitada em julgado, desde que a conduta esteja tipificada na legislação penal 

brasileira” (BRASIL, 2016g), salvo em algumas exceções. Essa mudança se ambienta em uma 

perspectiva de segurança, tendo ocorrido “em função do longo debate feito com o Poder 

Executivo, levando-se em conta a legislação internacional e a experiência internacional” 

(BRASIL, 2016g), é dizer, por demanda de atores do Executivo nas negociações de 

bastidores. Foi incluído também, no artigo 3°, como princípio da política migratória brasileira, 

a proteção ao mercado de trabalho nacional, “por demanda de uma série de entidades 

representativas de trabalhadores”, especificamente “em atendimento sobretudo ao pleito de 

trabalhadores marítimos que viam no texto aprovado a possiblidade de restringir em demasia 

o espaço para as suas ocupações, principalmente nas atividades vinculadas ao turismo” 

(BRASIL, 2016g). Esse princípio, não defendido em nenhum momento durante as atividades 

da CESP, destoou fortemente das alterações que vinham sendo defendidas pelo relator, 

retomando antigas bandeiras do Estatuto do Estrangeiro. Decorrente de negociações e 

mencionado em campo como contrário à vontade de Orlando Silva, sua introdução pode ser 

entendida a partir de uma forte pressão de sindicatos de trabalhadores, contextualizada em um 
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ambiente em que eram correntes preocupações do setor de trabalhadores marítimos pela 

possibilidade da entrada de marítimos estrangeiros em decorrência de algumas flexibilizações 

ventiladas em propostas de resoluções do CNIg (Cf. BRASIL, 2013d). 

 Na deportação, foi introduzida também uma disposição que permite sua efetivação 

mesmo sem a manifestação da DPU, desde que ela tenha sido previamente notificada. Essa 

medida já havia sido ventilada durante a deliberação do projeto na Comissão Especial, sendo 

compreendida a partir das negociações com a Polícia Federal. Foi exatamente no tema do 

controle migratório que, à exemplo da CESP, a grande polêmica se instalou. As disputas entre 

as perspectivas de segurança e a perspectiva de garantias ainda não haviam sido solucionadas, 

de modo que novamente os debates voltaram a tomar espaço no Plenário. Rejeitada, a emenda 

nº 2 trazia cinco novos parágrafos ao artigo 39, sobre entrada e saída do território nacional, 

que regravam prazos máximos de permanência em área de fiscalização do viajante e exigiam 

que fosse garantido tratamento digno, além de dispor sobre responsabilidades das empresas 

transportadoras. Essa proposta, de caráter garantista, foi, em grande medida, sugerida nos 

bastidores por organizações da sociedade civil de São Paulo (CRAI, CELS, Caritas, Conectas, 

Missão Paz e ITTC) e foi apresentada pelo deputado Ivan Valente (PSoL/SP). Relatando a 

proposta, Orlando Silva ainda explicou que, como parlamentar, era favorável à sua aprovação, 

mas, na condição relator, encaminharia pela sua rejeição, em respeito ao acordo feito na CESP 

de deixar o texto mais genérico para posterior regulamentação. A necessidade de ceder em 

certos pontos para permitir a aprovação da matéria novamente é evidente, mostrando o caráter 

negociado da tramitação do projeto e o forte papel político dos acordos. Na votação final, em 

meio a um clima tenso, a emenda foi, de fato, rejeitada, sem maiores debates, apenas 

contando com o encaminhamento favorável do PT, do PCdoB e do PSoL.  

 Este “clima tenso” foi instalado pelo debate referente às medidas de retirada 

compulsória, patrocinado por parlamentares que se posicionaram como porta-vozes da Polícia 

Federal. Antes mesmo da apresentação do relatório de Orlando Silva, o deputado José Carlos 

Aleluia (DEM/BA) já havia manifestado sua indignação com o projeto: 

 

Este será o único País do mundo —repito —, o Brasil será o único País do mundo 

em que alguém chegará ao seu território de modo ilegal e indesejável, e a Polícia 

Federal não poderá deportá-lo imediatamente. Será que os Deputados querem 

aprovar isso? Entendo que essa não é a melhor prática. Viraremos porto, viraremos 

chegada de todos aqueles que estejam saindo do seu país, seja por que motivo for, e 

encontrarão as portas do Brasil abertas; imediatamente, transformam-se em cidadãos 

brasileiros com direito à Defensoria Pública para defender o direito que eles 

ilegalmente conquistaram. Srs. Líderes, Srs. Deputados, senhores representantes do 

Governo, esse é um assunto relevante na política mundial. Eu não sou um indivíduo 

que não entende a necessidade de receber migrantes. O Brasil é um país jovem, que 
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precisa ter uma política de imigração clara, mas não através desse projeto, não dessa 

forma. Nós não podemos aprová-lo da forma como está. 

Eu peço ao Sr. Relator que procure dar as salvaguardas para que a nossa polícia de 

fronteira possa rechaçar de imediato aqueles que fogem do crime, aqueles que não 

são desejados no País e aqueles que podem se transformar em mais um caso para o 

Poder Judiciário brasileiro. Eu não estou convencido de que este projeto interessa ao 

Brasil. Eu não votarei a favor dele da forma como está. (BRASIL, 2016g). 

 

 O objeto dessa controvérsia era o artigo 47, que tratava da repatriação e suscitava 

fortes divergências especialmente por conta de seu § 4° (conforme a numeração do parecer 

final da CESP), sobre causas de impossibilidade da aplicação da medida: 

 

Art. 47, § 4º: Não será aplicada medida de repatriação à pessoa em situação de 

refúgio ou de apatridia, de fato ou de direito, aos menores de 18 (dezoito) anos 

desacompanhados ou separados de suas famílias, exceto nos casos em que se 

demonstrar favorável para a garantia de seus direitos ou para a reintegração a sua 

família de origem, ou a quem necessite de acolhimento humanitário, nem, em 

qualquer caso, de devolução para país ou região que possa apresentar risco à sua 

vida, integridade pessoal ou liberdade. (BRASIL, 2016h, p. 20-21). 

 

 Os parlamentares interlocutores de agentes da Polícia Federal, orientados por uma 

perspectiva de segurança ainda mais rigorosa do que a até então vista, argumentavam temer 

que esta possibilidade permitisse que pessoas que oferecessem risco à segurança pública 

pudessem adentrar ao país. Este medo é acompanhado de uma evidente construção de sujeitos 

indesejáveis, ou seja, aqueles vinculados ao potencial cometimento de algum fato delituoso. 

Há uma associação da imigração com a noção de perigo ao Estado e à sociedade brasileira, 

muito próxima da lógica do antigo Estatuto do Estrangeiro, que materializa propostas que vão 

mais além do que o já defendido pelos representantes dos policiais.    

 Com essa forte controvérsia, a discussão entre o deputado José Carlos Aleluia e os 

parlamentares Orlando Silva e Bruna Furlan subiu de tom: 

 

Deputado José Carlos Aleluia: Outro ponto, Sr. Relator, é que, da maneira como 

V.Exa. escreveu o § 4º, ninguém será repatriado no Brasil. As exceções são de tal 

modo que jamais a Polícia Federal vai poder aplicar a repatriação. 

O mais grave de tudo é esse § 4º. V.Exa. praticamente diz que ninguém será 

repatriado pela Polícia Federal. V.Exa. abre tantas exceções, com tanta 

subjetividade, falando de refugiado ou de apátrida, de fato ou de direito, de quem 

necessita de acolhimento humanitário, de quem corre risco na região de origem. São 

tantas exceções que o Brasil vai ter que receber todo mundo que chegar ao aeroporto 

e declarar que se encontra em uma dessas condições. V.Exa. há de convir que isso é 

um ônus com o qual nenhum país do mundo arca. Nenhum país do mundo pode 

arcar com isso!  

Deputado Orlando Silva: Deputado Aleluia, eu quero fazer uma reflexão com 

V.Exa. O § 4º não é tão amplo quanto V.Exa. refere, há situações específicas, 

situações consagradas na legislação internacional. A situação de refúgio é uma 

situação determinada, tipificada; a de apatridia refere-se à situação daquele cidadão 

ou cidadã que não possui uma pátria identificada como sendo a sua nacionalidade. 
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Eu estou defendendo a não aplicação de repatriação a menores desacompanhados ou 

separados da sua família. 

Deputado José Carlos Aleluia: V.Exa. está legalizando a figura do coiote! Quem 

vier acompanhado de coiote pode entrar! V.Exa. está dizendo isso! Está escrito isso 

aqui! 

Deputado Orlando Silva: Deputado, nós criminalizamos... 

Deputado José Carlos Aleluia: Quem vier acompanhado de coiote pode ficar; 

quem vier desacompanhado da família. É isso que V.Exa. esta fazendo! 

Deputada Bruna Furlan: Deputado Aleluia, desculpe-me, mas nós vamos 

criminalizar o coiote. A função deste projeto é criminalizar o coiote. V.Exa. está 

fazendo uma interpretação equivocada, com todo o respeito. 

Deputado Orlando Silva: Deputado Aleluia, a questão central aqui é a seguinte: é 

um conceito. Qual é o conceito? Migração é um direito, e o Brasil vai se sintonizar 

com regras internacionais de migração. Aqui não se trata de uma agenda do Trump 

ou de um nacionalista da Europa, que tentam restringir o acesso às fronteiras, 

Deputado! Portanto, de fato, é um conceito que permite a livre circulação das 

pessoas. Atenção! Esta matéria foi objeto de debate com a Polícia Federal. No 

Brasil, ninguém conhece mais de fronteira, de controle de fronteira, de entrada e 

saída de pessoas do que a Polícia Federal, que tem atribuição constitucional para 

tratar desta matéria. Eles avaliaram e aprovaram este texto. 

Deputado José Carlos Aleluia: Sr. Relator, apesar de eu ter lido sozinho, quando 

levantei a questão da tribuna, fui procurado por assessores da Polícia Federal, que 

pensam igual a mim e desejam retirar o § 4º. Por isso, eu tenho um destaque para 

retirar o § 4º, caso V.Exa. não faça um acordo para uma redação mais restritiva.   

Deputado Orlando Silva: Não há condição de acordo, Deputado. 

Deputada Bruna Furlan: Deputado Aleluia, parece-me que V.Exa. está falando em 

nome da Polícia Federal. (BRASIL, 2016g). 

 

 Bruna e Orlando assumem uma posição de frontal antagonismo em relação às 

concepções de segurança do deputado Aleluia, rejeitando suas premissas de lacunas da lei e 

questionando a própria legitimidade da proposta depois de tudo já ter sido negociado com a 

Polícia Federal. Além disso, Orlando explicitamente opõe a inspiração do projeto de lei de 

reconhecer a migração como direito à visão da migração como perigo, momento em que o 

embate entre diferentes significados de imigração é evidente. Isto também nos aponta o 

quanto o vínculo entre migração e segurança nacional é imperante em alguns contextos, não 

sendo por acaso que essa perspectiva protagonizava as intensas e intermináveis disputas que 

estão sendo vistas. 

 Outro ponto de alteração no mesmo artigo 47 foi apresentado pelo deputado delegado 

Francischini (SD/PR), também atribuído à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça. Nesse 

caso, o problema apontado foi o § 5°, que permitia a estada condicional de pessoa sobre quem 

recaísse medida de repatriação. Considerando ser um mecanismo muito subjetivo, o 

parlamentar solicitou sua retirada, sugerindo um acordo ao relator para a aprovação do 

projeto. Nesse caso, Orlando Silva logo acatou a sugestão, fechando o acordo. Ao agradecer o 

acolhimento da sua reivindicação, Francischini fez uma dura crítica ao Ministério da Justiça, 

indicando fraturas políticas na relação entre MJ e PF: 
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Apesar de a assessoria do Ministério da Justiça não ter noção de que é a Polícia 

Federal que cuida disso e de ter vindo me dizer que foi a Polícia Federal que pediu e 

não o Ministério da Justiça... Novamente, de cócoras, o Ministério da Justiça não 

consegue vir aqui debater uma legislação criminal. Em nome da Polícia Federal, eu 

agradeço a V.Exa. Parabenizo V.Exa. e a Deputada Bruna Furlan pelo trabalho de 

excelência. Isso vai proteger os imigrantes e as pessoas que realmente precisam. 

(BRASIL, 2016g).  

 

 Após os debates, a sessão entrou na fase de votação do projeto. Nesta etapa, vota-se o 

projeto na sua generalidade e, seguindo previsões regimentais, pode-se votar à parte algum 

trecho controverso do texto, por meio do pedido de destaque. No PL 2516/15, além das 

emendas já referidas, o único destaque que se manteve até o momento da deliberação foi o 

referente ao §4° do artigo 47, motivado pelo questionamento do deputado José Carlos Aleluia.   

Em relação ao projeto como um todo, praticamente todos os parlamentares votaram 

pela sua aprovação. Nesse caso, o anúncio dos votos foi feito pelas lideranças partidárias ou 

por deputados por elas designados, que, seguindo os procedimentos da Casa, orientam os 

votos dos parlamentares de seus partidos e/ou bancadas141. Muitos argumentos já ouvidos na 

própria sessão foram novamente verbalizados, especialmente aquele que relaciona 

diretamente e de forma compatível a imigração à identidade nacional brasileira e associa o 

tema da imigração aos direitos humanos, rejeitando sua vinculação à lógica da segurança 

nacional:  

 

Deputado Carlos Zarattini (PT/SP): Sr. Presidente, o PT é plenamente favorável a 

esse projeto, um projeto que demonstra o sentimento do povo brasileiro de 

recepcionar os imigrantes, como sempre aconteceu na nossa história. A imigração 

construiu o Brasil, e, portanto, nós temos que aperfeiçoar essa legislação, que ainda 

é da época da ditadura. Nós precisamos modernizar a lei, trazê-la para as condições 

do dia de hoje.  (BRASIL, 2016g). 

 

Deputado Bacelar (PTN/BA): Sr. Presidente, há cerca de 36 anos o Brasil clama 

por uma nova lei de migração. O chamado Estatuto do Estrangeiro praticamente 

criminaliza o migrante e vai de encontro a uma das características fundamentais 

deste País, que é estar de braços abertos para todos os povos, e também não faz jus à 

contribuição que os migrantes deram para a construção desta Nação. (BRASIL, 

2016g). 

 

Deputada Angela Albino (PCdoB/SC): O momento de hoje para nós é de um 

avanço significativo civilizatório e humanitário. Eu era Secretária de Estado de 

Santa Catarina, na área de assistência social, quando houve o fluxo migratório em 

2015. Centenas de pessoas vieram do Haiti, do Senegal e foram para o nosso Estado 

sem conhecerem nada. E a legislação era uma grande dificuldade para o acolhimento 

humanitário e a inclusão produtiva. Esses foram os dois eixos que o Governador 

Raimundo Colombo propôs à época e que conseguimos levar adiante. Portanto, 

acredito que nós todos e todas, que somos filhos e filhas de imigrantes, devemos 

 
141 Por meio do encaminhamento de votação, que consiste no “pronunciamento dos líderes ou parlamentares por 

eles designados, a favor ou contra a proposição cuja votação foi anunciada, a fim de orientar o voto da respectiva 

bancada.” (CONGRESSO NACIONAL, 2018, p. 32). 
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hoje esse voto à tradição do povo brasileiro de ser acolhedor e de saber reconhecer 

que somos um povo plural. (BRASIL, 2016g). 

 

Deputado Odorico Monteiro (PROS/CE): Sem dúvida nenhuma, a preocupação 

de ver a perspectiva humana, a questão da solidariedade e todos os aspectos 

relacionados à migração, o fato de considerar que o Brasil foi construído, na grande 

maioria de sua estrutura, por imigrações, inclusive recentes, vai fazer com que essa 

lei venha a suprir um vácuo nesse campo. Por isso, o PROS vota “sim”. (BRASIL, 

2016g). 

 

Deputado Ivan Valente (PSoL/SP): Sr. Presidente, o PSOL vai votar “sim” a essa 

proposta. Nós estamos entendendo este projeto como grande avanço da legislação 

brasileira, que, na prática, revoga o Estatuto do Estrangeiro. Ele é, sem dúvida, um 

marco na decisão de acolher, contra a desconfiança, ao substituir a doutrina da 

segurança nacional pelo respeito aos direitos humanos. Trata-se da promoção da 

integração do migrante, contra a ideia da xenofobia e do preconceito. Significa dizer 

que o imigrante e o migrante são bem-vindos, documentados ou indocumentados. E 

nós não estamos falando aqui de criminosos, nós estamos falando de cidadãos. Eu 

quero dizer da tradição brasileira do acolhimento ao estrangeiro, ao migrante que 

construiu a Nação brasileira. O voto do PSOL é “sim”. (BRASIL, 2016g). 

 

Deputado Alessandro Molon (REDE/RJ): Nosso País se formou também, e muito, 

pela imigração. Por isso, é fundamental ter as garantias e os direitos dos migrantes 

previstos em uma lei atual, moderna, que tenha o foco na construção de uma 

sociedade mais justa e inclusiva. Por isso, nossos cumprimentos aos que conduziram 

o trabalho, à Deputada Bruna Furlan e ao Deputado Orlando Silva, por esse enfoque 

especial, um enfoque de respeito aos direitos humanos dos migrantes, à sua 

dignidade sobretudo nesse momento em que o mundo —e o Brasil também —é 

afetado por crises de refugiados, sejam refugiados por guerras, sejam refugiados por 

desastres ambientais. (BRASIL, 2016g). 

 

Deputada Jandira Feghali (PCdoB/RJ): Sr. Presidente, sou filha de imigrante, 

aliás, muitos aqui o são, e sabemos da importância desses migrantes para a 

construção da Nação brasileira. [...] Acho fundamental aprovar esta matéria, porque 

vamos avançar na legislação brasileira. Nós tínhamos um Estatuto do Estrangeiro 

feito na época da ditadura militar. Não é possível que tenhamos dúvida sobre isso. 

(BRASIL, 2016g). 

 

 Outros parlamentares também encaminharam os votos de seus partidos lembrando do 

vanguardismo do projeto (Antonio Imbassahy- PSDB/BA), da inspiração humanista e de seu 

tratamento humano (Milton Monti – PR/SP; Carlos Gomes – PRB/RS; Rubens Bueno – 

PPS/PR), e da segurança jurídica proporcionada ao imigrante, face ao desatualizado Estatuto 

do Estrangeiro (Simão Sessim – PP/RJ). Novamente, contudo, apesar de outros argumentos 

serem mencionados, a interpretação da relação entre identidade nacional brasileira e 

imigração se sobressai. Em comum entre todos estes votos, muitos elogios foram reservados 

ao deputado Orlando Silva e à deputada Bruna Furlan pela condução dos trabalhos, assim 

como a mais alguns atores.  

 Por parte do Solidariedade, o deputado Francischini também votou favoravelmente ao 

projeto, ressalvado o destaque do § 4° do deputado Aleluia. Este também votou pela 

aprovação ao projeto, mas registrando sua divergência quanto àquele parágrafo e ao parágrafo 
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5° (do parecer da CESP) que, com as alterações de plenário, havia restringido a 

responsabilidade das transportadoras nos custos da repatriação. O único deputado que 

manifestou voto contrário ao projeto, em sua generalidade, foi o deputado Jair Bolsonaro 

(PSC/RJ), que argumentou que a imigração poderia ser um grande perigo ao país e opôs a 

cultura dos imigrantes à cultura brasileira. Assumindo uma noção radicalmente destoante em 

relação ao que vinha então sendo interpretado, o deputado pensa o imigrante como um outro 

antagônico em relação à identidade nacional: 

 

Deputado Jair Bolsonaro: Sr. Presidente, quero fazer um apelo aos meus colegas! 

Tenho certeza de que V.Exas. não sabem o que estão votando. 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! É o 

apelo que eu faço, Sr. Presidente, para votar contra isso aí. Obrigado pela 

oportunidade. Pelo Brasil, peço o voto “não”. (BRASIL, 2016g). 

 

 Apesar do forte tom da fala, essa foi a única manifestação explicitamente contrária à 

aprovação do PL 2516/15, de modo que a proposta foi amplamente aceita pela Casa. Passada 

esta etapa de apreciação, seguiu-se a votação sobre as emendas (já vistas) e sobre os destaques 

do deputado José Carlos Aleluia ao artigo 47. Vários parlamentares então encaminharam a 

votação de seus partidos/bancadas defendendo a manutenção do texto e rejeitando a 

reivindicação de Aleluia. Os argumentos davam conta de que era necessário manter as 

garantias aos imigrantes contra arbitrariedades e rechaçavam a associação entre imigração e 

ameaça, mostrando uma evidente disputa entre a perspectiva garantista e a perspectiva de 

segurança: 

 

Deputado Carlos Zarattini (PT/SP): O PT, Sr. Presidente, vota “sim” ao texto, 

porque esse texto dá garantias às pessoas. Esse texto garante que as pessoas que 

chegam ao Brasil nas situações que estão descritas nesse artigo sejam protegidas. O 

que está propondo esse destaque é retirar isso e permitir que a Polícia Federal faça o 

que bem entender, o que desregulamenta a ação, impedindo que haja um padrão de 

comportamento por parte da Polícia Federal. (BRASIL, 2016g). 

 

Deputada Bruna Furlan (PSDB/SP): Presidente, nós gostaríamos de votar “sim”, 

para manter o texto do Relator que veio combinado no diálogo com o Senado 

Federal, com o Senador Aloysio Nunes e com o Governo também. Nós estamos 

tratando de crianças, que já têm o Estatuto da Criança; de refugiados, que já têm o 

Estatuto dos Refugiados, que foi inclusive relatado pelo Senador Aloysio Nunes; dos 
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apátridas, e já existe um tratado para cuidar dos apátridas. Suprimir esse parágrafo 

não é o melhor caminho. Nós estamos falando de apátridas, refugiados e crianças. É 

importante que este Parlamento tenha consciência do que nós estamos tratando neste 

destaque. (BRASIL, 2016g). 
 

Deputado Ivan Valente (PSoL/SP): Na verdade, não existe uma autodeclaração da 

pessoa. Os requisitos têm que ser preenchidos diretamente. Vão verificar se as 

pessoas são perseguidas, se elas são refugiadas. Não há essa liberalidade, não há 

coiote nenhum aqui. Nós temos que parar com essa desconfiança. O Brasil é um país 

de acolhimento, e nós temos que definitivamente acabar com o medo. Há pessoas 

aqui que têm medo que o medo acabe. Nós temos que parar com isso! Nós temos 

que ser um país de acolhimento, particularmente contra qualquer muro que impeça 

que refugiados ou perseguidos possam entrar no País, preenchendo os devidos 

requisitos. (BRASIL, 2016g). 

 

Deputada Jandira Feghali (PCdoB/RJ): Sr. Presidente, este destaque não 

corresponde aos acordos construídos na Casa. Não há autodeclaração de refugiados. 

Existem critérios na lei que tratam de refugiados. Eles querem dar liberdade à 

Polícia Federal de tirar daqui menores de idade, apátridas, pessoas que têm 

características de refúgio pela lei. Não é uma autodeclaração. Além de ser 

absolutamente contrário ao sentido civilizatório internacional, é perverso, é 

desumano suprimir o texto. A Minoria vota “sim” ao texto. (BRASIL, 2016g). 
 

Deputado Leo de Brito (PT/AC): Sr. Presidente, infelizmente, a visão que está 

sendo colocada pelos autores do destaque é a visão do antigo código do estrangeiro, 

que criminalizava o processo migratório. Estamos votando “sim”, pela manutenção 

do texto do Relator, entendendo que há excessos nessa interpretação de tratar 

imigrantes apátridas que venham ao País como refugiados como se fossem 

atentatórios à segurança nacional. (BRASIL, 2016g). 

 

 Também manifestaram apoio ao texto pelos seus partidos (ou reforçaram esse apoio, 

quando já manifestado por outro parlamentar) Angela Albino (PCdoB/SC), Alessandro Molon 

(REDE/RJ) e Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP). Este último, ao finalizar sua manifestação, 

ironizou: “[...] há Trumps demais neste plenário” (BRASIL, 2016g). 

 Ainda insistindo no destaque, José Carlos Aleluia voltou a sugerir que “ninguém 

poderá ser repatriado do Brasil. Para todo mundo, é só declarar que está em uma dessas 

situações.” (BRASIL, 2016g). Apoiando-o, Simão Sessim (PP/RJ) usou da palavra, 

justificando ser “uma porta aberta para outro tipo de refugiado” (BRASIL, 2016g). Alberto 

Fraga também se somou ao debate, alegando que o parágrafo em análise seria um excesso e 

associando sua redação a um risco de imigração “desenfreada”: “nós não podemos ter no 

Brasil uma situação como na Europa. Meu Deus do Céu, todo o mundo vai querer vir para cá, 

vai dizer que é refugiado e não vai querer sair do País!” (BRASIL, 2016g). Nesse momento, 

fica bastante visível que a preocupação de segurança não está focada, como antes, nos 

estrangeiros que vinham ao país para uma finalidade considerada perigosa, mas está focada 

propriamente nos imigrantes. A ameaça de que falam não são mais os torcedores de futebol, 

mas pessoas que chegam ao país como imigrantes, colidindo de frente com toda a inspiração 

humanista do projeto – por isso, aliás, não houve possibilidade de acordo e o debate foi às 
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últimas consequências, ou seja, à disputa por voto. Trata-se de uma perspectiva de segurança 

que vai muito além daquela defendida na CESP, assumindo posições que podem ser 

consideradas fortemente anti-imigração.  

 Nesse ponto, o relator Orlando Silva se manteve firme e rejeitou a possibilidade de 

acordo. Francischini ainda havia apelado ao deputado, mas o próprio presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, deixou evidente a impossibilidade de conciliação: 

  

Deputado Delegado Francischini (SD/PR): Nossa preocupação, Deputado Orlando 

Silva, é a mesma do Deputado José Carlos Aleluia. Situação de refúgio é a 

autodeclaração de uma pessoa que, independentemente da idade, ao entrar no nosso 

País, respondendo ou não ato infracional ou crimes em outro país, declara que quer 

refúgio. [...] Fica essa preocupação, mesmo ressaltando o acordo. Para terminar, 

Presidente, nós... (Desligamento automático do microfone.) [...] Para facilitar uma 

tentativa de acordo... 

Deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ): Deputado, como vota o Solidariedade? 

Deputado Delegado Francischini (SD/PR): Só quero uma tentativa de acordo, 

Presidente!  

Deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ): Não, Deputado, peço que oriente, por favor. 

Deputado Delegado Francischini (SD/PR): Se o Relator tirasse a palavra “refúgio” 

e só deixasse o “apatridia”, que é aquele que não tem pátria, poderia... 

Deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ): Não podemos mais, Deputado, o texto já está 

votado, não há mais condição de o Relator mexer no texto. 

Deputado Delegado Francischini (SD/PR): Fica a nossa preocupação. Então voto 

“não”, Presidente. (BRASIL, 2016g). 

 

 Desse momento em diante, a sessão se tornou tensa, com a intensificação das disputas 

e dos ânimos entre os parlamentares. A legitimidade do questionamento apresentado no 

destaque voltou a ser posta em dúvida, desta vez pelo próprio presidente da Casa, ao 

contraditar outro parlamentar por considerar inadequada a postura política dos representantes 

da Polícia Federal: 

 

Deputado Pauderney Avelino (DEM/AM): Sr. Presidente, já está havendo aqui 

uma solicitação da Polícia Federal para que esse § 4º seja suprimido porque não fez 

parte do acordo, conforme consta neste texto. Por isso, eu gostaria de chamar a 

atenção deste Plenário, porque quem cuida das nossas fronteiras é a Polícia Federal. 

E, neste caso, recebi agora uma solicitação para que esse § 4º, que não foi acordado 

da forma como está redigido, seja suprimido do texto. [...] Para supressão, Sr. 

Presidente, porque, caso contrário, serei obrigado a pedir verificação. 

Deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ): Deputado, esse artigo veio no texto da 

Comissão. 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.) (BRASIL, 2016g). 

 

Bruna Furlan e Carlos Zarattini se somaram às críticas, revelando sua indignação com 

o que acontecia na votação:  
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Deputada Bruna Furlan (PSDB/SP): É importante nós mantermos este acordo, 

que foi feito com o Governo e com o Senado Federal. Penso que o Democratas, o 

Deputado Aleluia, por quem tenho profundo respeito, não tem conhecimento da lei, 

porque, se tivesse, não estaria agindo desta maneira. A Polícia Federal está toda aqui 

no plenário. Nós respeitamos a Polícia Federal enquanto ela está prendendo políticos 

corruptos. Porém, quando quer tirar direitos dos imigrantes, tirar direitos previstos 

nessa lei de caráter humanitário, ela não merece a nossa consideração. (BRASIL, 

2016g). 

 

Deputado Carlos Zarattini (PT/SP) Sr. Presidente, não há nenhuma manifestação 

do Ministério da Justiça. Por isso, acho completamente extemporâneo que venha 

aqui qualquer funcionário da Polícia Federal, por mais respeito que eu tenha por esse 

funcionário, querer colocar o posicionamento de um órgão do Governo. O que está 

sendo apresentado aqui, ninguém sabe se isso é realmente a posição do Ministério da 

Justiça. Portanto, nós temos que fazer prevalecer aquilo que foi discutido e 

extensamente negociado pelo Deputado Orlando Silva. (BRASIL, 2016g). 

 

 O relator Orlando Silva também mostrou sua insatisfação com a disputa, avaliando ser 

um rompimento com os acordos firmados na CESP e ao longo de toda a tramitação do 

projeto: “Não é razoável nós rompermos um acordo. O que fazemos neste momento é romper 

um acordo. Eu cedi em muitos pontos em função da construção de um consenso, de um 

acordo”. (BRASIL, 2016g). Dessa forma fica evidente que o caráter negociado do projeto não 

significou que ele não tenha sido alvo de disputas específicas que extrapolavam os limites dos 

pactos tecidos nos bastidores ou diante de votações.  

  Convencido com o chamado a honrar os compromissos, contudo, o PRB ainda alterou 

seu voto e passou a votar pela manutenção do texto. Antes da votação final – não apenas 

simbólica, mas com verificação nominal, solicitada por Aleluia -, ainda se escutaram na 

sessão algumas frases de efeito contra o projeto e de caráter visivelmente anti-imigração, 

como a de Alberto Fraga (DEM/DF): “em vez de dar emprego aos brasileiros, vão dar 

emprego aos outros de fora?” (BRASIL, 2016g); e a de Jair Bolsonaro (PSC/RJ): “é um crime 

o que estão fazendo aqui com este projeto de lei, escancarando as portas do Brasil para todo o 

mundo. Tudo quanto é tipo de escória virá para cá agora! É isso que querem o PT, o PCdoB e 

o PSOL!” (BRASIL, 2016g). Nesses trechos, é evidente que a crítica não é apenas sobre um 

dispositivo, mas sobre a visão humanista da imigração e sobre o projeto como um todo, 

assumindo uma postura que interpreta negativamente a entrada de imigrantes e atribuí a eles 

toda sorte de más condutas, não sendo nenhum exagero aproximar tais leituras da xenofobia. 

 Finalizados os intensos debates, a votação nominal final resultou na manutenção do 

texto sem a supressão do dispositivo por 207 votos contra 83. Ainda havia um destaque do 

deputado Aleluia sobre a questão da responsabilidade das empresas transportadoras nos custos 

da repatriação, mas não houve mobilização pela sua aprovação e, sem maiores controvérsias e 

manifestações, sua proposta foi rejeitada.  
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 Finalmente, superada esta etapa, o PL 2516/15 estava definitivamente aprovado pela 

Câmara dos Deputados, na forma do substitutivo apresentado pelo deputado Orlando Silva. O 

resultado foi muito comemorado pelas organizações da sociedade civil (Figura 13), que 

contavam com alguns representantes presentes assistindo a sessão nas galerias destinadas ao 

público.  

 

Figura 13 – Comemoração pela aprovação do projeto após o fim da sessão em plenário 

 

 
 
Fonte: Conta do Facebook da Missão Paz (missaopazsaopaulo). 
Na foto estão vários atores que participaram muito ativamente da construção de todo o projeto, como os 

parlamentares Orlando Silva, Bruna Furlan e Carlos Gomes, a Irmã Rosita Milesi (IMDH), Tarciso Jardim 

(Consultor do Senado), Padre Paolo Parise (Missão Paz), Letícia Carvalho (Missão Paz), Camila Asano 

(Conectas) e Pétalla Brandão (Conectas).  

 

 Antes do recesso parlamentar, deu-se mais esse grande passo no caminho da 

aprovação da lei, com poucas alterações contrárias ao desejado pelos atores que a defendiam, 

apesar dos fortes embates. O próximo passo a trilhar era sua apreciação no Senado, que tinha 

de ser novamente consultado em razão da proposta ter passado por mudanças no texto.  

 

3.2.2.5 Algumas observações extras sobre a aprovação do PL 2516/15 na Câmara de 

Deputados 

 

 Esse período de tramitação do PL 2516/15 na Câmara de Deputados, entre o segundo 

semestre de 2015 e o final de 2016, foi o de maior densidade de debates sobre a futura lei de 

migração. Foram muitas reuniões, audiências e sessões plenárias, acompanhadas de encontros 

nos bastidores, que amadureceram e fortaleceram a proposta. Nesse contexto, além de 
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deputadas e deputados, dois atores foram protagonistas da redação do projeto, a sociedade 

civil organizada e os policiais federais.  

 A sociedade civil organizada tem, historicamente, um papel fundamental na acolhida 

de imigrantes no Brasil. Há décadas, várias organizações trabalham no atendimento à 

população que chega ao Brasil em situação de vulnerabilidade (ou até mesmo 

independentemente da vulnerabilidade), sendo reconhecida e reverenciada pela sua incansável 

atuação. Em relação ao projeto de lei, sua mobilização para a construção e aprovação da 

proposta também foi muito intensa por meio de atividades de advocacy142. Esse advocacy, 

voltado para a defesa da futura lei, consistiu no engajamento em muitas atividades de 

convencimento político, tanto em espaços públicos, como nas audiências da CESP e nas redes 

sociais, quanto nos bastidores, dialogando e atuando lado a lado com deputados-chave como 

Bruna Furlan e Orlando Silva e percorrendo gabinetes e mais gabinetes parlamentares para 

apresentar a proposta e pedir apoio na tramitação. Os atores envolvidos no advocacy 

estiveram presentes cotidianamente no Congresso Nacional e foram decisivos para a 

introdução de diversas modificações no PL 2516/15. Em campo, aliás, ouvi muitas referências 

positivas à atuação da sociedade civil organizada nesse processo. Assim avaliou, em 

entrevista, a assessora Marcia Anita Sprandel: 

 

em termos de advocacy foi muito legal porque as pessoas, as entidades que vinham, 

elas não vinham falar assim “ai porque os bolivianos tão sofrendo”, “os haitianos 

assim assim”, “olha, o artigo”, a gente se apresentava e dizia assim, “a gente sugere 

que no artigo tal o texto seja, mude pra esse”.  O porquê? Porque os parlamentares 

têm milhões de atividades, eles não têm tempo pra estudar os projetos, mesmo o 

relator, e quando, então quando o, o representante da sociedade e dos movimentos já 

vem com a emenda pronta, é perfeito, então o, e assim, eu tô falando do meu ponto 

de vista de assessora. (entrevista realizada em 05 de janeiro de 2019). 

 

 É preciso fazer a ressalva de que, contudo, a sociedade civil organizada no tema das 

migrações não é homogênea. Sob esse conceito estão muitos atores, oriundos de variadas 

latitudes e com diferentes vinculações institucionais, não necessariamente próximos entre si. 

Na tramitação do PL 2516/15 foram organizações específicas que assumiram o protagonismo 

das ações, e não a “sociedade civil” de uma forma genérica. À frente do advocacy estavam o 

grupo composto pela Missão Paz, Conectas, Caritas, CELS, ITTC, Sefras e CRAI, todos de 

São Paulo, e o IMDH, de Brasília. Geograficamente, estes grupos estavam situados em 

grandes centros do país, não contando diretamente com representações de outras regiões 

 
142 Letícia Carvalho, da Missão Paz, em entrevista em 31 de outubro de 2019, descreveu o advocacy como “dar 

voz a, então é fazer a defesa de uma causa, é dar voz a quem muitas vezes não consegue acessar esses espaços de 

tomada de decisão.” 
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nacionais. O espaço de oitiva de grupos de fora desse eixo, de fato, foi menor, reduzido às 

atividades no Acre e no Rio Grande do Sul da CESP, e, não por acaso, nas intervenções 

públicas ouvidas nessa etapa de debates os exemplos levados a público estão concentrados, 

principalmente, em São Paulo. Nesse sentido, é expressivo que no assunto da repatriação, por 

exemplo, tenham sido identificadas nas atividades no Congresso Nacional muitas referências 

ao controle migratório nos aeroportos, especialmente em Guarulhos, mas praticamente 

nenhuma referência ao contexto do controle migratório nas fronteiras terrestres do país.  

 A Polícia Federal, por sua vez, é o órgão que vinha desenvolvendo as tarefas de 

controle migratório no país, muito embora o poder de decisão sobre a concessão ou não de 

documentação estivesse concentrado em outros órgãos (MJ, MRE e MTE). A sua atuação 

nessa etapa de discussão da Câmara de Deputados é muito complexa e não-linear. Na 

realidade, a PF também não é homogênea e congrega uma pluralidade de atores que, embora 

organizados hierarquicamente, tiveram atuações diferentes durante o processo. Nos 

bastidores, pelos dados de campo, foram formados muitos acordos com a “cúpula” da Polícia 

Federal envolvida no tema migratório, fazendo com que suas reivindicações fossem, de certo 

modo, atendidas. Apesar disso, um outro grupo também buscou protagonizar os debates, não 

se contentando aos termos negociados. Esse grupo não era formalmente representante da 

Polícia Federal, mas sim de policiais federais organizados em sindicato da categoria. 

Buscando apoio parlamentar, esses atores foram muito influentes para a proposição de 

diversas emendas justificadas com base na ideia de segurança nacional que suscitaram 

enfrentamentos na CESP e no plenário da Câmara de Deputados. É importante fazer a 

ressalva, contudo, de que, nos bastidores, tive a informação de que dentre as representações 

de policiais federais havia uma forte divergência: enquanto a associação de delegados da PF 

articulava-se para o fortalecimento do controle migratório no projeto, a associação de agentes 

da PF apoiava justamente a visão mais progressista da proposta, evidenciando que o órgão 

Polícia Federal abrigava posições heterogêneas sobre a matéria.  

 Além disso, a posição e o ativismo tomado por representantes da Polícia Federal 

precisa ser também compreendido dentro do contexto de impeachment, quando houve 

alterações de nomes de ocupantes de cargos, agendas e hierarquias. Nesse contexto, dentro do 

Executivo houve uma tentativa tanto de parte da PF quanto do Ministério da Justiça/SNJ de 

reabrir discussões, à revelia de antigos acordos firmados. Nas conversas em campo, isso ficou 

evidente, como na fala da deputada Bruna Furlan: 
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Quando começou o impeachment, o processo, eu fiquei com medo de contaminar os 

trabalhos. E nós seguramos um pouco. Só que foi pior. Porque quando trocaram as 

pessoas, saiu umas pessoas que gostavam de migrante, e entraram pra aquelas 

funções na Polícia Federal pessoas que não gostavam de imigrante. Que tinham uma 

outra orientação. Então aí deu encrenca. [...] Então, é, eu achei da Polícia Federal, 

esses dois problemas: foi no meio do, mudaram as pessoas que estavam dentro do 

carro com o carro andando, entendeu? Então a mesma pessoa que eu, a pessoa que 

eu falava num cargo, por exemplo, no Ministério da Justiça, ele amava o imigrante, 

depois quando mudou, eu ia lá, o cara era totalmente contra imigrante. Então a gente 

ficou numa situação muito complicada nesse movimento. (entrevista realizada em 

03 de abril de 2019). 

 

 Não por acaso, nas etapas finais da tramitação do PL 2516/15 na Câmara, ou seja, em 

suas votações finais, foi evidente a mobilização de atores da PF e do MJ para a rediscussão de 

dispositivos do projeto, com o fortalecimento da perspectiva de segurança e tentativas de 

obstrução do andamento do processo legislativo. Apesar disso, a movimentação apenas “ao 

final do jogo” também correspondeu a uma estratégia utilizada diante de uma avaliação de 

que a CESP, em si, teria uma posição muito forte pró-aprovação da lei, segundo sugerem os 

dados de bastidores.  

 Entre esses dois atores, sociedade civil organizada e Polícia Federal, houve uma 

disputa muito intensa especialmente entre a perspectiva garantista e a perspectiva de 

segurança do projeto. No primeiro caso, muitas sugestões de dispositivos voltados ao devido 

processo legal e à limitação da discricionariedade do Estado foram apresentadas (com apoio 

de outros órgãos, como a DPU), com uma adesão bastante significativa nos resultados finais 

do projeto. No segundo caso, a agenda era de fortalecimento dos mecanismos de controle do 

Estado sobre a população estrangeira. Nesse viés, surgiram duas “gerações” de 

reivindicações: uma primeira, presente desde a CESP e encabeçada pelo deputado delegado 

Francischini, preocupava-se com o ingresso de pessoas estrangeiras para fins considerados 

perigosos, não necessariamente focada nos imigrantes e, em alguns casos, até mesmo 

tecnicamente “compatível” com a visão garantista, que focava basicamente nos imigrantes; e 

uma segunda, surgida publicamente no Plenário da Câmara de Deputados e encabeçada pelo 

deputado José Carlos Aleluia, que via no ingresso de imigrantes, especificamente, um risco ao 

país, aproximando-se muito fortemente de uma agenda anti-imigração. Enquanto a primeira 

geração logrou muitos ganhos em negociações, valendo-se de variadas estratégias legislativas, 

a segunda foi frontalmente rejeitada pelos parlamentares protagonistas do setor pró-lei de 

migração, tendo sido, finalmente, derrotada no voto. 

 Nem sociedade civil organizada, nem Polícia Federal tiveram ganhos integrais em suas 

reivindicações; ao mesmo tempo, ambos viram várias de suas demandas serem incorporadas, 

com maior ou menor facilidade e apoio, ao projeto de lei. Com esse cenário, o PL 2516/15 
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agregou ao seu texto final tanto elementos garantistas quanto de segurança, não podendo ser 

reduzido a uma ou outra perspectiva e nem ao predomínio de um ou outro ator. Na realidade, 

como resultado de muitas e intensas negociações, os protagonistas do projeto tiveram de abrir 

mão de várias convicções em nome da aprovação da proposta, fazendo com que a futura lei 

migratória carregue consigo mecanismos elaborados ao mesmo tempo para a proteção do 

imigrante e para a proteção da segurança nacional. Há uma mescla de elementos 

heterogêneos, decorrente de acordos entre diferentes setores políticos, sem os quais a matéria 

dificilmente avançaria.  

 Além desse assunto do controle migratório, a criação de uma autoridade também 

esteve bastante presente em discussões, sendo reivindicada por muitos atores dentro das 

audiências públicas da CESP como uma solução para os abusos imputados à atuação da 

Polícia Federal. Muito embora ninguém tenha publicamente contestado a ideia, houve muita 

resistência nos bastidores, fazendo com que o relator tivesse de abandonar a ideia. Nesse caso, 

misturou-se ao assunto jurídico do vício de iniciativa e ao conflito antes instaurado dentro do 

Executivo sobre a autoridade o contexto político mais amplo de crise e corte de gastos da 

administração pública, inviabilizando a institucionalização de uma autarquia da envergadura 

da autoridade.  

 Já em relação aos motivos de ingresso/migração no país e aos direitos, poucas 

alterações foram introduzidas, e os debates renderam menores intervenções. Ao mesmo 

tempo, não se registrou nenhuma contestação específica desse enfoque, mostrando ter uma 

adesão muito significativa no parlamento. Na realidade, houve apenas uma rejeição ao projeto 

em sua generalidade, registrada no Plenário da Câmara de Deputados, muito embora alguns 

outros atores também tenham aproximado fortemente seus discursos da ótica do Estatuto do 

Estrangeiro, mas especificamente sobre os assuntos vinculados ao tema do controle 

migratório.  

 Venceu, com facilidade e grande apoio, a concepção de que a identidade nacional 

brasileira é constituída pela e compatível com a imigração internacional, implicando 

diretamente na necessidade de uma legislação migratória que reconheça direitos e acolha o 

imigrante. Esse argumento se mostrou amplamente compartilhado entre parlamentares de 

diferentes posições ideológicas e entre atores de diferentes vinculações institucionais, levando 

à conclusão de que a interpretação sobre a história nacional foi fundamental para a aprovação 

do projeto. Nesse caso, é importante ter em conta que, muito embora na desigual sociedade 

brasileira inúmeras ambiguidades e contradições sejam encontradas, no Congresso Nacional 
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essa leitura positiva da diversidade do país não se resumiu a meros discursos, mas teve sim 

impacto concreto na aprovação de um projeto de lei pró-migrante.  

 Apesar das resistências e dos enfrentamentos, o projeto de lei foi muito bem-sucedido 

na sua tramitação. Por unanimidade, a Câmara de Deputados aprovou o PL 2516/15, e, na 

única votação polêmica sobre um destaque de dispositivo específico feito pelo deputado José 

Carlos Aleluia, seu texto venceu a disputa por nada menos do que 124 votos de diferença (207 

x 83), refletindo os 71% de votos obtidos. Assim, se é certo afirmar que embates tensos foram 

estabelecidos na Câmara de Deputados, especialmente no Plenário, é correto também afirmar 

que, a despeito disso, a aprovação do projeto não esteve ameaçada. Ainda que algumas 

concessões tenham sido feitas, a proposta como um todo angariou uma adesão muito 

expressiva. 

 Essa ampla adesão, ao tempo que indica um momento muito favorável à migração no 

Câmara, também decorre da ampla base política que a composição da CESP conseguiu 

alcançar. Tendo como presidente uma parlamentar da centro-direita e como relator um 

parlamentar da centro-esquerda, além de contar como autor (e apoiador dos trabalhos da 

CESP) um prestigiado político da centro-direita, que ganha importantes papéis no governo 

Temer, o PL 2516/15 ganhou a adesão de diferentes segmentos ideológicos, o que, nos 

bastidores, foi apontado com um dos seus principais fatores de sucesso. De fato, o anúncio 

inicial do projeto como “apartidário”, por mais estranhamento que o termo possa causar, se 

confirmou na prática, uma vez que partidos e setores políticos opostos uniram forças e 

colaboraram para o objetivo comum de criar uma nova lei migratória no país. Essa 

característica da proposta é, assim, diretamente responsável pelo êxito obtido na sua 

apreciação. Somou-se ainda a esse fator, pelas informações coletadas, a habilidade política de 

Bruna Furlan e Orlando Silva, bem como a disposição para a formação de acordos com 

diferentes segmentos e as boas relações daqueles com o presidente da Casa, Rodrigo Maia. 

 Na etapa que segue, mais discussões ainda estão por vir. É chegada, agora, a reta final 

da aprovação da nova lei. 
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4 OS VELHOS PARADIGMAS RESISTEM: ENFRENTAMENTOS NO FINAL DO 

JOGO 

 

4.1 SCD 7/2016: A LEI DE MIGRAÇÃO VOLTA AO SENADO FEDERAL 

  

Após a aprovação do projeto na Câmara dos Deputados na forma de substitutivo, ele 

ainda precisaria retornar ao Senado Federal, que detinha o poder de avaliar as alterações feitas 

na Casa Revisora e as acatar ou rejeitar (caso em que retomaria a redação original do texto 

saído da primeira etapa de deliberação no Senado). A possibilidade de discussão é, contudo, 

bastante restrita, não abrangendo a possibilidade da criação de novas redações sobre o mérito 

da matéria e limitando-se aos dispositivos que foram efetivamente modificados na fase 

anterior. Nesse momento, o PL 2516/15 – antigo PLS 288/13 – ganha nova denominação, e 

passa a ser o SCD 7/2016. Sua jornada, agora, passará por apenas uma comissão e uma 

votação em plenário, a seguir apresentadas. 

 

4.1.1 Traçando “um marco na história legislativa brasileira”143: o retorno à CREDN 

 

 Ainda no final de 2016, o SCD 07 foi encaminhado à Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional. O andamento da sua análise, contudo, teve desfecho apenas em 

2017, após o retorno do recesso parlamentar. Nessa época, Fernando Collor de Mello 

(PTC/AL) havia assumido a presidência da comissão. Tão logo iniciados os trabalhos, vários 

representantes de organizações da sociedade civil engajados no advocacy pela defesa da 

aprovação do PL 2516/15 na Câmara procuraram o senador para cobrar o rápido 

encaminhamento da matéria. Pelas informações coletadas em campo, foi feita uma reunião 

onde foi sugerido, pelas organizações, o nome do senador Ricardo Ferraço (PSDB/ES), que já 

havia trabalhado no projeto na própria CREDN, para a relatoria da matéria, ao que Fernando 

Collor teria sinalizado positivamente. Antes disso, contudo, sem que aqueles atores 

soubessem, o senador Tasso Jereissati (PSDB/CE) já havia requisitado a avocação da 

relatoria, caso em que o presidente da comissão não intervém. Tasso é um político de muito 

prestígio no Congresso Nacional, situado no campo da centro-direita e vinculado ao setor 

empresarial. Nas conversas de bastidores, comentou-se que, de início, causou uma certa 

estranheza tamanho interesse do senador, já que não se conhecia uma ligação anterior sua com 

 
143 Expressão retirada do relatório de Tasso Jereissati ao SCD 7/16. 
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o tema da migração. Nas entrevistas, esse engajamento foi interpretado, especialmente, como 

uma ação de apoio/gentileza ao colega de partido, Aloysio Nunes, autor do projeto.  

Pouco tempo depois de confirmada a relatoria, os mesmos representantes de 

organizações da sociedade civil também procuraram o senador, com quem também estiveram 

reunidos levando suas reivindicações em relação à aprovação da matéria. A tramitação na 

CREDN foi, de fato, muito rápida. Se no dia 14 de março a matéria havia sido distribuída ao 

senador Tasso Jereissati, em 06 de abril o relatório já era apresentado à comissão. Neste 

relatório, há uma ênfase na importância histórica do projeto, com uma avaliação amplamente 

favorável à sua aprovação: 

 

A presente proposição representa um marco na história legislativa brasileira. Desde 

o Império, o tema da situação jurídica do estrangeiro foi sendo versado, de um lado, 

a partir do dirigismo migratório, muitas vezes contra a vontade das pessoas, com a 

promoção do tráfico de escravos, ou de tom discriminatório, com a preferência por 

pessoas de ascendência europeia. De outro lado, muitas vezes a legislação pátria 

dedicou-se a acentuar as suspeitas e as ameaças que poderiam representar os 

estrangeiros em solo nacional, o que implicou a criminalização da imigração e em 

hipóteses sumárias ou arbitrárias para deportar ou expulsar estrangeiros. 

O Estatuto do Estrangeiro, atualmente em vigor e que se pretende revogar pelo 

projeto em análise, é resultado dessa postura histórica. 

Após a Constituição Federal de 1988, práticas administrativas e orientações 

jurisprudenciais foram sendo transformadas positivamente, mas os vários esforços 

políticos de alteração legislativa não obtiveram sucesso.  

Este projeto, ao contrário de todas as experiências pretéritas, é de origem do Senado 

Federal, e não do Poder Executivo, e já passou em sua quase totalidade pelo crivo de 

ambas as Casas, com emblemática aprovação. (BRASIL, 2017a, p. 2-3). 

 

 Algumas das alterações feitas na Câmara de Deputados, contudo, foram rejeitadas. No 

artigo 3°, o princípio de “proteção ao mercado de trabalho nacional”, introduzido no texto às 

vésperas da sua apreciação em plenário por pressão de setores trabalhistas e que chamou a 

atenção por sua desconformidade com as discussões até então estabelecidas, foi descartado 

pelo relator, sob o argumento de que 

 

[...] essa diretriz é dúbia e não possui ancoradouro no espírito do projeto. O mercado 

de trabalho não deve ser fechado e a migração é um fator de seu desenvolvimento. 

Brasileiros que saem, estrangeiros que entram, remessas que veem, investimentos 

que chegam, capacitação e forças de trabalho e de inovação que se complementam. 

Isso é impulsionar o mercado de trabalho, e não o protecionismo. Portanto, infeliz 

esse acréscimo de última hora na Câmara, que destoa de inegáveis melhoras ao texto 

original lá produzidas. (BRASIL, 2017a, p. 3). 

 

 Nas medidas de retirada compulsória, a introdução da possibilidade de redução de 

prazo no procedimento de deportação no caso de ato contrário aos princípios e objetivos da 

Constituição Federal, reivindicada, como visto, por parlamentares ligados à PF, foi 
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igualmente preterida no relatório. Além de citar casos analisados pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, também se justificou que “esta redução da ampla defesa, em situação 

bastante fluida, como o é a de agir contra princípios e objetivos constitucionais, ofende o 

igualmente   constitucional   princípio   de   ampla   defesa” (BRASIL, 2017a, p. 6), revelando 

uma adesão à perspectiva garantista. Ainda no mesmo tema, houve algumas alterações no 

princípio da não-devolução (artigo 60). 

 Quanto à estrutura migratória, o relatório de Tasso Jereissati refutou a possibilidade do 

projeto dispor sobre o Conselho Nacional de Migração, em razão de vício de iniciativa. 

Assim, sua menção foi retirada do projeto, apesar da ressalva de que essa decisão não 

implicaria na sua extinção, uma vez estando previsto em outros dispositivos legais. Nos 

bastidores, comentou-se que essa decisão foi um pedido do Executivo, que seria contrário ao 

texto; além disso, foi referido que, apesar de vários atores desejarem que houvesse ao menos a 

menção ao CNIg, eles optaram por não insistir na questão já que isso causaria atraso nas 

discussões, o que, potencialmente, poderia abrir espaço para o fortalecimento da oposição ao 

projeto.  

 Além destas mudanças, foram incluídas outras alterações em pontos específicos, via 

de regra de cunho terminológico ou linguístico, sem implicações no conteúdo. Salvo estas 

questões, todas as demais alterações promovidas pelo substitutivo da Câmara foram aceitas 

pelo relator.  

 Na reunião do dia 06, Tasso, em sua fala, assim como vários atores em eventos 

pretéritos, associou a imigração à própria identidade nacional brasileira e exaltou o que 

considerou ser um exemplo dado ao mundo pelo Brasil no tema migratório: 

 

Esse projeto, Sr. Presidente, honra as nossas tradições de integração e acolhimento 

de outros povos e raças, que forjaram a própria essência do que é a gente brasileira. 

Especialmente nesta quadra histórica, em que fronteiras e muros são levantados, 

acho que o Brasil dá um exemplo ao mundo e se recusa a caminhar para trás, 

avançando nos processos de globalização econômica, fundado nos princípios da 

soberania nacional e da dignidade humana. (BRASIL, 2017b). 

 

 Tendo entrado em pauta no final da reunião da CREDN, o projeto foi aprovado por 

votação simbólica, sem nenhum encaminhamento contrário. O único parlamentar a se 

manifestar, além do relator, foi Cristovam Buarque (PPS/DF), apoiando o projeto, de modo 

que o SCD 07/2016 não enfrentou nenhuma resistência. Cristovam sugeriu, inclusive, em 

meio ao debate de outras matérias, que fosse solicitado regime de urgência na sua apreciação, 

para agilizar a tramitação no plenário, o que também foi facilmente aprovado na reunião. 
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 Com esses resultados, o projeto de lei de migração encerrou mais uma etapa de 

deliberação com sucesso, seguindo o caminho legislativo rumo ao Plenário da Casa. 

 

4.1.2 Anacrônico ou moderno? O SCD 07/2016 em disputa no Plenário 

 

 Em 18 de abril, menos de 2 semanas após a aprovação na CREDN, o SCD 07/2016 

entrou na pauta do Plenário do Senado Federal. Pelas informações de bastidores, a sua 

inclusão na reunião foi contestada no Colégio de Líderes144, que tem poder sobre a definição 

prévia dos assuntos a serem apreciados nas sessões, especialmente pelo senador Ronaldo 

Caiado (DEM/GO). Apesar da movimentação contrária, contudo, a matéria seguiu para 

deliberação. 

 Ainda no início da sessão, a senadora Gleisi Hoffmann (PT/PR) leu uma carta da 

CNBB endereçada ao presidente da Casa, senador Eunício Oliveira (PMDB/CE), que, 

elogiando fortemente o texto do projeto, pedia pela sua votação e aprovação naquele mesmo 

dia, sem retrocessos. Discussões intensas, contudo, ainda tinham de ser enfrentadas, uma vez 

que dois destaques focados no tema do controle migratório e baseados na perspectiva de 

segurança haviam sido apresentados. O primeiro, de autoria do senador Ronaldo Caiado, 

abrangia 5 dispositivos, dos quais 4 estavam associados direta ou indiretamente ao controle 

migratório, a saber: a) a livre circulação de povos indígenas em terras tradicionalmente 

ocupadas (artigo 1º, §2º); b) e c) a exigência de ato fundamentado para o impedimento de 

ingresso (artigo 45, caput, e inciso IX); e d) a exceção de não-repatriação à pessoa que 

necessite acolhimento humanitário (artigo 47, §4°); além de uma questão específica referente 

à cooperação internacional em matéria penal. Já o segundo, de autoria do senador Fernando 

Bezerra Coelho (PSB/PE), recaia sobre a possibilidade de redução de prazo para a deportação 

no caso de cometimento de ato contrário aos princípios e objetivos da Constituição Federal. 

 Desde o anúncio da discussão da matéria na sessão, a polêmica em torno dos 

destaques se instalou. Autor do mais extenso deles, Ronaldo Caiado se manifestou de forma 

contundente, fazendo duríssimas críticas ao projeto e taxando-o de anacrônico: 

 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, nós estamos votando o projeto da Lei de 

Migração. É um projeto totalmente anacrônico, totalmente fora da realidade e do 

momento que nós estamos vivendo.  

 
144 O Colégio de Líderes é o “órgão constituído pelos líderes da Maioria, da Minoria, dos partidos, dos blocos 

parlamentares e do governo. Dentre outras, possui atribuição opinativa em matéria de competência do Presidente 

e da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.” (CONGRESSO NACIONAL, 2018, p. 17). 
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Hoje, todos os países estão fortalecendo as suas autoridades policiais de fronteira. 

Todos os países hoje estão buscando uma condição de segurança. É lógico que, até 

pelo espírito do povo brasileiro, nós somos de uma formação e de uma índole 

extremamente receptiva, de poder cada vez mais abraçar, com o sentimento que é do 

povo brasileiro, as pessoas que realmente necessitam de um gesto humanitário. O 

brasileiro nunca negou esse braço estendido e essa solidariedade.  

Agora, nós não podemos confundir gestos de humildade, de solidariedade, de amor 

ao próximo com escancarar as fronteiras brasileiras, com retirar todas as 

prerrogativas das polícias de fronteira.  

[...] 

Então, essa Lei de Migração realmente precisava ser escrita para o Brasil de 2017, 

para a realidade mundial, para aquilo que hoje...  

A dificuldade chegou a ser tamanha que o fator determinante hoje de fazer com que 

o Reino Unido saísse exatamente [...] da Comunidade Econômica Europeia (Fora do 

microfone.) não foi por assunto econômico, não; foi por assunto de segurança 

interna.  

O Brasil, quando abre a fronteira indiscriminadamente, acreditando que todos que 

vêm por questões humanitárias, não é assim. (BRASIL, 2017c, p. 40-42, grifo do 

autor). 

 

 Nesse pequeno trecho, já fica evidente a forte perspectiva de segurança do 

parlamentar, que transcende a própria agenda específica de segurança pública ao assumir 

contornos anti-imigração, tomando por modelo ideal o fechamento de fronteiras na União 

Europeia. A noção do estrangeiro como ameaça mostra ter adeptos no Senado, à exemplo da 

Câmara de Deputados.  Nesse contexto, de forma inédita na tramitação do projeto, a exigência 

de ato fundamentado para a realização de impedimento de ingresso é questionada por Caiado: 

 
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? Olha, 

não pode, porque, mesmo não cumprindo as exigências, a lei que está sendo 

proposta prevê que precisa ser apresentada uma fundamentação mediante o ato. Ou 

seja, você, ao negar a entrada de um cidadão no Brasil que a polícia identifica que 

está sendo investigado pela Interpol, ou que ele está fazendo parte de uma operação 

terrorista, você só pode mandá-lo embora se você escrever: "Olha, você não pode 

ficar aqui porque você está sendo procurado pela Interpol; olha, a investigação está 

sendo feita."  

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. (BRASIL, 2017c, p. 40). 

 

 Nesse caso, o que o parlamentar defende é uma discricionariedade radical da 

autoridade de fronteira para dispor sobre o ingresso do estrangeiro no país, sem se submeter a 

qualquer tipo de limitação administrativa ou controle de legalidade. É uma proposta que teria 

por consequência a outorga de um poder máximo às polícias de fronteira, retirando elementos 

vitais do devido processo legal.  

Além desse tema, Caiado também criticou a retirada da possibilidade de redução de 

prazo de deportação feita pelo relatório de Tasso, argumentando que tal medida 
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comprometeria “100% da soberania brasileira”. Na mesma linha de risco, condenou a exceção 

de repatriação do § 4º do artigo 47: 

 

[...] o §4º traz algo interessante. [...] eles acrescentam: "ou a quem necessite de 

acolhimento humanitário". Qual é o parâmetro para definir e avaliar o que é o 

acolhimento humanitário? É a polícia que tem o poder de analisar e investigar ou são 

60 dias no Brasil, colocando-se aqui em risco, por tudo que está acontecendo no 

mundo? Seja um traficante, seja um terrorista, seja um cidadão de bem, esse cidadão 

precisa ser identificado, como os outros dois precisam ser retidos e extraditados 

imediatamente, mas, não, nessa condição, como estava aqui o Professor da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro Adlène Hicheur. [...] Julgado, ele estava na 

universidade federal como professor de física. Se a lei já tivesse sido sancionada, a 

Polícia Federal não poderia extraditá-lo.  

Onde é que está o avanço dessa lei, no momento em que o Brasil escancara suas 

fronteiras, sendo um País que tem uma extensão enorme de fronteiras secas, como 

nós chamamos? (BRASIL, 2017c, p. 41). 

 

 Mais um ponto de descontentamento era a livre mobilidade dos povos indígenas e 

populações tradicionais, em que, à exemplo dos outros dispositivos, Caiado também sugeriu 

ensejar o risco do cometimento de crimes: 

 
Então, seria melhor se se dissesse: "Olha, a partir de hoje, toda a polícia de fronteira 

está impedida de identificar quem quer que seja no Brasil". Porque o cidadão diz: 

"Olha, eu sou indígena." Qual é a avaliação de se dizer se ele é indígena ou não? 

"Não, mas eu sou de uma população tradicional?" Como é que o policial vai dizer se 

ele é ou não de uma população tradicional?  

[...] O Brasil é o maior consumidor de crack no mundo. São mais de 1,2 milhão de 

jovens dependentes de crack. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína. 

Todas essas facções da Venezuela, da Colômbia, do Paraguai – está certo? –, como 

também até do México – e dizia ele, palavras do General Villas Bôas –, são os mais 

violentos, são os temidos, estão invadindo o Brasil com essa facilidade que tem nas 

fronteiras.  

Quer dizer, essa lei é totalmente anacrônica. Como nós escutamos aqui que nós 

temos que orçamentariamente dar condições para fiscalizar nossas fronteiras! Mas 

como? O cidadão chega lá e diz: "Eu sou de uma [...] população tradicional, eu sou 

indígena". Mesmo estando ele com todo o descumprimento das normas legais, ele 

tem 60 dias de prazo para poder transitar no Brasil, para só depois ser deportado. 

(BRASIL, 2017c, p. 40-41). 

 

 Todas essas reivindicações estão profundamente vinculadas à agenda de segurança, de 

uma forma que apresenta contornos ainda mais intensos do que os registrados na Câmara de 

Deputados. A imigração – e não só a população estrangeira das “torcidas de futebol” – é 

considerada como um risco à segurança nacional, retomando leituras e olhares muito similares 

aos do Estatuto do Estrangeiro e de boa parte da tradição jurídica brasileira do século XX. Em 

vários momentos, sua intervenção assume tons dramáticos, e tal é sua aversão à redação do 

projeto de lei que ele expressa, inclusive, desejar rejeitá-lo na íntegra, embora reconheça não 

ter apoio: 
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Sr. Presidente, é ato de soberania. O Brasil não pode renunciar à sua soberania. É 

inadmissível, no momento que nós estamos vivendo, que o Brasil vá escancarar 

ainda mais e criar um constrangimento e uma incapacidade total de ação das polícias 

de fronteira.  

[...] 

Realmente, o melhor seria aquilo que... Infelizmente, nós não temos aqui um 

quórum, não temos uma maioria capaz de derrotar o projeto na totalidade e 

reescrevê-lo. (BRASIL, 2017c, p. 42). 

 

 Inscrito para o contraditar, Randolfe Rodrigues (REDE/AP) logo rejeitou os 

argumentos expostos. Além de defender a livre mobilidade dos povos indígenas, o senador foi 

muito enfático na crítica à sugestão de retirada da exigência de ato fundamentado: 

 

Se a outra emenda for adotada, isso é um acinte completo.  [...] Veja: retira do 

dispositivo do art. 45 a expressão "ato fundamentado para a extradição de 

estrangeiro".  

Isso é um pressuposto do Estado democrático de direito, é um pressuposto do pacto 

civilizatório que nos faz surgir como nação, é um pressuposto das revoluções 

democráticas que deram origem ao Estado contemporâneo como ele existe, do 

Estado de direito. É um princípio de Estado de direito ter ato fundamentado. Se tirar 

ato fundamentado, é a barbárie, é a tortura, é o autoritarismo. É isso que se quer? 

(BRASIL, 2017c, p. 40-42). 

 

 Randolfe dirigiu, então, elogios ao projeto, defendendo ser um exemplo ao mundo – 

rejeitando, assim, sua adjetivação como anacrônico – em tema de imigração, além de também 

associar a própria identidade nacional brasileira à imigração e à diversidade: 

 

Nós não devemos fazer rol neste mundo xenófobo, em que o fascismo procura tomar 

conta e estabelecer fronteiras e limites. O Brasil tem que ser vanguarda no mundo 

contemporâneo, pela contramão disso, por acreditar que é possível, necessário, 

construir uma sociedade de cooperação entre os diferentes povos, de tolerância entre 

os diferentes e de respeito aos imigrantes, porque, afinal de contas, este é um País 

que foi constituído e só existe porque legiões de imigrantes, em diferentes épocas do 

seu tempo, forjaram esse povo.  

[...] Se há uma coisa neste País de que nós temos imenso orgulho é da nossa mistura: 

branca, negra, indígena, europeia. Isso é motivo de orgulho, é o que há de mais belo 

neste País, como já dizia Darcy Ribeiro na sua obra O Povo Brasileiro.  

Nós temos que andar para a frente com essa legislação e não ser porta-voz de um 

mundo de autoritarismo, de xenofobia e de fascismo. (BRASIL, 2017c, p. 44, grifo 

do autor). 

 

A rejeição ao olhar de Caiado vai ganhando força com interpretações positivas do 

fenômeno migratório, que passam, inclusive, pela leitura da história brasileira e da atribuição 

de muitos elementos da formação nacional aos imigrantes.  

Somando-se à defesa do projeto, os senadores Omar Aziz (PSD/AM) e Telmário Mota 

(PTB/RR) também se manifestaram: 
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Senador Omar Aziz (PSD/AM): Presidente, naturalmente, é lógico que eu quero e 

vou votar a favor desse projeto que estamos analisando aqui, até porque eu sou 

descendente, sou filho de palestino. Meu pai veio para cá como imigrante. Sou 

neto... Meus avós, por parte de mãe, são italianos que vieram para o Brasil e 

ajudaram este País a se desenvolver.  

Eu ouvi o discurso do Senador Caiado e este sobrenome, Caiado, é originário de 

onde? É de origem portuguesa?  

Senador Ronaldo Caiado (DEM/GO): Portuguesa.  

Senador Omar Aziz (PSD/AM): Portuguesa. Quer dizer, os portugueses vieram 

para cá também, como os Aziz, e muitos outros sobrenomes que existem aqui.  

Eu acho que a regulamentação é importante. Nós não podemos querer comparar o 

Brasil com países que têm outros problemas de fronteiras. Nós recebemos, no 

Amazonas – assim como o Acre recebeu muitos haitianos –, muitos venezuelanos 

que agora estão saindo, porque têm dificuldades, e serão sempre muito bem-vindos 

no nosso Estado.  

Então, eu voto a favor dessa lei. Acho que nós estamos fazendo uma coisa 

importante, ao mostrar que os nossos países, tanto da língua espanhola quanto da 

língua portuguesa, são irmãos. Por isso, sinceramente, eu não vejo como todos nós 

não votarmos uma proposta como essa, aqui, num momento em que o mundo e 

alguns países dão demonstrações não positivas em relação ao tratamento de seres 

humanos, de crianças, de pessoas que não estão saindo da sua pátria... Ninguém sai 

de sua pátria porque quer. Ninguém sai do seu habitat porque quer. A pessoa sai do 

seu habitat, sai do seu Estado, sai do seu Município ou sai do seu país por 

necessidade, não é porque está querendo. Ninguém quer abandonar, deixar 

familiares num lugar e morar em outro sozinho, para construir uma vida.  

Então, eu acho que o Brasil tem que dar um exemplo em relação a essa questão. Nós 

temos que demonstrar isso claramente. O Senado faz muito bem em votar essa 

matéria, para que a gente possa, Sr. Presidente, dar uma demonstração clara de que 

os brasileiros, de forma geral, em sua maioria, têm e sempre terão, de braços abertos, 

aqueles imigrantes que, lá atrás [...] vieram para o nosso País, para que o País se 

desenvolvesse e fosse, hoje, uma economia forte no mundo e na América do Sul. 

(BRASIL, 2017c, p. 44, grifo do autor). 

 

Senador Telmário Mota (PTB/RR): [...] essa nova lei é extremamente moderna e 

dá segurança absoluta. E olha, Sr. Presidente: eu falo isso com muita propriedade. 

Eu sou do Estado de Roraima, um Estado que está hoje praticamente invadido pelos 

venezuelanos, uma grande imigração. Quero dizer que essa lei é atual, é uma lei 

moderna, que dá segurança.  

Conversando com o Relator, o Senador Tasso, ele nos dizia que a lei realmente foi 

extremamente bem preparada. E eu não tenho nenhuma dúvida de que ela está 

atualizadíssima. Ela diz aqui: "A nova lei de imigração moderniza o sistema de 

regularização de imigrantes que entram no Brasil e fomenta que as pessoas se 

apresentem às autoridades públicas, para obtenção de documentos, uma atitude que 

não se esperaria de um potencial terrorista." Então, dizer que a lei, agora, iria 

permitir que terroristas entrassem, que iriam ficar perambulando 60 dias... [...] é uma 

lei moderna e que merece todo o nosso respeito e aplauso. (BRASIL, 2017c, p. 45). 

 

Apesar das enfáticas defesas do projeto, Caiado manteve-se firme nas suas 

reivindicações, sugerindo repetidamente que a lei traria toda sorte de riscos ao Brasil e citando 

termos como terrorismo, tráfico de drogas e “torcida argentina”. A entrada de estrangeiros 

como fonte de crimes de toda ordem segue sendo sua leitura.  

Toda essa discussão vista se instalou ainda quando se deliberava sobre outros assuntos 

da tramitação do projeto (a votação em globo dos dispositivos do substitutivo), por insistência 

do próprio senador Ronaldo Caiado, ainda que sob protestos do presidente da Casa. Ao chegar 



225 

 

o momento da discussão dos destaques propriamente dito, o relator Tasso Jereissati 

(PSDB/CE) então tomou a palavra e manifestou seu contundente rechaço às emendas 

sugeridas pelo senador Caiado. Na realidade, o parlamentar começa rebatendo, didaticamente, 

diversas críticas ao projeto que vinham surgindo nas redes sociais e que se baseavam em 

falsas premissas e preconceitos em relação aos imigrantes/xenofobia – várias das quais, 

inclusive, mencionadas nas intervenções de Caiado: 

 

[...] Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, abro parênteses para fazer alguns 

esclarecimentos em relação a vídeos e manifestações que têm ocorrido nas redes 

sociais, apontando certos temores que, ao meu parecer, não se justificam.  

Refiro-me, por exemplo, ao rumor de que "as fronteiras brasileiras estariam sendo 

escancaradas" – fechando aspas – para que – abre aspas – "terroristas e 

narcotraficantes travestidos de indígenas" – fecha aspas – transitassem livremente 

por nossas fronteiras.  

Não sei exatamente de onde surgiu tal ideia, mas, buscando detalhadamente no 

texto, só posso acreditar que tais postagens tenham se baseado na má interpretação 

do §2º do art. 1º [...].  

[...] 

O que o dispositivo quer garantir é que esse indígena autêntico, em terras por ele já 

tradicionalmente ocupadas, brasileiro ou não, não seja constrangido nem ameaçado 

por eventualmente ter transposto uma fronteira marcada pelo homem branco dentro 

de uma região que, há séculos [...] seus antepassados já habitam. Daí a imaginar que 

hordas de narcotraficantes, terroristas e guerrilheiros, travestidos de indígenas, 

possam se valer desse mero dispositivo para invadir o País, como se tem divulgado 

em certas redes sociais, há uma distância abissal.  

Ademais, cumpre esclarecer que a nova lei em nada restringe ou diminui – nem 

poderia fazê-lo – os poderes constitucionalmente conferidos à Polícia Federal e às 

Forças Armadas, especialmente no que se refira à segurança das nossas fronteiras. 

Casos como os apregoados nas redes, certamente a inteligência e a capacidade de 

reação de nossas forças de segurança saberão prontamente detectar e repelir.  

Outro mito que os críticos da nova lei criam é que estaríamos favorecendo a 

atividade de terroristas; muito pelo contrário. A lei traz, em seu art. 45 e outros 

subsequentes, uma série de salvaguardas e exceções, deixando expressamente 

estabelecido que não será permitida a entrada e não será concedido nenhum tipo de 

visto, de forma alguma, a quem esteja envolvido em crimes de terrorismo, de guerra 

e de genocídio. Não apenas os condenados, mas basta estar respondendo por crimes 

dolosos que tenham correspondência na lei brasileira que serão barrados por nossas 

autoridades. Há inclusive um dispositivo que veda a entrada de alguém cujo nome, 

mesmo sem condenação ou processo, conste em lista emitida por entidades 

internacionais que o Brasil tenha se comprometido a evitar.  

É sempre bom lembrar, entretanto [...] que nem mesmo países envolvidos em 

conflitos armados – não é o caso do Brasil –, como os Estados Unidos e a União 

Europeia, com todos os recursos de que dispõem, conseguem evitar a entrada de 

terroristas.  

Esses não recorrem aos meios normais de emissão de visto nem buscam as 

autoridades, agem de má-fé e tentam burlar toda e qualquer regra estabelecida. 

Contra eles, não basta o rigor da lei, mas, repito, principalmente atividade de 

inteligência e das forças de segurança.  

Nesse sentido, a lei contribui para essas atividades, na medida em que exige que 

todo e qualquer imigrante seja identificado biometricamente, podendo regulamento 

de sua expedição exigir que outros dados sejam informados, como onde irá se 

hospedar, residir, estudar ou trabalhar, permitindo às autoridades, se necessário, 

monitorar essas pessoas. 

[...] 
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Portanto, não é verdade que a nova Lei do Imigrante escancara nossas fronteiras. Há, 

sim, uma mudança de paradigma, de espírito, em que o imigrante deixa de ser visto 

sob a ótica policialesca da desconfiança, da criminalização, enxergando-o como 

portador de direitos e obrigações. Alguém que, submetido à lei como qualquer 

cidadão brasileiro de bem, aqui será acolhido em seu autêntico desejo de se integrar 

à nossa gente, trabalhando e construindo uma nova vida. (BRASIL, 2017c, p. 48-

50). 

 

 De forma contundente, Tasso rebate e rejeita as sugestões apocalípticas de que os 

imigrantes que ingressariam no país sob as regras no projeto gerariam riscos de “segurança 

nacional” ou cometeriam crimes de qualquer ordem. Isso não se fez de forma a desconsiderar 

a agenda de segurança, mas sim defendendo existir meios eficazes no próprio projeto para 

responder às questões de segurança e interpretando a imigração, no sentido genérico, de forma 

desassociada da noção rígida de ameaça. Na sequência, ao interpelar diretamente o autor dos 

destaques, além de citar a relação entre a identidade nacional brasileira e os imigrantes, Tasso 

também defende o projeto como um exemplo ao mundo, sem conter anacronismos: 

 
Eu queria ainda dizer, respondendo diretamente ao Senador Caiado: Senador 

Caiado, eu acho que, como V. Exª salientou, nada é mais oportuno do que este 

momento em que passa pelo mundo este projeto de imigração. Nada mais oportuno, 

mas, dentro de uma visão de que nós estamos indo na contramão dos que estão 

pegando o ódio, o separatismo, o isolacionismo, o não acolhimento de imigrantes, 

como é o caso, por exemplo, de uma política perigosa de separação entre os povos, 

principalmente de fronteira. Como tem falado, por exemplo, o Presidente Trump, 

nos Estados Unidos, em relação aos mexicanos [...] e em alguns países europeus, 

alguns países do Leste Europeu em relação aos refugiados da Síria, refugiados da 

Líbia, enfim, a outros tipos de refugiados.  

A nossa posição e o nosso conceito, e tenho certeza de que é o pensamento de V. Exª 

também, é acolher essas pessoas não só como nossos irmãos, por questões 

humanitárias, como foi levantado aqui, mas como pessoas que irão contribuir 

decisivamente para o desenvolvimento do nosso País, desenvolvimento da nossa 

cultura, ampliação da nossa visão e da nossa convivência social, mundial e global.  

Eu mesmo sou neto de imigrantes, no caso, libaneses. E tenho certeza de que meus 

avós, quando aqui chegaram, não foram acolhidos somente por questões 

humanitárias, porque eles podiam e deram muito [...] e podem muito e têm muito a 

contribuir com o desenvolvimento do Brasil, com seu trabalho, com sua vontade e 

com sua convivência social. ((BRASIL, 2017c, p. 50). 

 

 A diferença de olhares é evidente. Enquanto Tasso assume uma visão positiva da 

imigração, Caiado apenas a associa a crimes. Mais do que isso, são as estruturas de 

significado sobre quem é o imigrante que entram em franca disputa política, na qual posições 

radicalmente opostas e inconciliáveis se confrontam. No cerne da disputa está a forma de 

redação do projeto de lei migratória, de modo que o rumo dos embates é decisivo para as 

futuras conceitualizações jurídicas. Na realidade, esse contexto mostra, inclusive, um ácido 

confronto entre os “velhos paradigmas” das legislações migratórias no Brasil, marcados pela 

aversão ao estrangeiro, e o “novo paradigma” em construção, norteado pelo reconhecimento 
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dos direitos e do papel dos imigrantes na sociedade. Não por acaso, o relator também teve de 

rebater críticas ouvidas nas redes sociais relacionadas ao uso e à sustentabilidade de serviços 

públicos145. 

 Apesar de já ter sido rebatido sucessivas vezes, o senador Ronaldo Caiado voltou a 

questionar o relator. A sessão, que já era então tensa, tomou caminhos ainda mais ásperos. 

Ironizando a dedicação de Tasso ao tema, Caiado, apesar dos protestos do presidente da Casa 

indicando não caber a discussão naquele momento, indagou: 

 

A formulação, a pergunta que faço a V. Exª, Sr. Presidente, sensibilizado com o 

gesto de solidariedade e de amor ao próximo de V. Exª: no art. 45 e no inciso IX diz: 

"Poderá ser impedida de ingressar no País [...] pessoa [aí foi colocado] mediante ato 

fundamentado". Aí vem o inciso IX. O inciso IX diz o seguinte: "Impedido, então, 

que tenha praticado um ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na 

Constituição Federal". Aí V. Exª completa: "Mediante ato fundamentado de órgão 

competente do Poder Executivo".  

Onde é que está, então, o impedimento que tem a autoridade policial de deportar ou 

extraditar aquele cidadão? Ele vai estar mediante um ato fundamentado de um órgão 

competente do Poder Executivo? A pergunta que formulo: O físico Adlène [...] 

Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, condenado por terrorismo, 

vinculado à Al-Qaeda, ele seria extraditado se a lei que V. Exª propõe já tivesse sido 

sancionada objetivamente? (BRASIL, 2017c, p. 51). 

 

 À sua pergunta se seguiram intensos embates com o próprio presidente da Casa e com 

a senadora Fátima Bezerra em torno do cabimento da intervenção. Em meio a estas contendas, 

em diversos momentos foi evidente que o senador Ronaldo Caiado se impunha frente às 

ordens do presidente Eunício de Oliveira, que tinha sua capacidade de liderança ignorada 

 
145 Vale citar alguns trechos de sua fala: “[...] como se observa, a questão é conceitual, uma diferente visão do 

mundo ou direito a uma igualdade que alguns críticos desse conceito simplesmente não acreditam. O conceito 

maior da Lei de Migração é a consolidação do migrante como pessoa detentora de direitos, assim como de 

obrigações. Assim, ao estrangeiro regular, na forma da lei, é assegurado o direito ao trabalho, da mesma forma 

que deverá pagar impostos sobre sua renda ou patrimônio, por exemplo. Como negar-lhe, portanto, acesso a 

serviços públicos e benefícios sociais em igualdade de condições com os brasileiros? Por que negar-lhes acesso à 

educação pública dos seus filhos, se muitas vezes esses mesmos estrangeiros contribuem como professores em 

nossas universidades?  

Por que impedir-lhes o acesso ao SUS se a regra é a universalização dos seus serviços? Se reunirem pré-

condições em termos de trabalho regular, tempo de contribuição e idade, por que não lhes conceder a 

aposentadoria? Seria a negação desses princípios que o Constituinte de 1988, ou seja, os representantes do povo 

brasileiro decidiram acolher em nossa Lei Maior. Nessa diretiva, a lei caminha no sentido da desburocratização, 

facilitação e estímulo [...] à regularização da sua situação, da não criminalização, a priori, da migração e do 

migrante regularizado, muitas vezes constituindo família, trabalhando e contribuindo para o nosso 

desenvolvimento, pagando impostos e respeitando a lei. Não há como negar-lhes os direitos e benefícios sociais. 

[...] Estima-se que existem hoje, no Brasil, entre estrangeiros regulares e clandestinos, pouco mais de 1 milhão 

de pessoas. Isso representaria, grosso modo, algo entre 0,5% a 0,8% da atual população brasileira. Se é verdade 

que o SUS é insuficiente para atender a todos os brasileiros de forma digna [...] atribuir esta má qualidade aos 

imigrantes, uma parcela tão insignificante numericamente, simplesmente não se sustenta. Ao admitir tal absurdo, 

teríamos, então, que concordar que os outros mais de 200 milhões de brasileiros são os responsáveis pela 

péssima qualidade dos serviços na saúde, educação, segurança e saneamento, ou seja, a má qualidade dos 

serviços públicos é responsabilidade do próprio público, do grande número de brasileiros que deles precisam.” 

(BRASIL, 2017c, p. 49-50). 
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diante da postura enérgica do parlamentar. Tasso respondeu, finalmente, ao questionamento, 

mais uma vez rebatendo o senador e contestando a provocação: 

 

Senador Caiado, primeiro, V. Exª disse – eu percebi um claro tom de ironia – que se 

sensibilizou em relação à minha solidariedade. Eu queria dizer a V. Exª que ela é 

sincera.  

[...] Ela é sincera, até porque eu convivi muito com imigrantes na minha vida inteira 

e até hoje convivo. E não só daqui. Eu convivo e conheço muitos emigrantes, 

brasileiros que vivem no exterior e passam por dificuldades e preconceitos, 

inclusive. Nós estamos cansados de ouvir falar que, sem nenhum fundamento, 

brasileiros, às vezes, são barrados em aeroportos. Há pouco tempo, aconteceu em 

relação à questão na Espanha, por exemplo.  

Eu queria esclarecer a V. Exª com uma resposta muito objetiva e simples: nenhum 

ato administrativo pode ser feito sem que seja fundamentado. Só isso. Isso está na lei 

e na Constituição. E V. Exª não gostaria de chegar a um país de fora, evidentemente, 

fora do Brasil, e, simplesmente, sem nenhuma fundamentação, não fosse permitido 

entrar no país. Todo ato administrativo, se está escrito, tem que ser fundamentado. 

Minha resposta é muito objetiva. (BRASIL, 2017c, p. 53).  

  

 Não satisfeito com a resposta, Caiado146 voltou a asseverar: “fica claro que todos 

podem entrar no Brasil, independentemente da vinculação, e haverá o prazo de 60 dias para 

poder ser deportado” (BRASIL, 2017c, p. 53). Além disso, o senador apresentou mais 

questionamentos sobre a livre circulação dos povos indígenas e populações tradicionais, 

momento em que o tema parece ter deixado de centrar-se na migração e passado a envolver a 

discussão agrária. Novamente, suas premissas foram rejeitadas pelo relator. 

 Após esses intensos enfrentamentos, o presidente da Casa colocou em votação o 

destaque de Ronaldo Caiado (antes da fala do relator, o SCD 07/2016 já havia sido aprovado, 

na íntegra, por votação simbólica). Esse destaque contemplava, ao mesmo tempo, como visto, 

5 dispositivos, e, pelas regras regimentais, apenas poderia ser aprovado na sua totalidade, ou 

seja, não havia como aprovar um só dos pontos e rejeitar os demais. A opção dada aos 

parlamentares é, em síntese, “tudo ou nada”. Essa estratégia se mostrou bastante inadequada, 

já que, nos debates, o próprio relator Tasso sugeriu que, se os dispositivos estivessem em 

destaques individualizados, poderia aprovar algum deles, mas, apenas podendo os acatar 

juntos, teria de os rejeitar integralmente. Em campo, ouvi menções jocosas ao uso dessa tática 

legislativa ineficaz. Na deliberação final, Caiado, insatisfeito com a votação simbólica, 

requereu votação nominal, resultando em uma imperativa derrota: foram 48 votos, dos quais 

43 eram favoráveis ao texto original e somente 4 defendiam a aprovação do destaque 

(Ronaldo Caiado – DEM/GO; Lasier Martins – PSD/RS; José Medeiros – PSD/MT e 

 
146 Vale registrar que, ao longo de sua fala, Ronaldo Caiado mencionou boatos sobre a vinda de bolivianos para 

manifestações políticas à época do impeachment e sobre um uso político-eleitoral de médicos cubanos do 

programa Mais Médicos.  
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Romário – PSB/RJ), além de uma abstenção (Dario Berger – PMDB/SC). Ou seja, 89,58% 

dos senadores rejeitaram a proposta de Caiado e apoiaram o projeto de lei da forma como 

estava redado.  Em relação aos partidos, à exceção do DEM, todos encaminharam voto contra 

os destaques, e, salvo Ronaldo Caiado, os parlamentares que votaram pela aprovação dos 

destaques ou se abstiveram o fizeram contra a orientação de suas bancadas. Nesse ponto, os 

“velhos paradigmas” sofreram uma rejeição substantiva e histórica. 

 O último destaque a se votar, de autoria do senador Fernando Bezerra Coelho 

(PSB/PE), sugeria o retorno do §6º do artigo 48, para permitir a redução do prazo para 

deportação no caso de cometimento de ato contrário aos princípios e objetivos da 

Constituição. Essa reivindicação, que também constava dentro do destaque anterior, foi 

acatada pelo relator. A votação foi bastante tumultuada, mas, nesse caso, a grande maioria dos 

partidos encaminharam favoravelmente ao destaque, que recebeu os votos contrários apenas 

da senadora Fátima Bezerra (PT/RN) e dos senadores Humberto Costa (PT/PE), Paulo Paim 

(PT/RS) e Randolfe Rodrigues (REDE/AP)147. Após discussões com o presidente da Casa, 

que continuava a votação a despeito dos pedidos de fala da parlamentar, a senadora Fátima 

Bezerra (PT/RN), que também havia justificado o encaminhamento contrário aos destaques 

anteriores associando-os à lógica do Estatuto do Estrangeiro, manifestou sua divergência 

quanto ao ponto pela redução da possibilidade de defesa das pessoas que podem ser 

deportadas. Aqui, apesar da argumentação, a perspectiva garantista depara-se com uma 

derrota, cujo alcance, contudo, era limitado. 

 Passadas essas longas disputas, o SCD 07/2016 finalmente estava aprovado no Senado 

Federal, concluindo mais uma fase de sua tramitação. Nesse momento, fecha-se um longo 

ciclo do processo legislativo e passa-se o poder de deliberação ao Poder Executivo, que pode 

sancionar ou vetar, na íntegra ou parcialmente, o projeto. Essa etapa de tramitação no Senado 

Federal foi bastante rápida, mas, apesar disso, em plenário, passou por severas controvérsias, 

especificamente dentro do tema do controle migratório. Com uma noção de risco e assumindo 

uma rígida perspectiva de segurança, o senador Ronaldo Caiado despontou como o grande 

opositor do projeto, não apenas pontualmente, mas na íntegra, embora tenha admitido não ter 

força política para o rejeitar na totalidade. Seus argumentos estão sempre associados com a 

agenda de segurança nacional, repetindo preocupações do Estatuto do Estrangeiro e 

apresentando algumas avaliações muito sintonizadas com estereótipos comumente atribuídos 

 
147 Nesse caso, nem todos os senadores se manifestaram e, apesar dos encaminhamentos, a votação foi simbólica, 

de modo que é possível que mais parlamentares pudessem votar contrariamente, embora não tivessem, de 

qualquer forma, força para reverter o resultado. 
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à imigração no Norte global utilizados para justificar o fechamento de fronteiras. Mais do que 

isso, como observa Sprandel (2018a, p. 580), há  

 

em seu discurso uma mescla de argumentos historicamente datados (segurança 

nacional + estrangeiro como ameaça) com outros afetos à pauta da Polícia Federal e 

às agendas das Frentes Parlamentares da Segurança Pública e 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”.  

 

Essas agendas, pelas informações de bastidores, partiram também de segmentos da 

Polícia Federal, mas, ainda segundo conversas estabelecidas durante a pesquisa, valeram-se 

de uma estratégia errada e ineficaz desses atores, que concentraram todas as suas 

reivindicações apenas em um senador e apenas em um destaque, reduzindo exponencialmente 

suas possibilidades de aprovação. Não por acaso, o resultado final da votação foi bastante 

largo em favor da manutenção do texto original. Vários parlamentares entraram na briga, 

questionando frontalmente os argumentos do senador Caiado. Se este definia o projeto como 

anacrônico, aqueles o definiam como moderno e um exemplo ao mundo, evidenciando as 

disputas em torno das estruturas de significado. De forma contundente, os argumentos de 

ameaça e risco à sociedade brasileira foram rebatidos e rejeitados. Entre uma lei garantidora 

de direitos e o retorno às lógicas do Estatuto do Estrangeiro, ou entre novos e velhos 

paradigmas, a primeira proposta venceu com facilidade. Apenas uma concessão foi feita ao 

destaque do senador Fernando Bezerra Coelho, mas que se referia a apenas um dispositivo 

específico. Assim, a despeito do nível dos tensionamentos, o projeto de lei não teve grandes 

dificuldades em termos de voto para ser aprovado. Fechado esse ciclo de deliberação do 

Congresso Nacional, o próximo passo é a sanção presidencial. Apesar de já ter enfrentado 

uma longa jornada, o projeto ainda tem mais um tumultuado caminho a percorrer. 

 

4.2 ENTRE SANÇÃO E VETOS, A NOVA LEI DE MIGRAÇÃO BRASILEIRA 

 

 Concluída a aprovação do projeto no Legislativo, o texto ainda seguiu à Presidência da 

República, que detinha o poder de ou o sancionar ou o vetar, nesse caso, na íntegra ou em 

dispositivos específicos. O cenário político até a deliberação final foi muito agitado e com 

enfrentamentos que extrapolaram as dependências da Praça dos Três Poderes. Se, até a 

aprovação do Senado, a mobilização na sociedade civil era majoritariamente protagonizada 

por organizações que trabalham com imigrantes, grupos de imigrantes e academia que 
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apoiavam o projeto, após o seu encaminhamento para sanção a mobilização contrária à 

proposta entrou firme em cena. Como observa Sprandel (2018a, p. 581), “na reta final de 

aprovação da nova lei, houve intensa mobilização de setores da sociedade civil pró e contra 

seu texto. [...] O antagonismo dos discursos era evidente: defesa de direitos versus defesa da 

soberania nacional e temor a “ameaças terroristas””. 

 É bem verdade que, pouco antes da votação em plenário ainda no Senado Federal, os 

movimentos que cobravam a rejeição do projeto de lei já davam sinais de atividade. Não por 

acaso, Tasso Jereissati, em sua fala na sessão que aprovou o SCD 07/2016, como foi visto, 

didaticamente rebateu inúmeros estereótipos que vinham sendo atribuídos aos imigrantes e 

críticas imputadas à futura lei. Entre abril e maio de 2017, de fato, atores associados à 

extrema-direita brasileira dirigem seus olhares para o tema migratório, valendo-se de ações 

virtuais e presenciais que cobravam, via de regra, o veto integral do projeto. 

 Nas redes sociais, vários posts surgiam no Twitter148 com posicionamentos contrários 

à nova legislação. A grande maioria dessas postagens carregava conteúdos que podem ser 

facilmente caracterizados como preconceituosos, xenófobos e islamofóbicos. Existia uma 

forte associação entre imigração e terrorismo e uma particular vinculação da proposta com 

uma “alucinante” ideia de invasão muçulmana no Brasil. Além disso, comumente ouviam-se 

argumentos relacionados à insuficiência de recursos para acolher imigrantes, retórica 

conhecidamente compartilhada por grupos contrários à imigração. Todo esse cenário foi 

retratado na pesquisa “O debate sobre a Lei de Migração”, do DAPP/FGV (2017); analisando 

mais de 60 mil tweets entre 17 de abril e 25 de maio de 2017, a investigação identificou que 

 

Apesar de inexistirem incidentes terroristas no país e de o contingente de refugiados 

árabes ser extremamente pequeno, percebe-se nas redes sociais um movimento de 

rechaço aos imigrantes muçulmanos e à lei. Essas posições vêm sendo 

acompanhadas por manifestações de grupos autointitulados de direita e contrários à 

lei. 

[...]  

Há uma clara concentração de mensagens em torno da lei, com maior coesão entre 

aqueles que exigem que Temer vete o projeto antes que haja uma entrada massiva de 

“terroristas, comunistas e traficantes”. As postagens favoráveis se concentram em 

criticar a posição dos que se opõem, argumentando-se que há incoerência com a 

realidade. (DAPP/FGV, 2017, p. 1) 

 

 Ainda no estudo, foi constatado que “as hashtags #vetatemer (22,6 mil), 

#migracaoveta (1,9 mil), #migracaonao (1,3 mil) e #vetamigracaotemer (1,3 mil) são as mais 

recorrentes, reforçando o sentido negativo das postagens.” (DAPP/FGV, 2017, p. 4). Como 

 
148 Rede social online. 
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atores mais destacados, a pesquisa menciona, especialmente, a jornalista Joice Hasselmann, 

assim como os senadores Ronaldo Caiado (DEM/GO) e Magno Malta (PR/ES), os deputados 

Jair Bolsonaro (PSC/RJ), Eduardo Bolsonaro (PSC/SP) e Marcos Feliciano (PSC/SP), o 

músico Lobão, a jurista Janaína Paschoal e os movimentos Brasil Livre e Vem para Luta 

Brasil. Já como atores frequentemente mencionados estão o presidente Michel Temer, a quem 

é cobrado o veto, e o chanceler e autor do projeto, Aloysio Nunes, chamado de comunista (o 

que, para tais grupos, pode ser considerado uma grande ofensa) e questionado pelo projeto e 

pela sua associação a Carlos Marighella durante a Ditadura Militar (DAPP/FGV, 2017). Na 

internet, aliás, é muito fácil encontrar fotos de Aloysio Nunes com legendas que o criticam 

pela proposta, carregadas, muito frequentemente, de uma série de preconceitos e delírios. 

Ainda, no Youtube149 é fácil encontrar vídeos de pessoas que cobram o veto ao projeto, 

seguidamente imbuídos de erros técnicos jurídicos grosseiros e, também, de fortes cargas de 

preconceito.  

 Tal foi a mobilização que foi criada uma petição online no site Citizengo, voltado a 

causas conservadoras, que cobrava do Presidente da República o veto à Lei de Migração. Na 

petição, havia uma carta endereçada a Michel Temer nos seguintes termos: 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Por favor, VETE o Projeto da “nova Lei de Migração”, encaminhado pelo Senado. 

Pedimos o VETO PRESIDENCIAL ao SCD 7/2016 – PLS 288/2013 em seu texto 

atual. Esta "Lei da Imigração" representa um grave risco à soberania do povo 

brasileiro. O texto apresentado, que desejamos ver rejeitado, implica: 

1. Riscos para a segurança nacional; 

2. Riscos para os serviços de segurança pública interna; 

3. Sobrecarga nos serviços básicos de saúde, saneamento, previdência, educação e 

transporte. 

Além dos pontos acima, relacionados à gestão pública, com esta lei ficam 

comprometidos conceitos constitucionais: 

1. Compromete-se o significado e o valor da cidadania brasileira; 

2. Compromete-se a definição de território brasileiro; 

3. Compromete-se a legitimidade das instituições brasileiras. 

E há ainda questões econômicas e políticas que podem desestabilizar nosso sistema 

político, porque esta lei: 

1. Dá direito a não cidadãos de formar partidos políticos e sindicatos; 

2. Aumenta sem limites a oferta de mão de obra desqualificada; 

3. Aumenta sem limites a demanda de programas sociais; 

4. Limita os poderes de Estado de extraditar imigrantes e de proteger os cidadãos 

brasileiros. 

Qualquer lei de migração que venha a ser aprovada deve possuir limites e controles 

que protejam o povo brasileiro e sua soberania. É o povo brasileiro o que irá pagar 

todas as despesas extras e não planejadas que esta Lei da Migração implicará. 

Tal como está redigida, a lei aprovada pelo Senado tira do Brasil o poder de definir 

uma política migratória conveniente, ou seja, a determinação de um número 

aceitável de imigrantes segundo as necessidades e possibilidades do. Na verdade, 

 
149 Plataforma de compartilhamento de vídeos. 
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este controle passa para organismos internacionais, independentemente da vontade 

do povo brasileiro. Tudo isso põe fim ao conceito de pátria e de cidadania. 

Excelentíssimo Senhor Presidente: Vossa Excelência tomou posse prometendo 

proteger e honrar a Constituição do Brasil e defender os brasileiros e seus interesses, 

e esta lei os fere gravemente. 

Solicitamos e esperamos, portanto, por todas as razões acima expostas, que Vossa 

Excelência vete esta Lei de Migração, e evite assim ao país e a seu povo novas e 

imensas aflições. (CITIZENGO, 2020)   

 

Ao total, foram obtidas 32.417 assinaturas à petição150. Documento semelhante já 

havia sido feito direcionado aos senadores antes da votação em plenário, mas apenas 210 

assinaturas tinham sido registradas. Nas justificativas, fica evidente a associação da imigração 

com ameaça, seja de segurança pública/nacional, seja de segurança econômica/mercado de 

trabalho e contas públicas, seja da identidade nacional. A imigração, nessa ordem, aparece 

como um problema a ser controlado rigidamente pelo Estado, justificando uma ampla agenda 

de contenção do ingresso de imigrantes – ou melhor dizendo, anti-imigração. No 

embasamento dessas assertivas estão várias conjecturas maniqueístas sobre o impacto da 

imigração no país e o poder de organizações internacionais, aproximando-se fortemente de 

“teorias conspiratórias”151 e assumindo argumentos de fortes contornos xenófobos.  

Diante dessas mobilizações, Aloysio Nunes partiu para o contra-ataque público. Por 

meio de seu perfil no Facebook152, contestou, ainda no dia 07 de abril, boatos que vinham 

sendo atribuídos à nova lei, rejeitando a associação da imigração a ameaças: 

 

Não há uma só letra no projeto que dê margem a alguém com um mínimo de 

discernimento ou honestidade intelectual a interpretação de que estamos "abrindo 

fronteiras para terroristas ou traficantes" ou que "um exército terrorista e 

narcotraficante, travestido de indígenas, violará nossas fronteiras".  

Em relação às populações indígenas, a lei lhes assegura de direito o que hoje já é 

fato: o legítimo direito de transitar nas áreas fronteiriças, exclusivamente naquelas 

que eles tradicionalmente já ocupam. Terroristas, traficantes, armas e drogas, 

 
150 O site é internacional, e não se localizou nenhuma restrição à assinatura pelo critério de residência, de modo 

que é difícil precisar quantas pessoas que vivem, de fato, no Brasil que subscreveram a carta. 
151 Isso fica ainda mais evidente ao se analisar trechos do texto que acompanha a petição na sua página: “[...] 

Esta lei, em termos práticos, deixa a política migratória brasileira na mão de organismos internacionais (por 

exemplo, ONU e UNASUL), sem nenhuma representatividade junto ao povo brasileiro e sem nenhum tipo de 

limite à quantidade de imigrantes que queiram vir para o Brasil. [...] A lei permite a criação de espaços de 

cidadania e de livre circulação das pessoas. Dessa forma se criarão diversos enclaves de estrangeiros em pleno 

território brasileiro. Além disso, constata-se nesta lei uma clara tentativa de unificação do Brasil com alguma 

entidade da América do Sul, como se fosse um só território. Mas quem comandará tal território unificado já não 

será um órgão eleito ou nomeado pelo Brasil, mas um órgão externo, com o que se suprime a soberania popular 

do Brasil. Extingue-se, assim, a soberania do povo brasileiro. A concessão de vistos, antes privativos de 

embaixadas e de consulados gerais, poderá ser feita por quaisquer escritórios comerciais e de representação do 

Brasil no exterior. Ou seja, não haverá nenhum rigor na qualificação do solicitante de visto. [...] Por fim, 

considerando que a União Europeia já manifestou interesse em remanejar refugiados para fora da Europa, com a 

aprovação de tal lei de migração o Brasil correrá sério risco de tornar-se seu natural escoadouro, com todas as 

consequências dramáticas que daí advirão.” (CITIZENGO, 2020). 
152 Rede social online. 
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atravessam hoje quaisquer fronteiras, independentemente da lei. Para eles, existe, ou 

deveria existir, o Código Penal, a Polícia e as forças de segurança e defesa nacional.  

O público-alvo da nova Lei de Migração são as pessoas de bem. Gente que, ao longo 

de séculos, premida por perseguições ou mesmo falta de oportunidades, tem deixado 

sua terra natal e aqui aporta sem nenhuma garantia. Gente que contribuiu 

enormemente para o nosso desenvolvimento com o seu trabalho, sem nenhuma 

garantia ou segurança, sendo alvo de todo tipo de preconceito e xenofobia. Essa 

gente forjou o que somos hoje: a essência multicultural e racial que enriquece o 

Brasil. 

A nova lei é, portanto, um marco no processo de integração dos povos. Em tempos 

como os de hoje, em que muros voltam a ser levantados, o Brasil mostra ao mundo 

que se recusa a andar para trás. Participa da inevitável globalização econômica, mas 

balizado pela proteção à soberania nacional e pelos princípios básicos e universais 

da dignidade da pessoa humana. (NUNES, 2017a). 

 

Na mesma postagem, o então chanceler criticou, frontal e nominalmente, dois atores 

que vinham se mobilizando intensamente contra a proposta, a jornalista Joice Hasselmann e o 

político Luiz Philippe de Orléans e Bragança (descendente da família real potuguesa): 

 

Aos que criticam a lei, primeiro peço que leiam com mais cuidado o texto. Refiro-

me por exemplo a uma blogueira de nome Joice Hasselmann ou a Luiz Philippe de 

Orleans e Bragança, cujos sobrenomes denotam a ascendência estrangeira.  

Peço que saiam de seus castelos e visitem, por exemplo, os porões clandestinos em 

que milhares de imigrantes ilegais servem de mão de obra escrava, confeccionando 

roupas de grife que provavelmente eles próprios vestem.  

Ou visitem os acampamentos no Acre onde diariamente chegam haitianos fugindo 

da tragédia e da fome, esmolando por oportunidade na mesma terra em que os 

Hasselmann ou os Orleans e Bragança um dia foram recebidos.  

Estes mesmos, cujos descendentes hoje fazem terrorismo intelectual, entre egoísmo 

e hipocrisia, defendendo a bandeira e a soberania brasileira, negando a outros 

imigrantes os direitos e as garantias que a constituição brasileira conferiu aos seus 

antepassados e a todos os brasileiros, seja qual for sua origem. (NUNES, 2017a). 

 

 A disputa entre significados da imigração é, então, evidente e direta. Entre visões 

positivas sobre o acolhimento e o papel dos imigrantes ou o pânico por um suposto risco de 

toda sorte de crimes e mazelas, um enfrentamento duro também se desdobrava virtualmente. 

No dia 21 do mesmo mês, com a intensificação do ativismo contra o projeto e a multiplicação 

das inventivas conjecturas anti-imigração, Aloysio voltou a se manifestar, concluindo sua 

postagem com uma frase ácida: 

 

Não vou permitir que meu Facebook continue sendo poluído por essa litania 

obsessiva de insultos xenófobos. Eles vêm de pessoas animadas pelo rancor, que 

alimenta a extrema direita em outros países e que, infelizmente, está também entre 

nós.  

Na maioria dos casos, sequer leram o projeto ou desconhecem dados básicos sobre o 

fenômeno migratório.  

Não sabem, por exemplo, que, enquanto no Brasil temos cerca de 900 mil imigrantes 

em meio a uma população de cerca de 200 milhões, há mais de três milhões de 

brasileiros espalhados pelo mundo. Só na área atendida pelo consulado em Boston 

são 300 mil.  
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Nossos compatriotas recebem assistência consular brasileira contra insultos e 

discriminações de que são vítimas. Muitos lutam para legalizar sua situação de 

modo a poder trabalhar, sustentar suas famílias e evitar o vexame da deportação.  

O projeto de lei de minha autoria visa a dar, aos estrangeiros que escolheram nosso 

país para viver, o mesmo tratamento que nós desejamos que seja dispensado aos 

nossos compatriotas expatriados.  

Eu sou particularmente sensível a esse tema. Não só porque sou neto de imigrantes 

pobres que vieram da Itália, no início do século passado, como também porque vivi 

por 11 anos como exilado em terra estrangeira, batalhando por condições legais para 

ali trabalhar, ter acesso aos serviços públicos e educar minhas filhas.  

Muitos dos meus críticos ignoram que entre esses imigrantes que já estão no Brasil, 

por não serem legalizados, são submetidos a trabalho escravo, uma situação 

desumana e que contribui, além do mais, para degradar o mercado de trabalho dos 

brasileiros.  

Há quem acredite piamente que o fluxo migratório vindo do Oriente Médio e da 

África vá se desviar da Europa para o Brasil. Outros ainda, talvez suponham que, 

imigrantes do Caribe e América Central que hoje buscam os EUA e Canadá, vejam 

no Brasil um novo Eldorado. Ainda ontem fui abordado por um cidadão de boa fé 

que temia o ingresso de hordas de terroristas islâmicos ao abrigo na nova lei.  

Ora, os imigrantes sírios e libaneses que pretendem mudar para o Brasil, tangidos 

pela violência, vêm para cá exatamente para escapar da violência e não ata promovê-

la. São pessoas trabalhadoras, como eram os antepassados de muitos dos que hoje 

atacam a nova lei. Eles encontram aqui pessoas ligadas a eles por laços familiares, já 

perfeitamente enraizados no Brasil e, com apoio deles, em pouco tempo, abrem 

pequenos negócios e prosperam.  

É para esses novos imigrantes e refugiados que queremos um Brasil acolhedor.  

[...] 

Quero lembrar que os recentes ataques terroristas na Europa e EUA não foram 

praticados por refugiados ou imigrantes, mas por cidadãos, belgas, franceses, norte-

americanos, alemães, muitos deles sem qualquer ligação com antepassados 

imigrantes e outros, também numerosos, de terceira geração de famílias de 

imigrantes.  

Finalmente, não merece refutação a ideia de que se deva exigir passaporte de um 

Ianomâmi que, na caça de uma paca, tenha que ultrapassar a fronteira de um país 

vizinho. O que precisamos, isso sim, é proteger e vigiar nossas fronteiras que, por 

muito tempo, foram abandonadas pelo governo brasileiro.  

Xingamento de fascista para mim é elogio. (NUNES, 2017b). 

 

 As mobilizações não se restringiram, contudo, às redes sociais. Em São Paulo, o grupo 

“Direita São Paulo” organizou protestos de rua contra o projeto de lei (figuras 14 e 15). Em 

um deles, chegou a haver certo tumultuo. Com os mesmos argumentos das redes sociais, 

associava-se a imigração à ameaça e o islamismo ao terrorismo, repetindo várias assertivas 

muito próximas de “teorias conspiratórias” e de cunho xenofóbico.   

 

Figura 14 – Protesto contra a Lei de Migração, em 16 de maio de 2017 
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Fonte: Cris Fraga/Fox Press Photo/Folhapress 

 

Figura 15 - Protesto contra a Lei de Migração, em 02 de maio de 2017. 

 
 

Fonte: Cris Fraga/Fox Press Photo/Estadão Conteúdo 

 

 Tal foi o teor de discursos contra minorias e contra a religião islâmica que a legalidade 

da manifestação foi, inclusive, questionada por especialistas153.  

 Na Praça dos Três Poderes, simultaneamente, um grupo de parlamentares também se 

empenhava na mobilização contra a sanção da nova lei. Os deputados Marco Feliciano 

(PSC/SP), Victorio Galli (PSC/MT) e Eduardo Bolsonaro (PSC/SP) apresentaram uma carta 

de repúdio ao projeto à presidência da república, requerendo seu veto na íntegra. Em um 

vídeo postado na página do deputado Eduardo Bolsonaro no Facebook, ele e Feliciano 

argumentam ser a imigração um risco ao país, seja em segurança pública, seja nas contas 

públicas, e situam os imigrantes em uma posição antagônica em relação aos direitos da 

população nacional: 

 
153 Nesse sentido, Cf. SABOYA, 2017.  
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Deputado Marco Feliciano: [...] o importante seria que o projeto todo caísse. Esse 

projeto traz insegurança pra o nosso país, num momento de dificuldade que nós 

vivemos, temos 13 milhões de pessoas desempregadas, e abrir as portas do Brasil 

pra outros imigrantes, de países inclusive mais pobres do que o nosso, vão vir aqui 

tentar a vida e tirar do brasileiro o direito de trabalhar, isso não é plausível nesse 

momento. [...] eles chamam esse projeto de projeto humanitário, quando na verdade 

não é, é um projeto de esquerda, é um projeto que visa minar a nossa nação, e 

acontecer com o Brasil o que aconteceu na Europa. A Europa abriu suas fronteiras 

para a imigração e agora sofre amargamente com o ataque dos islâmicos radicais e 

outras coisas mais. 

Deputado Eduardo Bolsonaro: além disso né, essa questão toda de terrorismo, 

invasão de pessoas de outras religiões, por exemplo, no islamismo, tem gente ali que 

trata a mulher como se fosse objeto, como se fosse lixo. Isso aí não é condizente 

com a nossa cultura. Enquanto o mundo inteiro está se preocupando com relação às 

suas fronteiras e etecetera, o Brasil tá agindo exatamente na contramão aprovando 

uma lei que, na prática, acaba com as fronteiras nacionais. Aqui vai ser o celeiro pra 

todo e qualquer tipo de pessoa. [...] E digo mais, com mais direitos até do que os 

brasileiros. [...] a gente abre aqui pra que qualquer um venha utilizar os hospitais, o 

sistema previdenciário, e até abrir conta em banco sem pagar taxa, coisa que nós 

aqui brasileiros pagamos.  

Deputado Marco Feliciano: Bolsa Família, entregue na mão desse pessoal, quem 

anda ali no centro de São Paulo já viu como tá tomado de imigrantes que foram pro 

Brasil, entraram no Brasil com a intenção de encontrar uma porta de emprego aberta, 

mas ninguém quer ir pros interiores, ninguém quer ir trabalhar nos interiores, na 

roça, ou trabalhar em serviço, querem ficar na capital, porque na capital o 

assistencialismo é bastante grande. 

Deputado Eduardo Bolsonaro: sim, podem mendigar, e etecetera. (informação 

verbal)154.  

 

Novamente, os imigrantes são interpretados como pessoas perigosas e de má conduta. 

Simultaneamente, no Senado Federal, parlamentares como Ronaldo Caiado (DEM/GO) e 

Magno Malta (PR/ES) também se engajavam na pressão contrária à lei, defendendo vetos ao, 

igualmente, associar a imigração a ameaças.  

 De parte da sociedade civil organizada pró-Lei de Migração também houve 

mobilização. Em maio de 2017, foi entregue à Presidência da República uma carta pedindo a 

sanção integral do projeto, assinada por 151 entidades relacionadas ao tema das migrações 

e/ou dos direitos humanos (Cf. DELFIM, 2017a). A carta destacava o avanço representado 

pelo projeto e todo o amplo diálogo que foi estabelecido na sua construção, reivindicando 

então a manutenção do texto tal qual encaminhado ao Executivo. Nas redes sociais, várias 

postagens também se dedicavam a defender a sanção integral do projeto. Segundo o estudo da 

DAPP/FGV (2017), contudo, o grupo favorável ao projeto era mais fragmentado em relação 

 
154 Fala dos deputados Eduardo Bolsonaro e Marco Feliciano em transmissão ao vivo no perfil do Facebook do 

deputado Eduardo Bolsonaro (bolsonaro.enb), por ocasião do protocolo de pedido de veto da lei de migração, em 

26 de abril de 2017. Disponível em:  

<https://www.facebook.com/bolsonaro.enb/videos/682266998632594/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A

%22O%22%7D>. Acesso em: jan. 2020. 
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ao grupo contrário e teve menos coesão e difusão em suas mensagens, sendo boa parte delas 

dedicadas a criticar as assertivas do outro grupo. A hashtagh #migrarédireito, diz a pesquisa, 

não esteve entre as mais compartilhadas no período de análise, por exemplo. Além disso, 

foram também produzidos textos sobre a proposta e sobre as críticas a ela imputadas. A 

Conectas (2017), por exemplo, publicou os “Mitos e verdades sobre a lei de migração”, 

rebatendo 7 assertivas que comumente apareceram nas manifestações anti-imigração de 

associação do fenômeno migratório a ameaças. O Migramundo, por sua vez, elaborou 12 

perguntas e respostas sobre a Lei de Migração (DELFIM, 2017b). Já o redator do projeto 

original e de parte de suas alterações subsequentes, Tarciso Jardim, publicou no Nexo Jornal o 

ensaio “Até quando a lei brasileira será xenófoba?”, também defendendo o projeto e 

criticando as mobilizações contrárias (JARDIM, 2017). Em São Paulo, ainda, foi realizada 

uma roda de conversa e diálogo sobre migrações na mesma Avenida Paulista que foi palco 

dos atos anti-imigração, organizada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania (Cf. DELFIM, 2017c).  

 Entre o Palácio do Planalto e a Esplanada dos Ministérios, o embate em torno da Lei 

de Migração era bastante intenso. Informações localizadas em periódicos dão conta de que 

havia uma forte pressão pelo veto do projeto, ao menos de forma parcial, por parte dos 

Ministério da Justiça, da Defesa, do Desenvolvimento e Comércio, do Gabinete de Segurança 

Institucional, das Forças Armadas e da Polícia Federal. Por outro lado, o Ministério das 

Relações Exteriores, comandado por Aloysio Nunes, estaria pressionando pela sanção integral 

da nova lei. Com os impasses, o Governo Federal teria decidido utilizar todo o prazo 

disponível para tomar a decisão final, apesar dos protestos do Itamaraty, que defendia então o 

rápido e afirmativo desfecho da tramitação (Cf. ESTADÃO, 2017; URIBE e BOGHOSSIAN, 

2017; ROSSI, 2017; DELFIM, 2017d; IANDOLI, 2017). Dentre os pontos controvertidos 

mais citados nas reportagens, estavam: a) a livre circulação de povos indígenas em suas terras 

tradicionalmente ocupadas; b) o acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e 

benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, 

moradia, serviço bancário e seguridade social; c) a exigência de entrevista individual e ato 

fundamentado nas medidas de retirada compulsória; d) exceções de inexpulsabilidade; d) 

extensão dos direitos e garantias independentemente da situação migratória; e e) revogação 

das expulsões decretadas antes da Constituição Federal de 1988 (Cf. ESTADÃO, 2017; 

URIBE, BOGHOSSIAN, 2017; IANDOLI, 2017). 

 Os dados coletados na pesquisa de campo indicam, igualmente, que a decisão sobre a 

sanção ou veto da lei foi objeto de muitas tensões dentro do Governo Federal. Houve quem 
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defendesse até mesmo o veto integral do projeto. A definição final foi tomada, de fato, no 

final do prazo legal, em meio a fortes e tensos embates entre ministérios, que assumiam 

posições antagônicas.   

 Sob esse cenário, em 24 de maio de 2017, por meio da Mensagem nº 163, o Poder 

Executivo comunicou o Legislativo da sua decisão de vetar parcialmente 18 dispositivos da 

Lei de Migração155. No documento, junto à redação rejeitada, constam indicados os órgãos 

que sugeriram seu veto e uma breve justificativa. Pela Casa Civil, os principais pontos 

vetados foram: a) o conceito de migrante (art. 1°, §1°, I), por entender ser muito amplo e 

estender “a todo e qualquer estrangeiro, qualquer que seja sua condição migratória, a 

igualdade com os nacionais” (BRASIL, 2017d); b) a possibilidade de regulamento definir 

mais hipóteses de concessão de visto temporário (art. 14, § 10), argumentando ser risco à 

discricionariedade indevida e capaz de gerar insegurança jurídica; e c) a restrição apenas às 

hipóteses de impedimento de ingresso para rejeitar o ingresso no território nacional de pessoa 

titular de visto ou de nacionalidade que não exija visto para ingresso (art. 44), por fragilizar “o 

exercício constitucional do Poder de Polícia brasileiro pelas instituições de natureza 

migratória, ao esvaziar indevidamente a discricionariedade para exercício da soberania 

nacional.” (BRASIL, 2017d).  

 Por parte do Ministério da Justiça, da Advocacia-Geral da União (AGU) e do Gabinete 

de Segurança Institucional (GSI), foram vetados: a) o direito à livre circulação dos povos 

indígenas e populações tradicionais nas terras tradicionalmente ocupadas (art. 1°, §2°), 

justificando com base na “defesa do território nacional como elemento de soberania” 

(BRASIL, 2017d); e b) a revogação das expulsões decretadas antes de 5 de outubro de 1988 

(art. 116), justificando ser ato de competência privativa do Presidente da República, por ser 

exercício de soberania nacional, e representar potencial de passivo indenizatório à União. 

 Por pedido da AGU e da Casa Civil também foi vetada a inexpulsabilidade por viver 

no Brasil por mais de 4 anos (art. 55, II), argumentando que “além de esvaziar a 

discricionariedade do Estado para gestão de sua política migratória, o dispositivo 

inviabilizaria promover a expulsão e retirada do território nacional de pessoas condenadas por 

crimes graves [...]” (BRASIL, 2017d). Pela AGU e o GSI, ainda, vetou-se a possibilidade do 

imigrante exercer cargo, emprego e função pública (art. 4°, §§ 2º e 3º e art. 30, II, d)), por 

permitir o seu acesso para “estrangeiro não residente, em afronta à Constituição e ao interesse 

 
155 Vale ressaltar que o veto parcial precisa, necessariamente, recair sobre artigo, parágrafo, inciso ou alínea na 

sua integralidade, não podendo referir-se a apenas uma palavra ou trecho específico do dispositivo, por 

regramento da Constituição Federal (art. 66, § 2°). 
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nacional” (BRASIL, 2017d), além de mencionar questões jurídicas formais. De iniciativa do 

Ministério da Fazenda, foi vetado o rol de direitos aplicáveis ao visitante (art. 4°, § 4°), sob a 

justificativa de, ao estender o “acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à 

previdência social”, representar “pressões fiscais adicionais à União e aos demais entes 

nacionais” (BRASIL, 2017d). Por fim, a pedido do GSI e da Casa Civil foi vetada uma 

Anistia prevista no artigo 118, por conceder “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 estrangeiros” (BRASIL, 2017d), além de 

questões formais.  

 Evidenciando sua postura em defesa da Lei de Migração, o Ministério de Relações 

Exteriores não foi autor de nenhum dos vetos. O resultado final foi muito mais extenso do que 

o previsto na imprensa e desviou em boa medida o que vinha sendo especulado. Ao mesmo 

tempo em que sua amplitude surpreendeu quem acompanhava a tramitação do projeto, os 

diálogos que estabeleci em campo sugerem que os vetos poderiam ter sido muito mais 

extensos do que realmente foram. Em que pese atingir dispositivos bastante importantes, 

houve, nos bastidores, uma articulação de atores pró-Lei de Migração para garantir que os 

dispositivos mais nevrálgicos fossem resguardados, ou, ao menos, para “contenção de danos”. 

Não por acaso, há quem tenha me dito que boa parte dos vetos – embora não todos – sejam 

praticamente inócuos ou “capengas”, já que não atingiram a operacionalidade da lei. Em 

campo, aliás, ouvi avaliações de que seu impacto principal foi no nível discursivo, com a 

demarcação de uma posição de controle de Estado, e não tanto na técnica jurídica156.  

 O teor dos vetos indica, ademais, a adesão de boa parte do Executivo à perspectiva de 

segurança e a aproximação às antigas lógicas do Estatuto do Estrangeiro. Nesse sentido, de 

forma expressiva, as noções de discricionariedade e soberania nacional estiveram presentes 

em várias das justificativas. Grande parte dos pontos rejeitados recaiu, aliás, exatamente sobre 

o controle da imigração e da entrada de imigrantes. Em que pese isso, é interessante notar que, 

embora o direito de defesa nas medidas de retirada compulsória tenha sido o objeto central 

das disputas estabelecidas na Câmara e no Senado, ele não foi alvo de nenhum dos vetos, ao 

passo que outros dispositivos que sequer haviam sido postos em debate ao longo da 

tramitação do projeto foram rejeitados. 

 Nessa etapa da tramitação, na realidade, a proteção de direitos deixa de protagonizar 

os debates institucionais, que são ocupados pela agenda de controle migratório. O fenômeno 

 
156 Isso não quer dizer que os vetos não tiveram impacto, mas sim que, comparado às possibilidades que tinha, 

seu alcance foi limitado. 
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da imigração, embora não de forma tão hostil quanto nas manifestações que exigiam o veto 

integral da lei, é associado a riscos, sejam de segurança pública, sejam de segurança 

econômica. É importante lembrar, nesse contexto, que, com a mudança de governo decorrente 

do impeachment, os segmentos políticos ligados à segurança pública, às polícias e às Forças 

Armadas ganharam espaço dentro de muitos gabinetes ministeriais, e o anterior apoio ativo à 

elaboração da nova lei não mais subsistiu. Isso já era evidente, aliás, desde quando o MJ 

tentou reabrir discussões ainda na Câmara de Deputados. Sob esse cenário, todos os dados 

obtidos em campo sugerem que o fato de o autor da proposta, Aloysio Nunes, ter se tornado o 

chanceler brasileiro foi central para que os vetos não fossem ainda mais gravosos ao projeto 

de lei, já que o antigo senador comandava, então, o único ministério dentre os envolvidos que 

defendia a sanção integral do texto.  

 Havia, ainda, a possibilidade de o Congresso Nacional derrubar os vetos (ou ao menos 

parte deles), o que faria com que, na prática, a Nova Lei de Migração fosse aprovada na 

íntegra. Para tal, seria necessário que deputados e senadores votassem, em maioria absoluta 

(257 deputados e 41 senadores), pela rejeição dos vetos. Isso teria de ocorrer em sessão 

conjunta dos parlamentares, o que ocorre com menor frequência do que as sessões das Casas 

individualmente.  

 A apreciação no parlamento da decisão do Governo Federal aconteceu apenas no dia 

29 de agosto. Antes disso, apesar de entrar na pauta de algumas sessões, o projeto não foi 

discutido em razão de várias outras matérias polêmicas e de extrema urgência ocuparem o 

centro das atenções. As lideranças do PT e do PCdoB já haviam se mobilizado e solicitado, 

por destaques, votação em separado dos dispositivos vetados, no caso da primeira em relação 

a todos os dispositivos e no caso da segunda em relação aos dispositivos específicos da 

anistia. A sociedade civil organizada atuante no advocacy também havia se empenhado no 

assunto, produzindo um documento em que justificava a rejeição a vários dos vetos, como a 

anistia migratória, a livre mobilidade dos povos indígenas e o conceito de migrante.  

 No dia em que, finalmente, os vetos à Lei de Migração entraram em pauta, a sessão, 

que durou em torno de 10 horas, estava extremamente conturbada. Parlamentares trocavam 

acusações e dirigiam severas críticas à condução dos trabalhos pelo presidente do Senado, 

Eunício Oliveira, que, por sua vez, também dirigia palavras muito pouco elogiosas aos seus 

pares157. Em certos momentos, havia uma confusão generalizada em plenário. No instante em 

 
157 O registro de alguns trechos de diálogos é icônico: “Jogou um livro aqui, na Mesa, na Presidência. Esta Mesa 

não treme. Este Presidente não tem medo de cara feia, muito menos de gritos e de agressões. Não tem medo! 

(Manifestação no plenário.) Eu vou pedir à Mesa que refaça, até o encaminhamento que tinha sido feito... 
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que o veto sobre a Lei de Migração entra em pauta, há um forte tensionamento sobre a 

votação de vetos de outro projeto158. Quando Orlando Silva toma a palavra para falar da lei 

migratória, ele usa sua fala para pedir a Eunício que permita fazer nova votação em relação ao 

assunto anterior, tamanha era a confusão. Em meio a brigas incessantes, foi acolhido o apelo 

do deputado Orlando, de modo que a votação seria refeita, mas apenas após deliberar sobre a 

Lei de Migração. Nesse clima, alguns parlamentares que tomaram a palavra estavam se 

manifestando sobre o outro projeto, não tendo se dado conta de que era a matéria de migração 

que estava em pauta. Apenas o deputado Orlando Silva encaminhou o pedido de votação 

contrária ao veto, em especial em relação à Anistia159. 

 Sua fala, contudo, foi praticamente isolada, pois os parlamentares que falaram na 

sequência dedicaram suas intervenções, na totalidade, a criticar os pares ou a condução do 

presidente do Congresso Nacional em relação à votação do veto do projeto anteriormente 

apreciado. Seguiu-se então para a votação, que, por tratar-se de projeto de autoria de senador, 

começava pelos votos dos senadores, e apenas prosseguiria em deliberação caso a maioria 

absoluta dos senadores decidissem pela derrubada do veto. O resultado foi de apenas 4 votos 

contrários aos vetos, encaminhados pela bancada do PCdoB (Vanessa Grazziotin) e do PT 

(Fátima Bezerra, Paulo Paim e Paulo Rocha), diante de 36 votos favoráveis. Nesse momento, 

os parlamentares pró-lei enfrentam uma derrota expressiva no Plenário, não conseguindo 

reverter a decisão do Executivo. 

 
(Manifestação no plenário.) É uma decisão minha, da Mesa. (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) Vou dizer 

uma coisa a V.Exas.: eu não vou ficar, daqui de cima, ouvindo grito. Vou desligar o microfone. Não adianta 

gritar porque sou surdo nessas horas. (Senador Eunício de Oliveira, presidente do Congresso 

Nacional/PMDB/CE)” (BRASIL, 2017e, p. 157). “Eunício, olhe para mim. Eu estava muito calmo com você. 

Você usou umas palavras aí que não cabem na boca de um Presidente do Senado, tipo “eu não tenho medo de 

cara feia, eu não tenho medo...” Aliás, eu até concordo que você não tem medo de cara feia, porque, se tivesse, 

não se olhava no espelho. Agora, você precisa respeitar esta Casa, rapaz! Aqui tem Parlamentar que lê o 

Regimento. Você não pode chegar aí de forma truculenta e tomar a fala de um Líder partidário, você não pode 

proibir questão de ordem. Isso não vai acontecer com você, não, mas o último Presidente desta Casa que rasgou 

o Regimento está preso lá em Curitiba. Isso não vai acontecer com você, não. Agora, você tem que respeitar os 

Deputados, Eunício. Não é assim! Se o Senado você não respeita... (Deputado Silvio Costa/PTdoB/PE)” 

(BRASIL, 2017e p. 177). 
158 Tratava-se dos vetos ao Programa Cartão Reforma – Projeto de Lei de Conversão 2/2017. 
159 Em um dos trechos de sua fala, argumentou que: “Do mesmo modo como Fernando Henrique Cardoso, 

quando Presidente, aprovou uma anistia para garantir a regularização dos migrantes que chegaram 

irregularmente ao Brasil, e, 10 anos depois, o Presidente Lula aprovou uma nova anistia, o que permitiu que 

regularizássemos outra leva de migrantes, considero que o veto feito pelo Presidente Temer, que é a um artigo 

relativo à anistia para os que aqui vivem irregularmente, deveria ser removido.  Remover esse veto vai permitir a 

muitos empresários que empregam na informalidade trabalhadores que não têm a sua situação migratória regular 

regularizar a sua situação, e não ser vítimas inclusive de fiscalizações que se dão muitas vezes para o prejuízo 

dessas empresas; vai permitir que milhares e milhares de trabalhadoras e trabalhadores saiam das sombras, saiam 

do trabalho informal, saiam da atividade ilegal e passem a exercer plenamente a sua cidadania.” (BRASIL, 

2017e, p. 159). 
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 Assim, em meio às fortes tensões da sessão em torno de pautas variadas, os vetos 

apostos ao projeto foram, definitivamente, mantidos. Com isso, encerrou-se o ciclo do 

processo legislativo iniciado ainda em 2013, culminando na publicação da Lei 13.445/17, a 

Nova Lei de Migração brasileira.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pesquisar o processo legislativo de elaboração da Nova Lei de Migração brasileira foi 

tarefa tão desafiadora quanto instigante. Analisando mais de quatro anos de registros 

arquivísticos, localizei um emaranhado de informações e debates sobre a relação entre Estado 

e imigração no país. Com tamanha abrangência de dados, tive de restringir o escopo desta 

investigação, o que fiz elegendo temas-chave a partir de uma leitura prévia do campo e dos 

debates acadêmicos. Finalmente, delimitei o texto em “identidade nacional e imigração”, 

“motivos para migrar”, “imigração e direitos”, “controle migratório” e “estrutura migratória”, 

o que permitiu um aprofundamento das discussões, ao tempo que exigiu que deixasse de fora 

outros assuntos envolvidos na tramitação do projeto de lei. 

 Optei por apresentar o campo de pesquisa de forma cronológica, separando por etapas 

as análises de cada período do processo legislativo. Dessa forma, o modo de organização do 

trabalho permitiu, até aqui, compreender parcialmente como cada assunto foi discutido dentro 

de um determinado momento temporal. Não houve, contudo, nem espaço para um debate 

“holístico” dos dados encontrados, nem para apresentar certas reflexões que, 

situacionalmente, poderiam parecer deslocadas ou até mesmo repetitivas. Assim, nesse 

fechamento do trabalho, peço a licença das leitoras e leitores para, rompendo com o protocolo 

tradicional, abrir discussões sobre o “todo” do processo legislativo. Acredito que essa leitura, 

que inclui diálogos com a literatura, é fundamental para compreender a magnitude dos dados 

trabalhados, de modo que considero ser cientificamente pertinentes as reflexões que insiro 

nessa seção, ainda que às custas de algumas formalidades. 

 Uma das principais observações deste trabalho, de cunho tanto metodológico quanto 

epistemológico, seguindo as lições da Antropologia do Estado, é que o posicionamento do 

Estado com relação à imigração não é homogêneo. Pessoas – ou atores – ocupam cargos 

dentro da administração pública e do Poder Legislativo, com diferentes espaços de poder e 

diferentes concepções sobre o fenômeno migratório. Não há como definir, abstratamente, uma 

única postura comum a todos, senão ao custo de uma simplificação que encubra diferenças 

discursiva e tecnicamente relevantes. Na Esplanada dos Ministérios, as diferenças de 

perspectiva eram evidentes, primeiro entre os ministérios da Justiça e do Trabalho e Emprego 

em torno de uma visão humanista ou trabalhista das migrações e da estruturação da política 

migratória, e depois, pós-impeachment, entre Ministério das Relações Exteriores e, 

principalmente, Ministério da Justiça, Casa Civil, Advocacia-Geral da União e Gabinete de 
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Segurança Institucional, sobre a sanção integral ou o veto ao projeto de lei, onde uma visão 

garantista da norma se opunha a uma de segurança.  

 No Congresso Nacional, lugar per se das diferenças ideológicas, vários 

enfrentamentos também foram travados. É interessante notar, contudo, que esses 

enfrentamentos não podem ser resumidos a simples disputas partidárias. No caso do PLS 

288/13, toda sua tramitação dentro do Senado e da Câmara de Deputados ocorreu com o apoio 

tanto de partidos de centro-esquerda e esquerda quanto de partidos situados à centro-direita e 

ao centro do espectro político brasileiro. Fato ouvido comumente nas entrevistas e ressaltado 

em vários registros dos arquivos, o apartidarismo, por mais estranho que possa parecer o 

termo, confirmou-se no campo de pesquisa. À época protagonizando as disputas políticas 

nacionais, PT e PSDB estiveram do mesmo lado no tema da migração. Isso decorre de vários 

fatos, como a própria motivação do autor da proposta, Aloysio Nunes, como ex-refugiado, a 

não homogeneidade dentro do Executivo para propor um projeto de lei e a abertura ao debate 

entre os dois segmentos, fazendo com que fosse possível que a iniciativa da Comissão de 

Especialistas fosse absorvida, em grande parte, pelo projeto de lei. Já a voz dissonante, que 

não compactuou com esse consenso, foi conduzida por parlamentares da extrema-direita 

brasileira, que, em vários momentos, assumiram posições rigidamente contrárias ao projeto de 

lei. 

 Em termos de enfrentamento, dois atores extrainstitucionais também se destacaram. 

Por um lado, a sociedade civil organizada, por meio de grupos que trabalham com imigração 

e/ou com direitos humanos de São Paulo e Brasília, atuou cotidianamente no advocacy pelo 

aperfeiçoamento e aprovação da proposta de nova lei migratória. Assim, tanto participaram de 

audiências públicas quanto estabeleceram contato direto com parlamentares para defender o 

projeto de lei e ganhar apoio em suas reivindicações. Por outro lado, sindicatos de delegados 

da Polícia Federal assumiram uma posição de evidente ativismo político em prol do 

fortalecimento das medidas de controle migratório na futura lei. Com esse objetivo, buscaram 

apoio de vários parlamentares que se posicionaram dentro do Congresso Nacional como 

representantes da Polícia Federal, cobrando emendas justificadas em uma perspectiva de 

segurança.   

 A par deste contexto, a observação de Canelo, Gavazzo e Nejamkis (2018) sobre a 

modificação da Lei de Migração argentina também pode ser estendida ao caso da criação da 

nova lei migratória brasileira. Para as autoras, “fazer política (migratória) desde o Sul é um 

trabalho que envolve distintos atores, recursos e alianças” (CANELO, GAVAZZO e 
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NEJAMKIS, 2018, p. 172, tradução nossa) 160. No caso de análise, são atores de diversas 

origens que estão mobilizados em torno da tramitação da Nova Lei de Migração, envolvendo, 

ao menos, parlamentares, integrantes dos ministérios da Justiça, do Trabalho e Emprego, de 

Relações Exteriores e de Ciência, Tecnologia e Inovação, representantes de organizações da 

sociedade civil, imigrantes, acadêmicos, ativistas e funcionários de organizações 

internacionais.  

 Essa observação, contudo, precisa ser interpretada no seu sentido qualitativo, e não 

quantitativo. Ainda que com uma diversidade de atores, o número de pessoas que 

protagonizam os debates como “tomadores de decisão” (é dizer, parlamentares e integrantes 

do governo) é muito reduzido. Não por acaso, em campo ouvi que foram “meia dúzia de 

pessoas” que conseguiram aprovar o projeto. Em posições institucionais, de fato, os números 

são bastante baixos, e, se ultrapassariam “meia-dúzia”, dificilmente chegariam a “uma dúzia”.  

 O que é, finalmente, a Nova Lei de Migração? Em primeiro lugar, é preciso salientar 

que a lei não é redutível a um único elemento ou característica. Na realidade, a proposta se 

alimentou de fontes muito diversas, locais, nacionais, regionais e internacionais, institucionais 

ou não, e resultou da introdução de dispositivos por demanda de diferentes atores, sob várias 

justificativas. Assim, há robustos artigos que estabelecem o reconhecimento e a garantia de 

direitos para as pessoas imigrantes, ao mesmo tempo em que há artigos voltados para o 

controle de Estado sobre a presença do imigrante em território nacional. Pode-se dizer, na 

realidade, que o custo da aprovação da matéria nas suas sucessivas etapas foi ceder às 

reivindicações de setores ligados à Polícia Federal voltados à agenda de segurança. Isso não 

pode, contudo, fazer ignorar os ganhos que os defensores do fortalecimento das garantias de 

direitos dos imigrantes diante dos procedimentos do Estado obtiveram, de modo que o devido 

processo legal também foi fortemente incrementado ao longo da tramitação do projeto de lei.  

Ainda, ao mesmo tempo que a nova lei é de inspiração humanitária, voltada para 

acolher imigrantes vindos de contextos sociopolíticos muito duros, também é voltada para o 

estímulo ao ingresso de imigrantes altamente qualificados. Sem gerar antagonismos, os dois 

objetivos são parte da inspiração da norma, decorrente da influência tanto de atores engajados 

com os direitos humanos quanto de atores ligados à ciência e tecnologia. Não é possível dizer, 

assim, que é uma lei “apenas” humanitária, nem tampouco “apenas” de seleção de 

determinados perfis de imigrantes. Na realidade, não há sequer uma contradição prática entre 

esses elementos registrada durante o processo legislativo, que decorrem da demanda de 

 
160 Do original: “hacer política (migratória) desde el Sur es un trabajo que involucra a distintos actores, recursos 

y alianzas.” 
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diferentes atores. O resultado final da lei, é, assim, um resultado plural, influenciado por 

diferentes agendas e inspirações. O que é possível dizer é que, embora não de forma integral, 

a sua maior marca é a afirmação de direitos, já que muitos artigos trazem grandes inovações 

ao ordenamento e à própria tradição jurídica brasileira. Isso não significa, como exposto, que 

dispositivos de controle de Estado não permaneçam no texto. 

 Essa observação coincide, em boa medida, com as observações de Ramírez (2017) 

sobre a elaboração da Lei Orgânica de Mobilidade Humana do Equador, aprovada também 

em 2017. Para o antropólogo, o que se teve ao final  

 

É uma lei que pensa nas pessoas migrantes com uma forte marca em direitos, mas 

também na soberania do Estado. [...] É uma lei que ainda pensa, em certas 

passagens, na segurança nacional e nos estrangeiros como uma ameaça, mas 

também, e muito, em direitos humanos, sociais, econômicos e políticos sob o 

princípio da cidadania universal. É uma lei que desburocratiza vários processos 

administrativos, sobretudo em matéria de vistos; é uma lei que pensa nos grupos 

excluídos e vulneráveis dentro desse campo, como são os refugiados, os apátridas, 

as vítimas de tráfico de pessoas, mas deixou de fora um mecanismo para a 

regularização migratória (tema que até o final foi muito debatido), é uma lei que pela 

primeira vez pensa na migração intrarregional e, portanto, na integração. A “Ley 

Orgánica de Movilidad Humana” – sonho dos que trabalhamos e lutamos na matéria 

– superou muitos dos princípios do século XIX e ostracismos do passado, que 

seguiam vigentes na lei anterior. Muito do que estava bem cozido, o enfoque de 

segurança, finalmente se foi queimando e/ou relegando ao final do texto – como 

deportações e expulsões -; mas o cozido ou queimado está presente; o que parecia 

estar cru, o enfoque de direitos, ficou bem cozido desde a parte dogmática e até 

incorporando avanços substantivos e novos ingredientes que não se tem em 

nenhuma outra lei na região – o conceito de cidadania sul-americana. De cru passou 

a cozido e está bem presente. (RAMÍREZ, 2017, p. 30-31, tradução nossa)161 

 

 À exemplo do Equador, o “cru” no Brasil, ou seja, os direitos dos imigrantes, também 

ficou “bem cozido” no texto final da nova lei. O que já estava cozido, o enfoque de segurança, 

seguiu presente, mais ou menos “queimado”, mas, sim, presente. Essa ambivalência decorre 

da própria dinâmica do processo legislativo, quando os diferentes atores possuem a 

 
161 Do original: “es una ley que piensa en las personas migrantes con una fuerte impronta en derechos pero 

también en la soberanía del Estado […]. Es una ley que todavía piensa en ciertos pasajes en la seguridad 

nacional y los extranjeros como una amenza, pero también y mucho en derechos humanos, sociales, económicos 

y políticos bajo el principio de la ciudadanía universal. Es una ley que desburocratiza varios procesos 

administrativos, sobre todo en materia de visas; es una ley que piensa en los grupos excluidos y vulnerables 

dentro de este campo como son los rufugiados, apátridas, víctimas de trata y tráfico, pero dejó fuera un 

macanismo para la regularización migratoria (tema que hasta el último fue muy debatido), es un ley que por 

primera vez piensa en la migración intrarregional, y por ende en la integración. La ley Orgánica de Movilidad 

Humana -sueño de los que trabajamos y luchamos en la materia- ha superarado muchos de los principios 

decimonónicos y ostracismos del pasado, que seguían vigentes en la anterior ley. Mucho de lo que estaba bien 

cocido, el enfoque de seguridad, finalmente se fue quemando y/o relegando al final del texto - como 

deportaciones y expulsiones-; pero cocido o quemado está presente. Lo que parecía estar crudo, el enfoque de 

derechos, quedó bien cocido, desde la parte dogmática e incluso incorporando avances sustantivos y nuevos 

ingredientes que no se tiene en ninguna otra ley en la región -el concepto de ciudadanía suramericana-. De crudo 

pasó a cocido y está bien presente.” 
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capacidade de influenciar na construção dos textos legais, sem que apenas um tenha o poder 

de definir os caminhos a seguir. Não só o voto propriamente dito, mas também a tramitação é 

marcada por essa necessidade de acordo entre diferentes segmentos. Do contrário, como se 

viu, obstruções podem ser impostas ao projeto e votações podem ser frustradas pela ausência 

de quórum. Nesse sentido, aliás, Ramírez (2017, p. 30, tradução nossa) analisou que a 

construção da lei também dependeu de que os atores envolvidos assumissem que a “lei não 

pode ser um “traje sob medida” ou um prato onde apenas um cozinheiro põe todos os 

ingredientes segundo seu tempero, interesses e enfoques particulares.”162    

 Em relação a esse cenário de disputas, a análise do campo indicou que o assunto de 

maior controvérsia dentro de toda a tramitação legislativa da Lei de Migração foi o do 

controle migratório, compreendidos ali os impedimentos de ingresso e as medidas de retirada 

compulsória (eventualmente, outros temas também se misturavam ao assunto, como a livre 

mobilidade dos povos indígenas e populações tradicionais). O principal enfrentamento que 

então se estabeleceu foi entre quem defendia uma perspectiva garantista, em que o indivíduo 

teria meios para se defender de medidas arbitrárias do Estado, com o respeito ao devido 

processo legal, e quem defendia uma perspectiva de segurança, onde o Estado teria meios 

para, discricionária e soberanamente, rejeitar a presença de pessoa que pudesse oferecer 

algum risco ao seu território. A primeira era sustentada principalmente pela sociedade civil 

organizada, contando com a adesão de outros atores como a DPU, enquanto a segunda era a 

grande reivindicação de segmentos da Polícia Federal (incluindo as demandas sindicais), 

protagonizadas por alguns deputados e senadores.  

É interessante notar que, nessa perspectiva de segurança, há ao menos duas “gerações” 

de discurso. A primeira tinha por alvo estrangeiros em mobilidade no país com algum fim 

considerado perigoso, tomando por exemplo torcidas violentas de futebol. Nesse caso, não há 

como foco a população que imigra para o país, de modo que, tecnicamente, suas propostas 

não necessariamente colidiam com os objetivos da perspectiva garantista, que tomava por 

foco os imigrantes. Tanto foi assim que, embora ao custo de fortes disputas, conseguiu alguns 

acordos no plenário da CESP, com o protagonismo do deputado delegado Francischini. Já a 

segunda geração assume um discurso mais próximo de uma agenda anti-imigração, 

associando o fenômeno migratório como um todo a riscos de segurança e retomando os 

“velhos paradigmas” das legislações migratórias brasileiras. O antagonismo em relação à 

proposta era então evidente, resultando inclusive na sugestão do senador Ronaldo Caiado do 

 
162 Do original: “ley no puede ser un ‘traje a medida’ o un plato donde solo un cocinero pone todos los 

ingredientes según su sazón, intereses y enfoques particulares.” 
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desejo de rejeitá-la na íntegra. Tamanha era a diferença de compreensão que não foi possível 

formar nenhum acordo. Nesse sentido, contudo, essa “segunda geração” não conseguiu nada 

no Congresso Nacional, tendo visto sucessivas derrotas nas votações de suas reivindicações. 

Apesar disso, como avaliou Sprandel (2018b, p. 49),  

 

Embora não tenham conseguido impedir a aprovação da matéria nos plenários da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, as forças políticas que esses 

parlamentares 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 à nova lei de migração, inclusive a artigos 

considerados imprescindíveis para uma normativa baseada na defesa de direitos.  

 

Onde esses segmentos ganharam mais força foi, assim, no Executivo, no momento de 

decisão sobre os vetos presidenciais, mas, ainda assim, apenas de forma apenas parcial.  

 O resultado final englobou, então, muitas das reivindicações da sociedade civil de 

inspiração garantista. Ao mesmo tempo, abrangeu também reivindicações orientadas pela 

agenda de segurança, como resultado dessas negociações – que se estabeleceram tanto nas 

reuniões públicas, vistas nos arquivos, quanto nos bastidores. Conhecendo esse cenário, é 

muito pertinente a observação de Domenech (2015, p. 28) sobre as reformas nas leis 

migratórias no continente ocorridas nesse início de século: 

 

[...] essas reformas não atingiram o núcleo duro da “visão de Estado” em matéria de 

migração. A regulamentação estatal da migração e das vidas dos migrantes continua 

sujeita ao ingresso e residência legais, com garantias mínimas para aqueles que estão 

em uma “situação migratória irregular”. A expulsão do território nacional, entre 

outros instrumentos de controle social dos estrangeiros, subsiste como figura legal e 

prática estatal legítima. A noção de “irregularidade migratória” e suas diversas 

modalidades estão sempre entre as principais causas de inadmissibilidade, expulsão 

ou proibição de (re)ingresso.  

 

 Em decorrência, inclusive, da dinâmica do processo legislativo, nessa parte de controle 

migratório há apenas uma “reforma” sobre os dispositivos, e não um rompimento 

propriamente dito. É importante, entretanto, ter em conta que a perspectiva de segurança que 

logra ganhos dentro do processo legislativo – da “primeira geração” e, talvez, de uma geração 

mais institucional de bastidores – não se porta como diretamente anti-imigração. Tanto é 

assim que não tecem críticas significativas ao objetivo do projeto de lei – diferentemente da 

“segunda geração”, que não esconde sua contrariedade à acolhida de imigrantes no país. 

Assim, o que se mantém na lei não é uma simples associação da imigração com crime ao 

modo de países do Norte Global ou do Estatuto do Estrangeiro. Há, sim, a associação da 
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mobilidade com riscos de segurança, mas sem que isso implique em uma agenda tão profunda 

de segurança. Na análise mais ampla sobre a política migratória brasileira, aliás, Moraes 

(2015, p. 230) já havia identificado que “não se configurou o fenômeno da crimigração – no 

sentido de criminalização das migrações”, e que “as tendências político-criminais no Brasil 

atual que mais repercutem na criminalização do estrangeiro” são crimes comuns, e não crimes 

próprios de estrangeiros ou decorrentes da política migratória (2015, p. 232). Assim, muito 

embora se registre a manutenção da ideia de segurança, não se pode concluir que se trata de 

uma agenda muito profunda de combate à imigração.  

 Ao fazer essa análise, compartilho da observação de Pereira (2019) sobre a política 

migratória argentina. Para o autor, é preciso pensar de forma não dicotômica, olhando para a 

articulação entre as propostas de direitos humanos e de segurança: 

 

[...] cabe destacar a necessidade de compreender as políticas migratórias de uma 

maneira complexa que possa observar os diferentes modos em que são tratadas as 

migrações internacionais, sem que isso implique o uso de categorias dicotômicas 

que não permitem captar nem o dinamismo nem a complexidade das políticas 

migratórias. O foco das análises inclinadas ou centradas em alguns aspectos das 

políticas migratórias pode ter como resultado uma fotografia na que se deixa de fora 

um conjunto de processos que a compõem. A segurança, desde muito antes, e os 

direitos humanos a partir da década de 90, se converteram em aspectos 

constitutivamente simultâneos das políticas migratórias que não podem ser 

analisados de forma separada. (PEREIRA, 2019, p. 305, tradução nossa)163  

 

 Assim, avalio ser importante dirigir olhares exatamente para essa forma de articulação 

entre dispositivos voltados para a garantia de direitos e para o controle migratório. 

Observando o processo legislativo, entendo que essa articulação não resulta de qualquer 

forma de “hipocrisia”, “intenção oculta” ou “contradição” de algum ator específico, mas sim 

da própria dinâmica da discussão de política migratória dentro do Estado, que envolve, 

necessariamente, diferentes atores que, como visto com Ramírez (2017), não podem definir 

sozinhos o sabor da lei. 

 Outro assunto que suscitou muitas polêmicas durante a tramitação do PLS 288/13 foi a 

estrutura migratória do Estado brasileiro. Nesse tema, havia uma forte pressão para a 

substituição da estrutura então vigente, de caráter interministerial e com forte papel da Polícia 

 
163 Do original: “[…] cabe destacar la necesidad de comprender las políticas migratorias de una manera compleja 

que pueda advertir los diferentes modos en que son tratadas las migraciones internacionales, sin que ello 

implique el uso de categorías dicotómicas que no permiten captar ni el dinamismo ni la complejidad de las 

políticas migratorias. El foco de los análisis inclinados o centrados en algunos aspectos de las políticas 

migratorias puede tener como resultado una fotografía en la que se deja por afuera un conjunto de procesos que 

las componen. La seguridad, desde mucho antes, y los derechos humanos a partir de la década de los noventa se 

han convertido en aspectos constitutivamente simultáneos de las políticas migratorias que no pueden ser 

analizados por separado.”  
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Federal no atendimento na ponta (embora com limitados poderes de decisão), por uma 

Autoridade Nacional Migratória, como autarquia, concentrando todas as tarefas relacionadas à 

gestão das migrações no país. Essa autoridade foi arquitetada no Anteprojeto de Lei da 

Comissão de Especialistas, com o apoio do Ministério da Justiça, mas desagradou outros 

atores envolvidos há anos com o tema das migrações, em especial os conselheiros do 

Conselho Nacional de Imigração. Ainda que o CNIg/CMIg estivesse previsto na estrutura da 

autoridade, suas atribuições e seu papel eram significativamente reduzidos, assim como sua 

composição era alterada, retirando o protagonismo sindical e incorporando de forma mais 

robusta a sociedade civil organizada. Com essas alterações, a disputa se instaurou dentro da 

Esplanada dos Ministérios, envolvendo tanto divergências conceituais quanto de interesses 

por espaços de poder. Tamanho foi o conflito que o CNIg elaborou seu próprio Anteprojeto e 

não endossou a iniciativa do MJ, minando a capacidade da iniciativa deste tornar-se um 

projeto de lei autônomo. Não por acaso, alguns atores do MJ estabeleceram contato com o 

senador Aloysio Nunes e outros parlamentares para incorporar suas alterações dentro do 

próprio PLS, evitando, estrategicamente, o debate sobre a quem competiria a tomada de 

decisões na política migratória brasileira. Quando em tramitação na Câmara dos Deputados, 

esse conflito parece ter sido arrefecido, até mesmo pela incapacidade do projeto tratar da 

autoridade. Ganha força, contudo, a reivindicação da retirada da Polícia Federal das atividades 

de atendimento aos imigrantes, levantada especialmente pela sociedade civil organizada e 

pela DPU, implicando na defesa da criação da mesma Autoridade. Com denúncias de 

inadequação dos serviços então prestados pela PF, a criação de tal estrutura aparece, nos 

discursos, como uma solução aos problemas enfrentados, de modo a opor, binariamente, uma 

estrutura policial e uma estrutura civil. É interessante notar, contudo, que, embora a 

Autoridade implique na eliminação também do papel de protagonista do CNIg, não houve 

nenhuma crítica pública às atividades deste ou consideração sobre a alteração das 

competências na tomada de decisão da política migratória brasileira. Em campo, contudo, 

observei que corriam nos bastidores algumas críticas ao próprio CNIg dentro da sociedade 

civil, embora também tenha ouvido defesas da sua manutenção, o que evidenciou que este 

debate estava presente, mas não possuía unanimidade de opiniões. Não se ouviu, ainda, 

menções de defesa especificamente à manutenção do papel da PF, mas, considerando seu 

protagonismo como ator durante a tramitação do projeto de lei, é evidente que na instituição 

existia a perspectiva de continuidade nas suas atividades. 

 Apesar disso, argumentos extrínsecos ao mérito da necessidade ou não da Autoridade 

minaram a possibilidade de que esta fosse criada. Além da discussão jurídica sobre a 
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possibilidade do projeto prever a criação da autarquia, o contexto de corte de gastos do Estado 

brasileiro tornava altamente improvável a operacionalização de uma estrutura com agentes e 

postos equipados em todos os pontos de fiscalização de fronteira do Brasil – e não apenas os 

pontos de aeroportos. Assim, apesar do apoio de atores-chave como o Orlando Silva e Bruna 

Furlan, não houve possibilidade de sua inclusão no texto do projeto de lei. Havia, ainda, 

restado uma menção ao CNIg, mas, por oposição do Governo Temer, já no Senado Federal, 

este foi retirado, ao que não se ofereceram grandes resistências pela necessidade de rápida 

aprovação da lei.  

 Retomar todo esse contexto é importante para compreender que o silêncio da Nova Lei 

de Migração sobre a estrutura migratória do Estado brasileiro não decorre da vontade de um 

único ator, por qualquer motivo que seja. Ao contrário, a ausência de dispositivos sobre quem 

gere a política migratória do país resulta de muitos embates, negociações e até mesmo da 

imposição de contextos externos, é dizer, o contingenciamento de gastos do Governo Federal. 

Em vários momentos, essa discussão tomou dimensões que inviabilizavam a formação de 

acordos, tendo, inclusive, que ser deixada à parte para permitir que o projeto de lei avançasse. 

Assim, é incorreto atribuir a uma postura abstrata do Estado brasileiro em prol de quem quer 

que seja a falta de dispositivos sobre as burocracias migratórias, uma vez sendo evidente que 

isso ocorre é pela dinâmica de conflitos instituídos dentro do processo legislativo.  

 Em relação aos direitos reconhecidos aos imigrantes, a discussão não foi tão intensa. 

Na realidade, esse assunto foi alvo de intervenções pontuais na tramitação do projeto (salvo 

em relação às garantias nas medidas de retirada compulsória, incluídas na parte de controle 

migratório). Nesse contexto, um expressivo catálogo de direitos e princípios foi incluído na 

Nova lei de Migração, com um forte conteúdo pró-migrante. É importante ressaltar que esses 

direitos são reconhecidos independentemente da condição migratória (talvez o assunto que 

mais tenha rendido menções na tramitação) e que, apesar de tecnicamente poderem ser 

listadas algumas limitações, representam um grande rompimento com a tradição jurídica 

brasileira do século XX. Não houve, publicamente, críticas mais consistentes à abordagem de 

direitos do projeto, seja no sentido de ampliá-lo ou de restringi-lo, sugerindo haver um certo 

consenso, ou ao menos consentimento, pela sua institucionalização. Insisti em manter esse 

tópico na pesquisa justamente porque essa não oposição ao catálogo de direitos e princípios é 

muito significativa. Caso focasse tão somente no controle migratório, poderia passar a 

impressão de que o embate sobre a lei era maior do que, na prática, se mostrava, ou que as 

agendas de segurança englobavam, sempre, o projeto como um todo. Na realidade, esse norte 

de direitos da lei foi amplamente aprovado, o que é um dado muito expressivo do campo. Se 
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existia polêmica em uma parte da proposta, havia uma adesão muito ampla de dispositivos 

substanciais para a mudança de perfil da relação entre Estado e imigrante no Brasil. Ignorar 

esse aspecto da aprovação do projeto levaria a imprecisões na avaliação do campo, o que 

espero ter evitado com essa exposição.  

 Já em se tratando dos motivos reconhecidos para migrar, a inovação da Nova Lei foi a 

consolidação da acolhida humanitária. Presente desde o projeto original, esse mecanismo 

ganhou uma maior abrangência ao longo da tramitação do projeto e não foi objeto de críticas 

específicas (embora alguns discursos sugiram certa oposição). Sua introdução é considerada, 

inclusive, por Portella (2018, p. 90) como  

 

um reflexo de todo empenho e diálogo travado, [...] visando ao reconhecimento do 

direito de migrar como um direito humano e a mudança na percepção da figura do 

migrante, imigrante, refugiado, apátrida, deslocado interno e vítima de tráfico de 

pessoas, agora compreendida, como sujeito de direitos. 

 

Manteve-se a mesma estrutura de vistos concedidos no exterior por decisão soberana 

do Executivo, mas contendo também o instituto da autorização de residência, a ser concedido 

dentro do país, independentemente da condição documental pregressa. Essa novidade mostrou 

um foco na documentação da população imigrante no país, buscando antes a regularização do 

que a deportação. Essa disposição à acolhida de imigrantes também não foi questionada 

diretamente, o que se constitui em um importante dado de pesquisa, uma vez que a simples 

indocumentação não foi considerada como uma impossibilidade à permanência no Estado. 

Indiretamente, essa abertura do país foi criticada na perspectiva de segurança de “segunda 

geração”, mas sem menção específica ao instituto da autorização de residência. Na “primeira 

geração” não há uma crítica que possa ser considerada dirigida a esse foco na documentação, 

o que mostra a expressiva margem pela qual esse norte da lei foi aprovado. 

 Na presente etnografia de arquivos, possivelmente um dos maiores achados de 

pesquisa está na relação entre identidade nacional brasileira e imigração. Nos estudos sobre 

identidade nacional, comumente se associa aquela à oposição dicotômica em relação ao outro 

estrangeiro, tomando tal diferenciação como parte intrínseca da própria possibilidade de 

afirmação de uma nacionalidade. Esse fenômeno frequentemente tem implicações em práticas 

de exclusão e xenofobia, o que muito impacta no tema da imigração. Em meu campo de 

pesquisa, contudo, encontrei não apenas uma rejeição dessas práticas de exclusão ou da 

diferenciação entre nacionais e estrangeiros, mas também a inclusão dos imigrantes como 

parte constitutiva da própria identidade nacional. A nacionalidade brasileira é interpretada 
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como compatível e constituída de imigrantes, não havendo nenhum antagonismo com relação 

aos “de fora”. A identidade nacional do país comportaria a própria diversidade cultural 

resultante dos processos migratórios, não sofrendo qualquer risco pelo fato de grupos outros 

passarem a compartilhar do território nacional.  

 Por vezes, hesitei em levar adiante essa análise. É certo que, na sociedade brasileira, 

muitos processos de xenofobia e exclusão ocorrem, cotidianamente, questionando o real 

alcance desse argumento, bem como que na própria pesquisa registraram-se manifestações de 

rechaço à entrada de imigrantes. Pensar nessa convivência pacífica entre “nacionais” e 

“estrangeiros” seria, afinal de contas, muito “romântico” em um país de tantas desigualdades? 

A recorrência e compartilhamento desse argumento entre diferentes segmentos políticos me 

indicou que, na realidade, a despeito da precisão empírica do discurso, compatibilizar o “ser 

brasileiro” com o “ser imigrante” tem um efeito muito concreto para aprovar uma lei de 

caráter acolhedor aos imigrantes no país. Portanto, ainda que possa ser questionada na prática, 

essa noção tem, inegavelmente, efeitos concretos ao ser um dos principais argumentos para o 

apoiamento à Nova Lei de Migração, e, fazendo sentido ao universo parlamentar pesquisado, 

precisa ser levada a sério. 

 Ao me deparar com esses dados, me dei conta de que, para discutir políticas 

migratórias, é necessário, como dizem Canelo, Gavazzo e Nejamkis (2018), sempre discutir 

também cada histórico de formação nacional. O Estado não existe “em abstrato”, mas sim de 

forma concreta, ou, como diz Fassin (2015a), dentro de um tempo e de um espaço. Nas suas 

palavras, “(…) a questão “o que é o Estado?” apenas faz sentido dentro de um dado contexto 

nacional, em um momento histórico particular. A palavra “Estado” não significa ou evoca a 

mesma coisa na França [...] que evoca nos Estados Unidos [...]” (FASSIN, IX, 2015a, 

tradução nossa)164. Levando em consideração essas lições, passei a me questionar sobre a 

necessidade de pensar na própria peculiaridade da identidade nacional brasileira, cuja 

trajetória de formação atravessa processos bastante diferentes dos quais a teoria mais corrente, 

focada em exemplos distantes, costuma se ancorar165.  

 
164 Do original: “(…) the question “what is a state?” only makes sense within a given national context at a 

particular historical moment. The word “state” does not mean or evoke the same thing in France (…) as it does 

in the United States (…).” 
165 Nesse sentido, Schwarcz e Starling (2018, p. 283-284) registram particularismos na formação da identidade 

nacional brasileira no século XIX: “O século XIX ficou conhecido como a “era dos nacionalismos”. A criação de 

uma história continuada e de heróis ancestrais; a imposição de uma língua de monumentos culturais; a seleção de 

lugares, paisagens e povos originais; a eleição de representações oficiais (dentre símbolos como hinos e 

bandeiras) e identificações pitorescas (costumes, especialidades culinárias ou animais emblemáticos) faziam 

parte de um modelo básico que se divulgou largamente nesse contexto. O romantismo previa justamente a 

exaltação do que havia de mais particular a cada nação e, por isso, além das características comuns, a cada país 

coube sua dose de particularidade. Já no caso brasileiro existem diferenças dignas de registro. Para começar, em 
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 A formação da identidade nacional brasileira é um processo complexo e que passa por 

diferentes momentos, seja de romantização da figura do indígena e da valorização da ideia de 

mestiçagem, de fervoroso nacionalismo e aversão ao estrangeiro, de centralização ou de 

regionalização, marcados por períodos políticos como o Império, o Estado Novo, a Ditadura 

Militar e a Redemocratização (Cf. Oliven, 2002). Com essa dinâmica, Ortiz (2013, p. 609) 

avalia que 

 

Pode-se dizer que no Brasil e na América Latina existe uma obsessão pelo nacional, 

isso faz com que a problemática da identidade seja recorrente, ou como diz Ruben 

Oliven, um “eterno retorno”. A pergunta “quem somos nós” recebe respostas 

diferentes em função da inclinação teórica dos autores, do contexto histórico, dos 

interesses políticos, mas permanece ao longo do tempo como inquietação insaciável.  

 

 A interpretação que mais recorrentemente aparece no campo de pesquisa valoriza a 

diversidade cultural do país, não se apegando a nenhuma pretensão de homogeneidade. 

Apesar de ambivalente, essa noção aberta de identidade nacional, frequentemente descrita 

como mestiça, inclusive nos arquivos apresentados, é explicada por Schwarcz e Starling 

(2018, p. 15): 

 

De tanto misturar cores e costumes, fizemos da mestiçagem uma espécie de 

representação nacional. De um lado, a mistura se consolidou a partir de práticas 

violentas, da entrada forçada de povos, culturas e experiências na realidade nacional. 

Diferente da ideia de harmonia, por aqui a mistura foi matéria do arbítrio. Ela é 

resultado da compra de africanos, que vieram para cá obrigados e em número muito 

superior ao dos que foram levados a outras localidades. [...] 

De outro lado, no entanto, é inegável que essa mesma mescla, sem igual, gerou uma 

sociedade definida por uniões, ritmos, artes, esportes, aromas, culinárias e literaturas 

mistas. Talvez por isso a alma do Brasil seja crivada de cores. Nossos vários rostos, 

nossas diferenciadas feições, nossas muitas maneiras de pensar e sentir o país 

comprovam a mescla profunda que deu origem a novas culturas, porque híbridas de 

tantas experiências. Diversidade cultural, expressa no sentido único do termo, é 

quiçá uma das grandes realidades do país, totalmente marcado e condicionado pela 

separação mas também pela mistura que resulta desse processo longo de 

mestiçagem.  

 

 
geral o nacionalismo romântico se expressou em regiões relativamente pequenas e bastante homogêneas do 

ponto de vista linguístico e cultural. Procurar homogeneidades num Estado de proporções continentais e 

caracterizado por uma população tão heterogênea era tarefa complicada. A saída foi “esquecer” a escravidão e 

idealizar os indígenas, os quais, dizimados sistematicamente nas florestas, reapareciam em romances e pinturas 

oficiais ou semioficiais. A representação do país como indígena (e masculino) juntava as concepções de um 

Brasil americano, mas também monárquico e português. Ou seja: uma mistura da cultura da velha metrópole 

com a identificação com a América, que nos faz independentes. Por outro lado, se em outros países o 

romantismo teve um caráter contestador, no exemplo brasileiro ele foi majoritariamente palaciano e financiado 

pela monarquia, o que condicionou seu perfil conservador. Assim, se o nacionalismo brasileiro não foi 

monolítico, seu papel histórico é evidente. Ele permitirá afirmar particularismos, construir uma identidade em 

oposição à metrópole, valendo-se de elementos particulares – a natureza tropical e seus naturais, bem como 

universais. Afinal, tínhamos a mais tradicional das monarquias, formada por Braganças, Bourbons e 

Habsburgos.” 
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 O grande processo de imigração ao Brasil ocorrido entre os séculos XIX e XX, em que 

pese ser marcado por ideias altamente racistas de branqueamento e “civilização”, faz parte 

dessa história de “mistura” do país. É assim que, para Seyferth, é “difícil pensar 

conceitualmente numa “cultura brasileira”, a não ser num plano muito geral, ou como um 

conjunto heterogêneo marcado por influências étnicas e regionais bastante fortes” 

(SEYFERTH, 1990, p. 79). Houve, de fato, investidas em vários momentos históricos contra 

a manutenção das culturas nativas dos imigrantes e a tentativa da imposição de uma 

brasilidade, o que, contudo, para Lesser (2001), nunca teve sucesso. Ao estudar o processo 

migratório de imigrantes não europeus no Brasil, o autor identificou uma grande negociação 

sobre o sentido da identidade nacional: 

 

O que significa ser publicamente reconhecido como “brasileiro” e como a 

“brasilidade” é contestada? A partir de meados do século XIX, ambos os termos, 

bem como as idéias que se ocultavam por detrás deles, tornaram-se cada vez mais 

arbitrários, criando o espaço necessário para que os recém-chegados se inserissem 

nos paradigmas sobre a identidade nacional, ou que modificassem esses paradigmas. 

Uma identidade nacional única ou estática jamais existiu: a própria fluidez do 

conceito fez com que ele se abrisse a pressões vindas tanto de baixo quanto de cima. 

Embora um discurso de elite relativamente coerente, afirmando que a etnicidade 

representava uma traição, tivesse como propósito constranger e coagir os novos 

residentes a aceitarem uma identidade nacional europeizada e homogênea, isso não 

deve ser confundido com as maneiras pelas quais a situação era de fato percebida, 

tanto no âmbito da elite quanto no do povo. Na verdade, os imigrantes e seus 

descendentes desenvolveram maneiras sofisticadas e bem-sucedidas de tornarem-se 

brasileiros, alterando a idéia de nação, tal como proposta pelos que ocupavam 

posições de domínio. A tese de que as concepções de identidade nacional da elite 

foram formuladas com base na eliminação das distinções étnicas deve, portanto, ser 

modificada de modo a incluir os desafios progressivamente incorporados nos 

conceitos de brasilidade. (LESSER, 2001, p. 20) 

 

 Essa ambientação histórica da construção – e constante reconstrução – da identidade 

nacional brasileira auxilia a compreender o que acontecia em meu campo de pesquisa. Mais 

uma vez, o ser brasileiro estava em discussão, dessa vez tendo por norte dos debates a ideia, 

historicamente situada, da compatibilidade da brasilidade com a imigração e da valorização da 

diversidade cultural. A ausência de um discurso mais consistente sobre a “homogeneidade” da 

nação não é um mero acaso, mas sim parte de um longo processo de debate e formação da 

nacionalidade em terras brasileiras, no qual, apesar de tentativas, a redução a um único 

elemento cultural nunca teve pleno sucesso. 

 Essa análise do campo acabou fortalecendo minha avaliação de insuficiência da teoria 

estabelecida dos estudos migratórios para compreender o tema da imigração no Sul global. 

Isso se fortaleceu ainda mais ao perceber que boa parte da literatura está voltada para a 

discussão sobre controle migratório e fechamento de fronteiras, o que corresponde a 
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preocupações sobre o contexto anti-imigração vivido na União Europeia e nos Estados Unidos 

– embora não somente lá. Na América do Sul, contudo, a agenda do contexto, ainda que não 

livre de ambiguidades, é oposta. Em vários países, o que ocorre é a abertura para o 

reconhecimento de direitos, rompendo com históricas tradições jurídicas de exclusão do 

imigrante na região. Ou seja, a agenda é pró-migrante, e não anti-imigrante. Isso não significa 

que o controle migratório não esteja na mesa, mas sim que o motor das discussões é outro, é 

dizer, a afirmação de direitos166. A bibliografia mais consolidada recentemente, contudo, 

muito pouco discute essa agenda de afirmação de direitos, estando voltada, basicamente, para 

o fechamento de fronteiras, o que me gerou muitas preocupações na condução do trabalho. 

Logo descobri, contudo, que esse diagnóstico é partilhado em outras pesquisas, especialmente 

pela de Diego Acosta Arcarazo (2018) sobre leis de migração e cidadania na América do Sul 

ao longo de 200 anos, e que debates similares aos do meu campo poderiam ser localizados em 

discussões sobre legislações migratórias de países do continente. 

 Desde o início desse século, na realidade, boa parte dos países da América do Sul, a 

começar pela Argentina, promoveram reformas em suas legislações sobre imigração, 

revogando antigas leis focadas na ideia de segurança nacional. Ainda que nenhuma das novas 

normas tenha sido “cópia” da outra e que cada processo tenha sua peculiaridade e alcance, a 

agenda de direitos foi razoavelmente compartilhada nesses debates, em meio a um contexto 

no qual afloravam mundo afora nacionalismos xenófobos e medidas para conter a entrada de 

imigrantes. Para Acosta (2018, p. 3, tradução nossa), 

 

Em contraste com os Estados Unidos, a Europa e outros países e regiões, os políticos 

e funcionários públicos sul-americanos enfatizam a universalidade dos direitos dos 

migrantes e a ineficácia de respostas restritivas. Três princípios guiam essa 

abordagem: a não criminalização da migração indocumentada; a consideração da 

migração como um direito humano; e, finalmente, fronteiras abertas. Esses três 

princípios formam parte de uma promoção abrangente de tratamento igual entre 

nacionais e estrangeiros em um processo de esforço para uma espécie de cidadania 

universal. Enquanto alguns princípios sobrepõem-se ao que é oferecido a certas 

categorias de migrantes em outros sistemas legais (e.g. Estados Unidos), o que 

distingue a América do Sul é sua aplicação universal aspiracional. Em um tempo em 

que escolhas restritivas parecem ser cada vez mais predominantes ao redor do 

mundo, os policy makers e, igualmente, os acadêmicos sul-americanos apresentaram 

essa atitude na direção da universalidade como um “novo paradigma” inovador e 

excepcional, e como parte de um caminho de vanguarda, moralmente superior, em 

formulação de políticas.167  

 
166 Cabe ressaltar que minha análise vai apenas até 2017. 
167 Do original: “In contrast to the USA, Europe and other countries and regions, South American politicians and 

civil servants stress the universality of migrants’ rights and the inefficacy of restrictive responses. Three 

principles guide this approach: the non-criminalisation of undocumented migration; considering migration as a 

human right; and, finally, open borders. These three principles form part of a more wide-ranging promotion of 

equal treatment between nationals and foreigners in a process striving towards some sort of universal citizenship. 
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 Muito embora o próprio autor avalie que essas modificações no continente acabam 

convivendo com elementos de segurança de legislações antigas168, essas inovações não podem 

ser subestimadas. Se, em um nível ideal da técnica jurídica é possível fazer críticas a vários 

dispositivos das novas legislações migratórias sob um olhar pró-migrante, em um nível 

relativo, ao se comparar essas normas com as regulações anteriores à migração ou com as de 

países do Norte global, identifica-se naquelas um dos grandes exemplos de garantia dos 

direitos humanos da população imigrante em nível mundial.  

 Inserido nesse contexto, o processo legislativo de elaboração da Nova Lei de Migração 

registrou, inclusive, muitos discursos afirmando que, com a lei, o Brasil estava dando um 

exemplo a todo o mundo sobre como acolher imigrantes e, frequentemente, opondo a proposta 

em apreciação às agendas da União Europeia e dos Estados Unidos. Muitos parlamentares 

fizeram críticas profundas ao fechamento de fronteiras ao Norte global, e, em certa 

oportunidade, houve inclusive um enfrentamento direto da deputada Bruna Furlan com 

representantes do bloco europeu169. Não é exagero dizer, aliás, que a “identidade negativa” da 

Lei de Migração também abrange as regulações da União Europeia e dos Estados Unidos 

sobre o fenômeno migratório. Repetidas vezes ouviu-se, exatamente, esse desejo de se 

distanciar desses exemplos tão negativamente julgados. 

 Sob esse contexto, é necessário ressaltar que, ao se levar a sério a formulação de 

políticas migratórias em países do Sul global, pode-se observar elementos que não 

reproduzem, simplesmente, as construções vindas de países considerados “centrais”. Como 

avalia Acosta (2018, p. 7-8, tradução nossa),  

 

A análise da América do Sul expande nossos entendimentos de modos alternativos 

para regular a migração e a cidadania. Ela também fornece ferramentas para desafiar 

assunções tomadas por dadas, atualmente incorporadas em conceitos legais e 

práticas na Europa, América do Norte, Austrália e além. [...] Dado o fato de que 

 
While some principles overlap with what is offered to certain migrant categories in other legal systems (e.g. the 

EU), what distinguishes South America is its aspirational universal application. At a time when restrictive 

choices seem to be increasingly predominant around the world, South American policy makers and scholars 

alike have presented this attitude towards universality as both an innovative and exceptional ‘new paradigm’ and 

part of a morally superior, avant-garde path in policy making.” 
168 Rodrigues e Fernandes e Silva (2018, p. 29) avaliam, nesse sentido, que “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.” 
169 Na audiência pública da CESP do dia 30 de março de 2016, a deputada Bruna Furlan mencionou que esteve 

em reunião com a delegação do Parlamento Europeu e os criticou pela forma de tratamento dirigida aos 

imigrantes. Nas suas palavras, “na oportunidade, disse que a Europa tem tudo, é muito rica, mas falta ali 

sentimento, falta coração, e que eles deveriam repensar da maneira de cuidar daquelas pessoas que por algum 

motivo estão em trânsito no mundo.” (BRASIL, 2016a, transcrição nossa).  
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mais do que 40 por cento de toda a migração internacional compreende fluxos Sul-

Sul, é uma grave preocupação que a análise do direito imigratório e da cidadania 

para além das democracias liberais ocidentais tenha sido, em geral, negligenciada.170 

 

 Assim, a presente pesquisa tem como um de seus resultados contribuir para o 

fortalecimento das investigações sobre a elaboração de política migratória no Sul global, 

evitando reduzi-la a mera imitação de outros contextos.  

 Antes de, definitivamente, concluir este trabalho, faço a ressalva de que, pela sua 

abrangência e pelas limitações práticas do procedimento da pesquisa, não incluí a elaboração 

do regulamento à Lei de Migração na análise. Em que pese isso, registro que vários dos atores 

que se engajaram na elaboração e aprovação da Lei de Migração fizeram duras críticas ao 

Decreto que o instituiu (Decreto 9.199/2017), por considerá-lo incompatível com a 

principiologia da lei e retomar algumas ideias do antigo Estatuto do Estrangeiro, além de ter 

sido redado com muito pouca participação social. Em coluna, ex-integrantes da Comissão de 

Especialistas do MJ, inclusive, definiram o regulamento como contra legem e praetem legem 

(RAMOS et al., 2017). 

 Finalmente, ao olhar, retrospectivamente, esta pesquisa, lembro da lição de Bourdieu: 

 

não há instrumento de ruptura mais poderoso do que a reconstrução da gênese: ao 

fazer com que ressurjam os conflitos e os confrontos dos primeiros momentos e, 

concomitantemente, os possíveis excluídos, ela reatualiza a possibilidade de que 

houvesse sido (e de que seja) de outro modo e, por meio dessa utopia prática, 

recoloca em questão o possível que se concretizou entre todos os outros (2008, p. 

98) 

 

 Analisar todas as disputas e negociações em torno da elaboração da Nova Lei de 

Migração permitiu compreender como se chegou no texto final da legislação. Esse processo 

foi complexo, cujos caminhos não foram nem um pouco óbvios. Acredito que ter aprofundado 

em sua leitura permitiu também visualizar, justamente, que os resultados legislativos finais 

não decorreram da “natureza das coisas”, mas sim de muitas estratégias, discursos e agências, 

desde dentro ou fora do Estado. Espero, assim, ter contribuído para os estudos migratórios no 

país e poder estimular e auxiliar futuros debates sobre políticas migratórias nacionais.   

 

 

 
170 Do original: “The analysis of South America expands our understanding of alternative ways to regulate 

migration and citizenship. It also provides tools for challenging taken-for-granted assumptions currently 

embedded into legal concepts and practices in Europe, North America, Australia and beyond. (…) Given the fact 

that more than 40 per cent of all international migration comprises South–South flows, it is a grave concern that 

analysing immigration and citizenship law beyond Western liberal democracies has overall been neglected.” 
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Kweitel (Conectas), João Guilherme Granja (DEEST-SNJ) (Req. 

6174) 
Orlando Silva (PCdoB/SP) Conectas, Ibase, Anistia Internacional e CNBB (Req. 7175); Cristina 

Soreanu Pecequillo (UNIFESP), Antonio Augusto Cançado Trindade 

(CIJ) e representante do Acnur (Req. 8); José Eduardo Cardozo (MJ), 

Manoel Dias (MTE), Aldo Rebelo (Min. De Ciência e Tecnologia), 

Jaques Wagner (Min. da Defesa), Mauro Vieira (MRE) (Req. 9); 

Visita técnica - Rio Branco/AC (Req. 10); Visita técnica – São 

Paulo/SP (Req. 11) 
Carlos Zarattini (PT-SP) Visita técnica- CRAI-SP (Req. 12); Luis Vásquez (Assempbol) (Req. 

17); Deisy Ventura (Com. Especialistas) (Req. 18) 
Léo de Brito (PT-AC) Paulo Illes (prefeitura- São Paulo) (Req. 13); Encontro em Rio 

Branco-AC (Req. 14); Paulo Amâncio (CRAI) (Req. 15); Tânia 

Bernuy (CDHIC) (Req. 16) 

 

Convidados posteriormente: 

 

Data Autor/a do convite Convidado/a 

21/10/15 Luiz Carlos Hauly176 Vladimir Aras (PGR), com a inclusão posterior de 

Matteo Mandrile (OIM) 
28/10/15 Carlos Gomes João Marcos Barreto Soares (Igreja Batista), Bispo 

Rodovalho (Ministério Sara Nossa Terra), Nestor 

Paulo Friedrich (Igreja Luterana), Jorge Chediek 

 
171 Vale destacar que o simples não comparecimento não significa que a pessoa não tenha sido ouvida, já que as 

conversas podem ser também estabelecidas fora do espaço das audiências. 
172 Com subscrição do deputado Ivan Valente (PSOL/SP) 
173 Com subscrição do deputado Ivan Valente (PSOL/SP) 
174 Aprovado com a inclusão do nome do defensor público federal Érico Lima de Oliveira, por sugestão do 

deputado Arnaldo Jordy. 
175 Com subscrição do deputado Ivan Valente e com a inclusão do nome do Secretário de Justiça e Direitos 

Humanos do Estado do Acre, Nilson Mourão, por sugestão do deputado Luiz Carlos Hauly e do nome do 

Secretário da Junta de Missões Mundial da Convenção Batista Brasileira, João Marcos Barreto Soares, por 

sugestão do deputado Carlos Gomes. 
176 Com subscrição da deputada Jô Moraes. 
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(PNUD) e Rosita Milesi (IMDH) 
28/10/15 Orlando Silva FBHA e Clia - Abremar, com a inclusão posterior 

da GADEX- SP e da OIT 
25/11/15 Rômulo Gouveia177 Anajure 
25/11/15 Bruna Furlan MRE e Comunidades Brasileiras no Exterior, com a 

inclusão posterior de Célia Rubini (Igreja de Jesus 

Cristo dos Santos dos Últimos Dias) 
25/11/15 Marcos Reategui Rogerio Augusto Viana Galloro (PF) e Beto 

Vasconcelos (MJ) 
25/11/15 Ivan Valente Liliana Lyra Jubilut (Unisantos) e Erika Pires 

Ramos (Resama) 
30/03/16 Bruna Furlan Felipe Sartori Sigollo (estado de São Paulo) 
30/03/16 Aureo Aiesec, CNIg e MRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
177 Com a subscrição da deputada Bruna Furlan. 
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ANEXO B – LEI DE MIGRAÇÃO 

 

LEI Nº 13.445, DE 24 DE MAIO DE 2017.  

  

  

  

Institui a Lei de Migração.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:  

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Seção I  

Disposições Gerais  

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua 
entrada e estada no País e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o 
emigrante.  

§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se:  

I - (VETADO);  

II - imigrante: pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece 
temporária ou definitivamente no Brasil;  

III - emigrante: brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no exterior;  

IV - residente fronteiriço: pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que conserva a sua 
residência habitual em município fronteiriço de país vizinho;  

V - visitante: pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para estadas de 
curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território nacional;  

VI - apátrida: pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado, segundo a 
sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo 
Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002 , ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro.  

§ 2º (VETADO).  

Art. 2º Esta Lei não prejudica a aplicação de normas internas e internacionais específicas sobre 
refugiados, asilados, agentes e pessoal diplomático ou consular, funcionários de organização 
internacional e seus familiares.  

Seção II  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.445-2017?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Msg/VEP-163.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm#art125
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Decreto/D9199.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4246.htm
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Dos Princípios e das Garantias  

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

I - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos;  

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

III - não criminalização da migração;  

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

V - promoção de entrada regular e de regularização documental;  

VI - acolhida humanitária;  

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

VIII - garantia do direito à reunião familiar;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVIII - observância ao disposto em tratado;  

XIX - proteção ao brasileiro no exterior;  

XX - migração e desenvolvimento humano no local de origem, como direitos inalienáveis de 
todas as pessoas;  
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XXI - promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional no Brasil, nos termos 
da lei; e  

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

Art. 4º Ao migrante é garantida no território nacional, em condição de igualdade com os 
nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
bem como são assegurados:  

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

II - direito à liberdade de circulação em território nacional;  

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

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

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

VI - direito de reunião para fins pacíficos;  

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

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

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

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

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

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

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

XIV - direito a abertura de conta bancária;  

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

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
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§ 1º Os direitos e as garantias previstos nesta Lei serão exercidos em observância ao disposto 
na Constituição Federal, independentemente da situação migratória, observado o disposto no § 4º 
deste artigo, e não excluem outros decorrentes de tratado de que o Brasil seja parte.  

§ 2º (VETADO).  

§ 3º (VETADO).  

§ 4º (VETADO).  

CAPÍTULO II  

DA SITUAÇÃO DOCUMENTAL DO MIGRANTE E DO VISITANTE  

Seção I  

Dos Documentos de Viagem  

Art. 5º São documentos de viagem:  

I - passaporte;  

II - laissez-passer ;  

III - autorização de retorno;  

IV - salvo-conduto;  

V - carteira de identidade de marítimo;  

VI - carteira de matrícula consular;  

VII - documento de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, quando admitidos 
em tratado;  

VIII - certificado de membro de tripulação de transporte aéreo; e  

IX - outros que vierem a ser reconhecidos pelo Estado brasileiro em regulamento.  

§ 1º Os documentos previstos nos incisos I, II, III, IV, V, VI e IX, quando emitidos pelo Estado 
brasileiro, são de propriedade da União, cabendo a seu titular a posse direta e o uso regular.  

§ 2º As condições para a concessão dos documentos de que trata o § 1º serão previstas em 
regulamento.  

Seção II  
Dos Vistos  

Subseção I  
Disposições Gerais  

Art. 6º O visto é o documento que dá a seu titular expectativa de ingresso em território nacional.  
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Parágrafo único. (VETADO).  

Art. 7º O visto será concedido por embaixadas, consulados-gerais, consulados, vice-
consulados e, quando habilitados pelo órgão competente do Poder Executivo, por escritórios 
comerciais e de representação do Brasil no exterior.  

Parágrafo único. Excepcionalmente, os vistos diplomático, oficial e de cortesia poderão ser 
concedidos no Brasil.  

Art. 8º Poderão ser cobrados taxas e emolumentos consulares pelo processamento do visto.  

Art. 9º Regulamento disporá sobre:  

I - requisitos de concessão de visto, bem como de sua simplificação, inclusive por 
reciprocidade;  

II - prazo de validade do visto e sua forma de contagem;  

III - prazo máximo para a primeira entrada e para a estada do imigrante e do visitante no País;  

IV - hipóteses e condições de dispensa recíproca ou unilateral de visto e de taxas e 
emolumentos consulares por seu processamento; e  

V - solicitação e emissão de visto por meio eletrônico.  

Parágrafo único. A simplificação e a dispensa recíproca de visto ou de cobrança de taxas e 
emolumentos consulares por seu processamento poderão ser definidas por comunicação diplomática.  

Art. 10. Não se concederá visto:  

I - a quem não preencher os requisitos para o tipo de visto pleiteado;  

II - a quem comprovadamente ocultar condição impeditiva de concessão de visto ou de 
ingresso no País; ou  

III - a menor de 18 (dezoito) anos desacompanhado ou sem autorização de viagem por escrito 
dos responsáveis legais ou de autoridade competente.  

Art. 11. Poderá ser denegado visto a quem se enquadrar em pelo menos um dos casos de 
impedimento definidos nos incisos I, II, III, IV e IX do art. 45.  

Parágrafo único. A pessoa que tiver visto brasileiro denegado será impedida de ingressar no 
País enquanto permanecerem as condições que ensejaram a denegação.  

Subseção II  
Dos Tipos de Visto  

Art. 12. Ao solicitante que pretenda ingressar ou permanecer em território nacional poderá ser 
concedido visto:  

I - de visita;  

II - temporário;  
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III - diplomático;  

IV - oficial;  

V - de cortesia.  

Subseção III  
Do Visto de Visita  

Art. 13. O visto de visita poderá ser concedido ao visitante que venha ao Brasil para estada de 
curta duração, sem intenção de estabelecer residência, nos seguintes casos:  

I - turismo;  

II - negócios;  

III - trânsito;  

IV - atividades artísticas ou desportivas; e  

V - outras hipóteses definidas em regulamento.  

§ 1º É vedado ao beneficiário de visto de visita exercer atividade remunerada no Brasil.  

§ 2º O beneficiário de visto de visita poderá receber pagamento do governo, de empregador 
brasileiro ou de entidade privada a título de diária, ajuda de custo, cachê, pró-labore ou outras 
despesas com a viagem, bem como concorrer a prêmios, inclusive em dinheiro, em competições 
desportivas ou em concursos artísticos ou culturais.  

§ 3º O visto de visita não será exigido em caso de escala ou conexão em território nacional, 
desde que o visitante não deixe a área de trânsito internacional.  

Subseção IV  
Do Visto Temporário  

Art. 14. O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que venha ao Brasil com o intuito 
de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre em pelo menos uma das 
seguintes hipóteses:  

I - o visto temporário tenha como finalidade:  

a) pesquisa, ensino ou extensão acadêmica;  

b) tratamento de saúde;  

c) acolhida humanitária;  

d) estudo;  

e) trabalho;  

f) férias-trabalho;  

g) prática de atividade religiosa ou serviço voluntário;  
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h) realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, científica, 
tecnológica ou cultural;  

i) reunião familiar;  

j) atividades artísticas ou desportivas com contrato por prazo determinado;  

II - o imigrante seja beneficiário de tratado em matéria de vistos;  

III - outras hipóteses definidas em regulamento.  

§ 1º O visto temporário para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica poderá ser concedido ao 
imigrante com ou sem vínculo empregatício com a instituição de pesquisa ou de ensino brasileira, 
exigida, na hipótese de vínculo, a comprovação de formação superior compatível ou equivalente 
reconhecimento científico.  

§ 2º O visto temporário para tratamento de saúde poderá ser concedido ao imigrante e a seu 
acompanhante, desde que o imigrante comprove possuir meios de subsistência suficientes.  

§ 3º O visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido ao apátrida ou ao 
nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito 
armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave violação de direitos 
humanos ou de direito internacional humanitário, ou em outras hipóteses, na forma de regulamento.  

§ 4º O visto temporário para estudo poderá ser concedido ao imigrante que pretenda vir ao 
Brasil para frequentar curso regular ou realizar estágio ou intercâmbio de estudo ou de pesquisa.  

§ 5º Observadas as hipóteses previstas em regulamento, o visto temporário para trabalho 
poderá ser concedido ao imigrante que venha exercer atividade laboral, com ou sem vínculo 
empregatício no Brasil, desde que comprove oferta de trabalho formalizada por pessoa jurídica em 
atividade no País, dispensada esta exigência se o imigrante comprovar titulação em curso de ensino 
superior ou equivalente.  

§ 6º O visto temporário para férias-trabalho poderá ser concedido ao imigrante maior de 16 
(dezesseis) anos que seja nacional de país que conceda idêntico benefício ao nacional brasileiro, em 
termos definidos por comunicação diplomática.  

§ 7º Não se exigirá do marítimo que ingressar no Brasil em viagem de longo curso ou em 
cruzeiros marítimos pela costa brasileira o visto temporário de que trata a alínea “e” do inciso I do 
caput , bastando a apresentação da carteira internacional de marítimo, nos termos de regulamento.  

§ 8º É reconhecida ao imigrante a quem se tenha concedido visto temporário para trabalho a 
possibilidade de modificação do local de exercício de sua atividade laboral.  

§ 9º O visto para realização de investimento poderá ser concedido ao imigrante que aporte 
recursos em projeto com potencial para geração de empregos ou de renda no País.  

§ 10. (VETADO).  

Subseção V  
Dos Vistos Diplomático, Oficial e de Cortesia  

Art. 15. Os vistos diplomático, oficial e de cortesia serão concedidos, prorrogados ou 
dispensados na forma desta Lei e de regulamento.  
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Parágrafo único. Os vistos diplomático e oficial poderão ser transformados em autorização de 
residência, o que importará cessação de todas as prerrogativas, privilégios e imunidades decorrentes 
do respectivo visto.  

Art. 16. Os vistos diplomático e oficial poderão ser concedidos a autoridades e funcionários 
estrangeiros que viajem ao Brasil em missão oficial de caráter transitório ou permanente, 
representando Estado estrangeiro ou organismo internacional reconhecido.  

§ 1º Não se aplica ao titular dos vistos referidos no caput o disposto na legislação trabalhista 
brasileira.  

§ 2º Os vistos diplomático e oficial poderão ser estendidos aos dependentes das autoridades 
referidas no caput .  

Art. 17. O titular de visto diplomático ou oficial somente poderá ser remunerado por Estado 
estrangeiro ou organismo internacional, ressalvado o disposto em tratado que contenha cláusula 
específica sobre o assunto.  

Parágrafo único. O dependente de titular de visto diplomático ou oficial poderá exercer 
atividade remunerada no Brasil, sob o amparo da legislação trabalhista brasileira, desde que seja 
nacional de país que assegure reciprocidade de tratamento ao nacional brasileiro, por comunicação 
diplomática.  

Art. 18. O empregado particular titular de visto de cortesia somente poderá exercer atividade 
remunerada para o titular de visto diplomático, oficial ou de cortesia ao qual esteja vinculado, sob o 
amparo da legislação trabalhista brasileira.  

Parágrafo único. O titular de visto diplomático, oficial ou de cortesia será responsável pela 
saída de seu empregado do território nacional.  

Seção III  
Do Registro e da Identificação Civil do Imigrante e dos Detentores de Vistos Diplomático, 

Oficial e de Cortesia  

Art. 19. O registro consiste na identificação civil por dados biográficos e biométricos, e é 
obrigatório a todo imigrante detentor de visto temporário ou de autorização de residência.  

§ 1º O registro gerará número único de identificação que garantirá o pleno exercício dos atos 
da vida civil.  

§ 2º O documento de identidade do imigrante será expedido com base no número único de 
identificação.  

§ 3º Enquanto não for expedida identificação civil, o documento comprobatório de que o 
imigrante a solicitou à autoridade competente garantirá ao titular o acesso aos direitos disciplinados 
nesta Lei.  

Art. 20. A identificação civil de solicitante de refúgio, de asilo, de reconhecimento de apatridia e 
de acolhimento humanitário poderá ser realizada com a apresentação dos documentos de que o 
imigrante dispuser.  

Art. 21. Os documentos de identidade emitidos até a data de publicação desta Lei continuarão 
válidos até sua total substituição.  
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Art. 22. A identificação civil, o documento de identidade e as formas de gestão da base 
cadastral dos detentores de vistos diplomático, oficial e de cortesia atenderão a disposições 
específicas previstas em regulamento.  

CAPÍTULO III  
DA CONDIÇÃO JURÍDICA DO MIGRANTE E DO VISITANTE  

Seção I  
Do Residente Fronteiriço  

Art. 23. A fim de facilitar a sua livre circulação, poderá ser concedida ao residente fronteiriço, 
mediante requerimento, autorização para a realização de atos da vida civil.  

Parágrafo único. Condições específicas poderão ser estabelecidas em regulamento ou tratado.  

Art. 24. A autorização referida no caput do art. 23 indicará o Município fronteiriço no qual o 
residente estará autorizado a exercer os direitos a ele atribuídos por esta Lei.  

§ 1º O residente fronteiriço detentor da autorização gozará das garantias e dos direitos 
assegurados pelo regime geral de migração desta Lei, conforme especificado em regulamento.  

§ 2º O espaço geográfico de abrangência e de validade da autorização será especificado no 
documento de residente fronteiriço.  

Art. 25. O documento de residente fronteiriço será cancelado, a qualquer tempo, se o titular:  

I - tiver fraudado documento ou utilizado documento falso para obtê-lo;  

II - obtiver outra condição migratória;  

III - sofrer condenação penal; ou  

IV - exercer direito fora dos limites previstos na autorização.  

Seção II  
Da Proteção do Apátrida e da Redução da Apatridia  

Art. 26. Regulamento disporá sobre instituto protetivo especial do apátrida, consolidado em 
processo simplificado de naturalização.  

§ 1º O processo de que trata o caput será iniciado tão logo seja reconhecida a situação de 
apatridia.  

§ 2º Durante a tramitação do processo de reconhecimento da condição de apátrida, incidem 
todas as garantias e mecanismos protetivos e de facilitação da inclusão social relativos à Convenção 
sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002 , 
à Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, promulgada pelo Decreto nº 50.215, de 28 de 
janeiro de 1961 , e à Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997 .  

§ 3º Aplicam-se ao apátrida residente todos os direitos atribuídos ao migrante relacionados no 
art. 4º.  

§ 4º O reconhecimento da condição de apátrida assegura os direitos e garantias previstos na 
Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de 
maio de 2002 , bem como outros direitos e garantias reconhecidos pelo Brasil.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4246.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D50215.htm
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§ 5º O processo de reconhecimento da condição de apátrida tem como objetivo verificar se o 
solicitante é considerado nacional pela legislação de algum Estado e poderá considerar informações, 
documentos e declarações prestadas pelo próprio solicitante e por órgãos e organismos nacionais e 
internacionais.  

§ 6º Reconhecida a condição de apátrida, nos termos do inciso VI do § 1º do art. 1º, o 
solicitante será consultado sobre o desejo de adquirir a nacionalidade brasileira.  

§ 7º Caso o apátrida opte pela naturalização, a decisão sobre o reconhecimento será 
encaminhada ao órgão competente do Poder Executivo para publicação dos atos necessários à 
efetivação da naturalização no prazo de 30 (trinta) dias, observado o art. 65.  

§ 8º O apátrida reconhecido que não opte pela naturalização imediata terá a autorização de 
residência outorgada em caráter definitivo.  

§ 9º Caberá recurso contra decisão negativa de reconhecimento da condição de apátrida.  

§ 10. Subsistindo a denegação do reconhecimento da condição de apátrida, é vedada a 
devolução do indivíduo para país onde sua vida, integridade pessoal ou liberdade estejam em risco.  

§ 11. Será reconhecido o direito de reunião familiar a partir do reconhecimento da condição de 
apátrida.  

§ 12. Implica perda da proteção conferida por esta Lei:  

I - a renúncia;  

II - a prova da falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento da condição de 
apátrida; ou  

III - a existência de fatos que, se fossem conhecidos por ocasião do reconhecimento, teriam 
ensejado decisão negativa.  

Seção III  
Do Asilado  

Art. 27. O asilo político, que constitui ato discricionário do Estado, poderá ser diplomático ou 
territorial e será outorgado como instrumento de proteção à pessoa.  

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre as condições para a concessão e a manutenção 
de asilo.  

Art. 28. Não se concederá asilo a quem tenha cometido crime de genocídio, crime contra a 
humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal 
Penal Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002 .  

Art. 29. A saída do asilado do País sem prévia comunicação implica renúncia ao asilo.  

Seção IV  
Da Autorização de Residência  

Art. 30. A residência poderá ser autorizada, mediante registro, ao imigrante, ao residente 
fronteiriço ou ao visitante que se enquadre em uma das seguintes hipóteses:  

I - a residência tenha como finalidade:  
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a) pesquisa, ensino ou extensão acadêmica;  

b) tratamento de saúde;  

c) acolhida humanitária;  

d) estudo;  

e) trabalho;  

f) férias-trabalho;  

g) prática de atividade religiosa ou serviço voluntário;  

h) realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, científica, 
tecnológica ou cultural;  

i) reunião familiar;  

II - a pessoa:  

a) seja beneficiária de tratado em matéria de residência e livre circulação;  

b) seja detentora de oferta de trabalho;  

c) já tenha possuído a nacionalidade brasileira e não deseje ou não reúna os requisitos para 
readquiri-la;  

d) (VETADO);  

e) seja beneficiária de refúgio, de asilo ou de proteção ao apátrida;  

f) seja menor nacional de outro país ou apátrida, desacompanhado ou abandonado, que se 
encontre nas fronteiras brasileiras ou em território nacional;  

g) tenha sido vítima de tráfico de pessoas, de trabalho escravo ou de violação de direito 
agravada por sua condição migratória;  

h) esteja em liberdade provisória ou em cumprimento de pena no Brasil;  

III - outras hipóteses definidas em regulamento.  

§ 1º Não se concederá a autorização de residência a pessoa condenada criminalmente no 
Brasil ou no exterior por sentença transitada em julgado, desde que a conduta esteja tipificada na 
legislação penal brasileira, ressalvados os casos em que:  

I - a conduta caracterize infração de menor potencial ofensivo;  

II - (VETADO); ou  

III - a pessoa se enquadre nas hipóteses previstas nas alíneas “b”, “c” e “i” do inciso I e na 
alínea “a” do inciso II do caput deste artigo.  
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§ 2º O disposto no § 1º não obsta progressão de regime de cumprimento de pena, nos termos 
da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 , ficando a pessoa autorizada a trabalhar quando assim 
exigido pelo novo regime de cumprimento de pena.  

§ 3º Nos procedimentos conducentes ao cancelamento de autorização de residência e no 
recurso contra a negativa de concessão de autorização de residência devem ser respeitados o 
contraditório e a ampla defesa.  

Art. 31. Os prazos e o procedimento da autorização de residência de que trata o art. 30 serão 
dispostos em regulamento, observado o disposto nesta Lei.  

§ 1º Será facilitada a autorização de residência nas hipóteses das alíneas “a” e “e” do inciso I 
do art. 30 desta Lei, devendo a deliberação sobre a autorização ocorrer em prazo não superior a 60 
(sessenta) dias, a contar de sua solicitação.  

§ 2º Nova autorização de residência poderá ser concedida, nos termos do art. 30, mediante 
requerimento.  

§ 3º O requerimento de nova autorização de residência após o vencimento do prazo da 
autorização anterior implicará aplicação da sanção prevista no inciso II do art. 109.  

§ 4º O solicitante de refúgio, de asilo ou de proteção ao apátrida fará jus a autorização 
provisória de residência até a obtenção de resposta ao seu pedido.  

§ 5º Poderá ser concedida autorização de residência independentemente da situação 
migratória.  

Art. 32. Poderão ser cobradas taxas pela autorização de residência.  

Art. 33. Regulamento disporá sobre a perda e o cancelamento da autorização de residência em 
razão de fraude ou de ocultação de condição impeditiva de concessão de visto, de ingresso ou de 
permanência no País, observado procedimento administrativo que garanta o contraditório e a ampla 
defesa.  

Art. 34. Poderá ser negada autorização de residência com fundamento nas hipóteses previstas 
nos incisos I, II, III, IV e IX do art. 45.  

Art. 35. A posse ou a propriedade de bem no Brasil não confere o direito de obter visto ou 
autorização de residência em território nacional, sem prejuízo do disposto sobre visto para realização 
de investimento.  

Art. 36. O visto de visita ou de cortesia poderá ser transformado em autorização de residência, 
mediante requerimento e registro, desde que satisfeitos os requisitos previstos em regulamento.  

Seção V  
Da Reunião Familiar  

Art. 37. O visto ou a autorização de residência para fins de reunião familiar será concedido ao 
imigrante:  

I - cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma;  

II - filho de imigrante beneficiário de autorização de residência, ou que tenha filho brasileiro ou 
imigrante beneficiário de autorização de residência;  
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III - ascendente, descendente até o segundo grau ou irmão de brasileiro ou de imigrante 
beneficiário de autorização de residência; ou  

IV - que tenha brasileiro sob sua tutela ou guarda.  

Parágrafo único. (VETADO).  

CAPÍTULO IV  
DA ENTRADA E DA SAÍDA DO TERRITÓRIO NACIONAL  

Seção I  
Da Fiscalização Marítima, Aeroportuária e de Fronteira  

Art. 38. As funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira serão realizadas pela 
Polícia Federal nos pontos de entrada e de saída do território nacional.  

Parágrafo único. É dispensável a fiscalização de passageiro, tripulante e estafe de navio em 
passagem inocente, exceto quando houver necessidade de descida de pessoa a terra ou de subida a 
bordo do navio.  

Art. 39. O viajante deverá permanecer em área de fiscalização até que seu documento de 
viagem tenha sido verificado, salvo os casos previstos em lei.  

Art. 40. Poderá ser autorizada a admissão excepcional no País de pessoa que se encontre em 
uma das seguintes condições, desde que esteja de posse de documento de viagem válido:  

I - não possua visto;  

II - seja titular de visto emitido com erro ou omissão;  

III - tenha perdido a condição de residente por ter permanecido ausente do País na forma 
especificada em regulamento e detenha as condições objetivas para a concessão de nova 
autorização de residência;  

IV - (VETADO); ou  

V - seja criança ou adolescente desacompanhado de responsável legal e sem autorização 
expressa para viajar desacompanhado, independentemente do documento de viagem que portar, 
hipótese em que haverá imediato encaminhamento ao Conselho Tutelar ou, em caso de necessidade, 
a instituição indicada pela autoridade competente.  

Parágrafo único. Regulamento poderá dispor sobre outras hipóteses excepcionais de 
admissão, observados os princípios e as diretrizes desta Lei.  

Art. 41. A entrada condicional, em território nacional, de pessoa que não preencha os requisitos 
de admissão poderá ser autorizada mediante a assinatura, pelo transportador ou por seu agente, de 
termo de compromisso de custear as despesas com a permanência e com as providências para a 
repatriação do viajante.  

Art. 42. O tripulante ou o passageiro que, por motivo de força maior, for obrigado a interromper 
a viagem em território nacional poderá ter seu desembarque permitido mediante termo de 
responsabilidade pelas despesas decorrentes do transbordo.  
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Art. 43. A autoridade responsável pela fiscalização contribuirá para a aplicação de medidas 
sanitárias em consonância com o Regulamento Sanitário Internacional e com outras disposições 
pertinentes  

Seção II  
Do Impedimento de Ingresso  

Art. 44. (VETADO).  

Art. 45. Poderá ser impedida de ingressar no País, após entrevista individual e mediante ato 
fundamentado, a pessoa:  

I - anteriormente expulsa do País, enquanto os efeitos da expulsão vigorarem;  

II - condenada ou respondendo a processo por ato de terrorismo ou por crime de genocídio, 
crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos termos definidos pelo 
Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25 
de setembro de 2002 ;  

III - condenada ou respondendo a processo em outro país por crime doloso passível de 
extradição segundo a lei brasileira;  

IV - que tenha o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou por compromisso 
assumido pelo Brasil perante organismo internacional;  

V - que apresente documento de viagem que:  

a) não seja válido para o Brasil;  

b) esteja com o prazo de validade vencido; ou  

c) esteja com rasura ou indício de falsificação;  

VI - que não apresente documento de viagem ou documento de identidade, quando admitido;  

VII - cuja razão da viagem não seja condizente com o visto ou com o motivo alegado para a 
isenção de visto;  

VIII - que tenha, comprovadamente, fraudado documentação ou prestado informação falsa por 
ocasião da solicitação de visto; ou  

IX - que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição 
Federal.  

Parágrafo único. Ninguém será impedido de ingressar no País por motivo de raça, religião, 
nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política.  

CAPÍTULO V  
DAS MEDIDAS DE RETIRADA COMPULSÓRIA  

Seção I  
Disposições Gerais  
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Art. 46. A aplicação deste Capítulo observará o disposto na Lei nº 9.474, de 22 de julho de 
1997 , e nas disposições legais, tratados, instrumentos e mecanismos que tratem da proteção aos 
apátridas ou de outras situações humanitárias.  

Art. 47. A repatriação, a deportação e a expulsão serão feitas para o país de nacionalidade ou 
de procedência do migrante ou do visitante, ou para outro que o aceite, em observância aos tratados 
dos quais o Brasil seja parte.  

Art. 48. Nos casos de deportação ou expulsão, o chefe da unidade da Polícia Federal poderá 
representar perante o juízo federal, respeitados, nos procedimentos judiciais, os direitos à ampla 
defesa e ao devido processo legal.  

Seção II  
Da Repatriação  

Art. 49. A repatriação consiste em medida administrativa de devolução de pessoa em situação 
de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade.  

§ 1º Será feita imediata comunicação do ato fundamentado de repatriação à empresa 
transportadora e à autoridade consular do país de procedência ou de nacionalidade do migrante ou 
do visitante, ou a quem o representa.  

§ 2º A Defensoria Pública da União será notificada, preferencialmente por via eletrônica, no 
caso do § 4º deste artigo ou quando a repatriação imediata não seja possível.  

§ 3º Condições específicas de repatriação podem ser definidas por regulamento ou tratado, 
observados os princípios e as garantias previstos nesta Lei.  

§ 4º Não será aplicada medida de repatriação à pessoa em situação de refúgio ou de apatridia, 
de fato ou de direito, ao menor de 18 (dezoito) anos desacompanhado ou separado de sua família, 
exceto nos casos em que se demonstrar favorável para a garantia de seus direitos ou para a 
reintegração a sua família de origem, ou a quem necessite de acolhimento humanitário, nem, em 
qualquer caso, medida de devolução para país ou região que possa apresentar risco à vida, à 
integridade pessoal ou à liberdade da pessoa.  

§ 5º (VETADO).  

Seção III  
Da Deportação  

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

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

§ 2º A notificação prevista no § 1º não impede a livre circulação em território nacional, devendo 
o deportando informar seu domicílio e suas atividades.  

§ 3º Vencido o prazo do § 1º sem que se regularize a situação migratória, a deportação poderá 
ser executada.  
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§ 4º A deportação não exclui eventuais direitos adquiridos em relações contratuais ou 
decorrentes da lei brasileira.  

§ 5º A saída voluntária de pessoa notificada para deixar o País equivale ao cumprimento da 
notificação de deportação para todos os fins.  

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

Art. 51. Os procedimentos conducentes à deportação devem respeitar o contraditório e a ampla 
defesa e a garantia de recurso com efeito suspensivo.  

§ 1º A Defensoria Pública da União deverá ser notificada, preferencialmente por meio 
eletrônico, para prestação de assistência ao deportando em todos os procedimentos administrativos 
de deportação.  

§ 2º A ausência de manifestação da Defensoria Pública da União, desde que prévia e 
devidamente notificada, não impedirá a efetivação da medida de deportação.  

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

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

Seção IV  
Da Expulsão  

Art. 54. A expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou 
visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado.  

§ 1º Poderá dar causa à expulsão a condenação com sentença transitada em julgado relativa à 
prática de:  

I - crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos 
termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998, promulgado pelo 
Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002 ; ou  

II - crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as 
possibilidades de ressocialização em território nacional.  

§ 2º Caberá à autoridade competente resolver sobre a expulsão, a duração do impedimento de 
reingresso e a suspensão ou a revogação dos efeitos da expulsão, observado o disposto nesta Lei.  

§ 3º O processamento da expulsão em caso de crime comum não prejudicará a progressão de 
regime, o cumprimento da pena, a suspensão condicional do processo, a comutação da pena ou a 
concessão de pena alternativa, de indulto coletivo ou individual, de anistia ou de quaisquer benefícios 
concedidos em igualdade de condições ao nacional brasileiro.  

§ 4º O prazo de vigência da medida de impedimento vinculada aos efeitos da expulsão será 
proporcional ao prazo total da pena aplicada e nunca será superior ao dobro de seu tempo.  

Art. 55. Não se procederá à expulsão quando:  

I - a medida configurar extradição inadmitida pela legislação brasileira;  
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II - o expulsando:  

a) tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou 
tiver pessoa brasileira sob sua tutela;  

b) tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, reconhecido 
judicial ou legalmente;  

c) tiver ingressado no Brasil até os 12 (doze) anos de idade, residindo desde então no País;  

d) for pessoa com mais de 70 (setenta) anos que resida no País há mais de 10 (dez) anos, 
considerados a gravidade e o fundamento da expulsão; ou  

e) (VETADO).  

Art. 56. Regulamento definirá procedimentos para apresentação e processamento de pedidos 
de suspensão e de revogação dos efeitos das medidas de expulsão e de impedimento de ingresso e 
permanência em território nacional.  

Art. 57. Regulamento disporá sobre condições especiais de autorização de residência para 
viabilizar medidas de ressocialização a migrante e a visitante em cumprimento de penas aplicadas ou 
executadas em território nacional.  

Art. 58. No processo de expulsão serão garantidos o contraditório e a ampla defesa.  

§ 1º A Defensoria Pública da União será notificada da instauração de processo de expulsão, se 
não houver defensor constituído.  

§ 2º Caberá pedido de reconsideração da decisão sobre a expulsão no prazo de 10 (dez) dias, 
a contar da notificação pessoal do expulsando.  

Art. 59. Será considerada regular a situação migratória do expulsando cujo processo esteja 
pendente de decisão, nas condições previstas no art. 55.  

Art. 60. A existência de processo de expulsão não impede a saída voluntária do expulsando do 
País.  

Seção V  
Das Vedações  

Art. 61. Não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão coletivas.  

Parágrafo único. Entende-se por repatriação, deportação ou expulsão coletiva aquela que não 
individualiza a situação migratória irregular de cada pessoa.  

Art. 62. Não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão de nenhum indivíduo 
quando subsistirem razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco a vida ou a 
integridade pessoal.  

CAPÍTULO VI  
DA OPÇÃO DE NACIONALIDADE E DA NATURALIZAÇÃO  

Seção I  
Da Opção de Nacionalidade  
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Art. 63. O filho de pai ou de mãe brasileiro nascido no exterior e que não tenha sido registrado 
em repartição consular poderá, a qualquer tempo, promover ação de opção de nacionalidade.  

Parágrafo único. O órgão de registro deve informar periodicamente à autoridade competente os 
dados relativos à opção de nacionalidade, conforme regulamento.  

Seção II  
Das Condições da Naturalização  

Art. 64. A naturalização pode ser:  

I - ordinária;  

II - extraordinária;  

III - especial; ou  

IV - provisória.  

Art. 65. Será concedida a naturalização ordinária àquele que preencher as seguintes 
condições:  

I - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;  

II - ter residência em território nacional, pelo prazo mínimo de 4 (quatro) anos;  

III - comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando; e  

IV - não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos termos da lei.  

Art. 66. O prazo de residência fixado no inciso II do caput do art. 65 será reduzido para, no 
mínimo, 1 (um) ano se o naturalizando preencher quaisquer das seguintes condições:  

I - (VETADO);  

II - ter filho brasileiro;  

III - ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar dele separado legalmente ou de fato no 
momento de concessão da naturalização;  

IV - (VETADO);  

V - haver prestado ou poder prestar serviço relevante ao Brasil; ou  

VI - recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística.  

Parágrafo único. O preenchimento das condições previstas nos incisos V e VI do caput será 
avaliado na forma disposta em regulamento.  

Art. 67. A naturalização extraordinária será concedida a pessoa de qualquer nacionalidade 
fixada no Brasil há mais de 15 (quinze) anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que 
requeira a nacionalidade brasileira.  
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Art. 68. A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que se encontre em uma 
das seguintes situações:  

I - seja cônjuge ou companheiro, há mais de 5 (cinco) anos, de integrante do Serviço Exterior 
Brasileiro em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior; ou  

II - seja ou tenha sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil 
por mais de 10 (dez) anos ininterruptos.  

Art. 69. São requisitos para a concessão da naturalização especial:  

I - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;  

II - comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando; e  

III - não possuir condenação penal ou estiver reabilitado, nos termos da lei.  

Art. 70. A naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante criança ou adolescente 
que tenha fixado residência em território nacional antes de completar 10 (dez) anos de idade e deverá 
ser requerida por intermédio de seu representante legal.  

Parágrafo único. A naturalização prevista no caput será convertida em definitiva se o 
naturalizando expressamente assim o requerer no prazo de 2 (dois) anos após atingir a maioridade.  

Art. 71. O pedido de naturalização será apresentado e processado na forma prevista pelo 
órgão competente do Poder Executivo, sendo cabível recurso em caso de denegação.  

§ 1º No curso do processo de naturalização, o naturalizando poderá requerer a tradução ou a 
adaptação de seu nome à língua portuguesa.  

§ 2º Será mantido cadastro com o nome traduzido ou adaptado associado ao nome anterior.  

Art. 72. No prazo de até 1 (um) ano após a concessão da naturalização, deverá o naturalizado 
comparecer perante a Justiça Eleitoral para o devido cadastramento.  

Seção III  
Dos Efeitos da Naturalização  

Art. 73. A naturalização produz efeitos após a publicação no Diário Oficial do ato de 
naturalização.  

Art. 74. (VETADO).  

Seção IV  
Da Perda da Nacionalidade  

Art. 75. O naturalizado perderá a nacionalidade em razão de condenação transitada em julgado 
por atividade nociva ao interesse nacional, nos termos do inciso I do § 4º do art. 12 da Constituição 
Federal .  

Parágrafo único. O risco de geração de situação de apatridia será levado em consideração 
antes da efetivação da perda da nacionalidade.  

Seção V  
Da Reaquisição da Nacionalidade  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art12§4i
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Art. 76. O brasileiro que, em razão do previsto no inciso II do § 4º do art. 12 da Constituição 
Federal , houver perdido a nacionalidade, uma vez cessada a causa, poderá readquiri-la ou ter o ato 
que declarou a perda revogado, na forma definida pelo órgão competente do Poder Executivo.  

CAPÍTULO VII  
DO EMIGRANTE  

Seção I  
Das Políticas Públicas para os Emigrantes  

Art. 77. As políticas públicas para os emigrantes observarão os seguintes princípios e 
diretrizes:  

I - proteção e prestação de assistência consular por meio das representações do Brasil no 
exterior;  

II - promoção de condições de vida digna, por meio, entre outros, da facilitação do registro 
consular e da prestação de serviços consulares relativos às áreas de educação, saúde, trabalho, 
previdência social e cultura;  

III - promoção de estudos e pesquisas sobre os emigrantes e as comunidades de brasileiros no 
exterior, a fim de subsidiar a formulação de políticas públicas;  

IV - atuação diplomática, nos âmbitos bilateral, regional e multilateral, em defesa dos direitos 
do emigrante brasileiro, conforme o direito internacional  

V - ação governamental integrada, com a participação de órgãos do governo com atuação nas 
áreas temáticas mencionadas nos incisos I, II, III e IV, visando a assistir as comunidades brasileiras 
no exterior; e  

VI - esforço permanente de desburocratização, atualização e modernização do sistema de 
atendimento, com o objetivo de aprimorar a assistência ao emigrante.  

Seção II  
Dos Direitos do Emigrante  

Art. 78. Todo emigrante que decida retornar ao Brasil com ânimo de residência poderá 
introduzir no País, com isenção de direitos de importação e de taxas aduaneiras, os bens novos ou 
usados que um viajante, em compatibilidade com as circunstâncias de sua viagem, puder destinar 
para seu uso ou consumo pessoal e profissional, sempre que, por sua quantidade, natureza ou 
variedade, não permitam presumir importação ou exportação com fins comerciais ou industriais.  

Art. 79. Em caso de ameaça à paz social e à ordem pública por grave ou iminente instabilidade 
institucional ou de calamidade de grande proporção na natureza, deverá ser prestada especial 
assistência ao emigrante pelas representações brasileiras no exterior.  

Art. 80. O tripulante brasileiro contratado por embarcação ou armadora estrangeira, de 
cabotagem ou a longo curso e com sede ou filial no Brasil, que explore economicamente o mar 
territorial e a costa brasileira terá direito a seguro a cargo do contratante, válido para todo o período 
da contratação, conforme o disposto no Registro de Embarcações Brasileiras (REB), contra acidente 
de trabalho, invalidez total ou parcial e morte, sem prejuízo de benefícios de apólice mais favorável 
vigente no exterior.  

CAPÍTULO VIII  
DAS MEDIDAS DE COOPERAÇÃO  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art12§4ii
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Seção I  
Da Extradição  

Art. 81. A extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro 
Estado pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recaia condenação criminal 
definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso.  

§ 1º A extradição será requerida por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas 
para esse fim.  

§ 2º A extradição e sua rotina de comunicação serão realizadas pelo órgão competente do 
Poder Executivo em coordenação com as autoridades judiciárias e policiais competentes.  

Art. 82. Não se concederá a extradição quando:  

I - o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato;  

II - o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente;  

III - o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando;  

IV - a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 (dois) anos;  

V - o extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido 
no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido;  

VI - a punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado 
requerente;  

VII - o fato constituir crime político ou de opinião;  

VIII - o extraditando tiver de responder, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de 
exceção; ou  

IX - o extraditando for beneficiário de refúgio, nos termos da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 
1997 , ou de asilo territorial.  

§ 1º A previsão constante do inciso VII do caput não impedirá a extradição quando o fato 
constituir, principalmente, infração à lei penal comum ou quando o crime comum, conexo ao delito 
político, constituir o fato principal.  

§ 2º Caberá à autoridade judiciária competente a apreciação do caráter da infração.  

§ 3º Para determinação da incidência do disposto no inciso I, será observada, nos casos de 
aquisição de outra nacionalidade por naturalização, a anterioridade do fato gerador da extradição.  

§ 4º O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crime político o atentado contra 
chefe de Estado ou quaisquer autoridades, bem como crime contra a humanidade, crime de guerra, 
crime de genocídio e terrorismo.  

§ 5º Admite-se a extradição de brasileiro naturalizado, nas hipóteses previstas na Constituição 
Federal.  

Art. 83. São condições para concessão da extradição:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9474.htm
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I - ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao 
extraditando as leis penais desse Estado; e  

II - estar o extraditando respondendo a processo investigatório ou a processo penal ou ter sido 
condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a pena privativa de liberdade.  

Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou 
conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio 
de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a 
executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de 
admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial 
competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.  

§ 1º O pedido de prisão cautelar deverá conter informação sobre o crime cometido e deverá ser 
fundamentado, podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro 
meio que assegure a comunicação por escrito.  

§ 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para 
extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional 
de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da 
existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, 
com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática.  

§ 3º Efetivada a prisão do extraditando, o pedido de extradição será encaminhado à autoridade 
judiciária competente.  

§ 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o 
pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado 
da prisão do extraditando.  

§ 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o 
extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo 
mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida.  

§ 6º A prisão cautelar poderá ser prorrogada até o julgamento final da autoridade judiciária 
competente quanto à legalidade do pedido de extradição.  

Art. 85. Quando mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa, pelo mesmo fato, 
terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida.  

§ 1º Em caso de crimes diversos, terá preferência, sucessivamente:  

I - o Estado requerente em cujo território tenha sido cometido o crime mais grave, segundo a lei 
brasileira;  

II - o Estado que em primeiro lugar tenha pedido a entrega do extraditando, se a gravidade dos 
crimes for idêntica;  

III - o Estado de origem, ou, em sua falta, o domiciliar do extraditando, se os pedidos forem 
simultâneos.  

§ 2º Nos casos não previstos nesta Lei, o órgão competente do Poder Executivo decidirá sobre 
a preferência do pedido, priorizando o Estado requerente que mantiver tratado de extradição com o 
Brasil.  
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§ 3º Havendo tratado com algum dos Estados requerentes, prevalecerão suas normas no que 
diz respeito à preferência de que trata este artigo.  

Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão 
albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em 
liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o 
julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação 
administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.  

Art. 87. O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o 
declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao 
processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será 
decidido pelo Supremo Tribunal Federal.  

Art. 88. Todo pedido que possa originar processo de extradição em face de Estado estrangeiro 
deverá ser encaminhado ao órgão competente do Poder Executivo diretamente pelo órgão do Poder 
Judiciário responsável pela decisão ou pelo processo penal que a fundamenta.  

§ 1º Compete a órgão do Poder Executivo o papel de orientação, de informação e de avaliação 
dos elementos formais de admissibilidade dos processos preparatórios para encaminhamento ao 
Estado requerido.  

§ 2º Compete aos órgãos do sistema de Justiça vinculados ao processo penal gerador de 
pedido de extradição a apresentação de todos os documentos, manifestações e demais elementos 
necessários para o processamento do pedido, inclusive suas traduções oficiais.  

§ 3º O pedido deverá ser instruído com cópia autêntica ou com o original da sentença 
condenatória ou da decisão penal proferida, conterá indicações precisas sobre o local, a data, a 
natureza e as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando e será acompanhado 
de cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição.  

§ 4º O encaminhamento do pedido de extradição ao órgão competente do Poder Executivo 
confere autenticidade aos documentos.  

Art. 89. O pedido de extradição originado de Estado estrangeiro será recebido pelo órgão 
competente do Poder Executivo e, após exame da presença dos pressupostos formais de 
admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, encaminhado à autoridade judiciária competente.  

Parágrafo único. Não preenchidos os pressupostos referidos no caput , o pedido será 
arquivado mediante decisão fundamentada, sem prejuízo da possibilidade de renovação do pedido, 
devidamente instruído, uma vez superado o óbice apontado.  

Art. 90. Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Supremo Tribunal 
Federal sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão.  

Art. 91. Ao receber o pedido, o relator designará dia e hora para o interrogatório do 
extraditando e, conforme o caso, nomear-lhe-á curador ou advogado, se não o tiver.  

§ 1º A defesa, a ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias contado da data do interrogatório, 
versará sobre a identidade da pessoa reclamada, defeito de forma de documento apresentado ou 
ilegalidade da extradição.  

§ 2º Não estando o processo devidamente instruído, o Tribunal, a requerimento do órgão do 
Ministério Público Federal correspondente, poderá converter o julgamento em diligência para suprir a 
falta.  
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§ 3º Para suprir a falta referida no § 2º, o Ministério Público Federal terá prazo improrrogável de 
60 (sessenta) dias, após o qual o pedido será julgado independentemente da diligência.  

§ 4º O prazo referido no § 3º será contado da data de notificação à missão diplomática do 
Estado requerente.  

Art. 92. Julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo órgão competente do 
Poder Executivo, será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que, no prazo de 
60 (sessenta) dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional.  

Art. 93. Se o Estado requerente não retirar o extraditando do território nacional no prazo 
previsto no art. 92, será ele posto em liberdade, sem prejuízo de outras medidas aplicáveis.  

Art. 94. Negada a extradição em fase judicial, não se admitirá novo pedido baseado no mesmo 
fato.  

Art. 95. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, 
por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da 
conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação 
antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada.  

§ 1º A entrega do extraditando será igualmente adiada se a efetivação da medida puser em 
risco sua vida em virtude de enfermidade grave comprovada por laudo médico oficial.  

§ 2º Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por 
infração de menor potencial ofensivo, a entrega poderá ser imediatamente efetivada.  

Art. 96. Não será efetivada a entrega do extraditando sem que o Estado requerente assuma o 
compromisso de:  

I - não submeter o extraditando a prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição;  

II - computar o tempo da prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição;  

III - comutar a pena corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitado 
o limite máximo de cumprimento de 30 (trinta) anos;  

IV - não entregar o extraditando, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame;  

V - não considerar qualquer motivo político para agravar a pena; e  

VI - não submeter o extraditando a tortura ou a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos 
ou degradantes.  

Art. 97. A entrega do extraditando, de acordo com as leis brasileiras e respeitado o direito de 
terceiro, será feita com os objetos e instrumentos do crime encontrados em seu poder.  

Parágrafo único. Os objetos e instrumentos referidos neste artigo poderão ser entregues 
independentemente da entrega do extraditando.  

Art. 98. O extraditando que, depois de entregue ao Estado requerente, escapar à ação da 
Justiça e homiziar-se no Brasil, ou por ele transitar, será detido mediante pedido feito diretamente por 
via diplomática ou pela Interpol e novamente entregue, sem outras formalidades.  
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Art. 99. Salvo motivo de ordem pública, poderá ser permitido, pelo órgão competente do Poder 
Executivo, o trânsito no território nacional de pessoa extraditada por Estado estrangeiro, bem como o 
da respectiva guarda, mediante apresentação de documento comprobatório de concessão da medida.  

Seção II  
Da Transferência de Execução da Pena  

Art. 100. Nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, a autoridade 
competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena, desde que observado 
o princípio do non bis in idem .  

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal) , a transferência de execução da pena será possível quando preenchidos os 
seguintes requisitos:  

I - o condenado em território estrangeiro for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo 
pessoal no Brasil;  

II - a sentença tiver transitado em julgado;  

III - a duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir for de, pelo menos, 1 (um) 
ano, na data de apresentação do pedido ao Estado da condenação;  

IV - o fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambas as 
partes; e  

V - houver tratado ou promessa de reciprocidade.  

Art. 101. O pedido de transferência de execução da pena de Estado estrangeiro será requerido 
por via diplomática ou por via de autoridades centrais.  

§ 1º O pedido será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo e, após exame da 
presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, 
encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça para decisão quanto à homologação.  

§ 2º Não preenchidos os pressupostos referidos no § 1º, o pedido será arquivado mediante 
decisão fundamentada, sem prejuízo da possibilidade de renovação do pedido, devidamente 
instruído, uma vez superado o óbice apontado.  

Art. 102. A forma do pedido de transferência de execução da pena e seu processamento serão 
definidos em regulamento.  

Parágrafo único. Nos casos previstos nesta Seção, a execução penal será de competência da 
Justiça Federal.  

Seção III  
Da Transferência de Pessoa Condenada  

Art. 103. A transferência de pessoa condenada poderá ser concedida quando o pedido se 
fundamentar em tratado ou houver promessa de reciprocidade.  

§ 1º O condenado no território nacional poderá ser transferido para seu país de nacionalidade 
ou país em que tiver residência habitual ou vínculo pessoal, desde que expresse interesse nesse 
sentido, a fim de cumprir pena a ele imposta pelo Estado brasileiro por sentença transitada em 
julgado.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
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§ 2º A transferência de pessoa condenada no Brasil pode ser concedida juntamente com a 
aplicação de medida de impedimento de reingresso em território nacional, na forma de regulamento.  

Art. 104. A transferência de pessoa condenada será possível quando preenchidos os seguintes 
requisitos:  

I - o condenado no território de uma das partes for nacional ou tiver residência habitual ou 
vínculo pessoal no território da outra parte que justifique a transferência;  

II - a sentença tiver transitado em julgado;  

III - a duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir for de, pelo menos, 1 (um) 
ano, na data de apresentação do pedido ao Estado da condenação;  

IV - o fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambos os 
Estados;  

V - houver manifestação de vontade do condenado ou, quando for o caso, de seu 
representante; e  

VI - houver concordância de ambos os Estados.  

Art. 105. A forma do pedido de transferência de pessoa condenada e seu processamento serão 
definidos em regulamento.  

§ 1º Nos casos previstos nesta Seção, a execução penal será de competência da Justiça 
Federal.  

§ 2º Não se procederá à transferência quando inadmitida a extradição.  

§ 3º (VETADO).  

CAPÍTULO IX  
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS  

Art. 106. Regulamento disporá sobre o procedimento de apuração das infrações 
administrativas e seu processamento e sobre a fixação e a atualização das multas, em observância 
ao disposto nesta Lei.  

Art. 107. As infrações administrativas previstas neste Capítulo serão apuradas em processo 
administrativo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa e observadas as disposições 
desta Lei.  

§ 1º O cometimento simultâneo de duas ou mais infrações importará cumulação das sanções 
cabíveis, respeitados os limites estabelecidos nos incisos V e VI do art. 108.  

§ 2º A multa atribuída por dia de atraso ou por excesso de permanência poderá ser convertida 
em redução equivalente do período de autorização de estada para o visto de visita, em caso de nova 
entrada no País.  

Art. 108. O valor das multas tratadas neste Capítulo considerará:  

I - as hipóteses individualizadas nesta Lei;  

II - a condição econômica do infrator, a reincidência e a gravidade da infração;  
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III - a atualização periódica conforme estabelecido em regulamento;  

IV - o valor mínimo individualizável de R$ 100,00 (cem reais);  

V - o valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais) e o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para 
infrações cometidas por pessoa física;  

VI - o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) e o máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais) para infrações cometidas por pessoa jurídica, por ato infracional.  

Art. 109. Constitui infração, sujeitando o infrator às seguintes sanções:  

I - entrar em território nacional sem estar autorizado:  

Sanção: deportação, caso não saia do País ou não regularize a situação migratória no prazo 
fixado;  

II - permanecer em território nacional depois de esgotado o prazo legal da documentação 
migratória:  

Sanção: multa por dia de excesso e deportação, caso não saia do País ou não regularize a 
situação migratória no prazo fixado;  

III - deixar de se registrar, dentro do prazo de 90 (noventa) dias do ingresso no País, quando 
for obrigatória a identificação civil:  

Sanção: multa;  

IV - deixar o imigrante de se registrar, para efeito de autorização de residência, dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias, quando orientado a fazê-lo pelo órgão competente:  

Sanção: multa por dia de atraso;  

V - transportar para o Brasil pessoa que esteja sem documentação migratória regular:  

Sanção: multa por pessoa transportada;  

VI - deixar a empresa transportadora de atender a compromisso de manutenção da estada ou 
de promoção da saída do território nacional de quem tenha sido autorizado a ingresso condicional no 
Brasil por não possuir a devida documentação migratória:  

Sanção: multa;  

VII - furtar-se ao controle migratório, na entrada ou saída do território nacional:  

Sanção: multa.  

Art. 110. As penalidades aplicadas serão objeto de pedido de reconsideração e de recurso, nos 
termos de regulamento.  

Parágrafo único. Serão respeitados o contraditório, a ampla defesa e a garantia de recurso, 
assim como a situação de hipossuficiência do migrante ou do visitante.  
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CAPÍTULO X  
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

Art. 111. Esta Lei não prejudica direitos e obrigações estabelecidos por tratados vigentes no 
Brasil e que sejam mais benéficos ao migrante e ao visitante, em particular os tratados firmados no 
âmbito do Mercosul.  

Art. 112. As autoridades brasileiras serão tolerantes quanto ao uso do idioma do residente 
fronteiriço e do imigrante quando eles se dirigirem a órgãos ou repartições públicas para reclamar ou 
reivindicar os direitos decorrentes desta Lei.  

Art. 113. As taxas e emolumentos consulares são fixados em conformidade com a tabela anexa 
a esta Lei.  

§ 1º Os valores das taxas e emolumentos consulares poderão ser ajustados pelo órgão 
competente da administração pública federal, de forma a preservar o interesse nacional ou a 
assegurar a reciprocidade de tratamento.  

§ 2º Não serão cobrados emolumentos consulares pela concessão de:  

I - vistos diplomáticos, oficiais e de cortesia; e  

II - vistos em passaportes diplomáticos, oficiais ou de serviço, ou equivalentes, mediante 
reciprocidade de tratamento a titulares de documento de viagem similar brasileiro.  

§ 3º Não serão cobrados taxas e emolumentos consulares pela concessão de vistos ou para a 
obtenção de documentos para regularização migratória aos integrantes de grupos vulneráveis e 
indivíduos em condição de hipossuficiência econômica.  

§ 4º (VETADO).  

Art. 114. Regulamento poderá estabelecer competência para órgãos do Poder Executivo 
disciplinarem aspectos específicos desta Lei.  

Art. 115. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) , passa a vigorar 
acrescido do seguinte art. 232-A:  

“ Promoção de migração ilegal  

Art. 232-A. Promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada 
ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.  

§ 1º Na mesma pena incorre quem promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem 
econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país 
estrangeiro.  

§ 2º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) se:  

I - o crime é cometido com violência; ou  

II - a vítima é submetida a condição desumana ou degradante.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art232a
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§ 3º A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações 
conexas.”  

Art. 116. (VETADO).  

Art. 117. O documento conhecido por Registro Nacional de Estrangeiro passa a ser 
denominado Registro Nacional Migratório.  

Art. 118. (VETADO).  

Art. 119. O visto emitido até a data de entrada em vigor desta Lei poderá ser utilizado até a 
data prevista de expiração de sua validade, podendo ser transformado ou ter seu prazo de estada 
prorrogado, nos termos de regulamento.  

Art. 120. A Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia terá a finalidade de coordenar e 
articular ações setoriais implementadas pelo Poder Executivo federal em regime de cooperação com 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com participação de organizações da sociedade civil, 
organismos internacionais e entidades privadas, conforme regulamento.  

§ 1º Ato normativo do Poder Executivo federal poderá definir os objetivos, a organização e a 
estratégia de coordenação da Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia.  

§ 2º Ato normativo do Poder Executivo federal poderá estabelecer planos nacionais e outros 
instrumentos para a efetivação dos objetivos desta Lei e a coordenação entre órgãos e colegiados 
setoriais.  

§ 3º Com vistas à formulação de políticas públicas, deverá ser produzida informação 
quantitativa e qualitativa, de forma sistemática, sobre os migrantes, com a criação de banco de 
dados.  

Art. 121. Na aplicação desta Lei, devem ser observadas as disposições da Lei nº 9.474, de 22 
de julho de 1997 , nas situações que envolvam refugiados e solicitantes de refúgio.  

Art. 122. A aplicação desta Lei não impede o tratamento mais favorável assegurado por tratado 
em que a República Federativa do Brasil seja parte.  

Art. 123. Ninguém será privado de sua liberdade por razões migratórias, exceto nos casos 
previstos nesta Lei.  

Art. 124. Revogam-se:  

I - a Lei nº 818, de 18 de setembro de 1949 ; e  

II - a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 (Estatuto do Estrangeiro) .  

Art. 125. Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação 
oficial.  

Brasília, 24 de maio de 2017; 196º da Independência e 129º da República.  

MICHEL TEMER  
Osmar Serraglio  
Aloysio Nunes Ferreira Filho  
Henrique Meirelles  
Eliseu Padilha  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9474.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9474.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0818.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6815.htm
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Sergio Westphalen Etchegoyen26/05/2017  
Grace Maria Fernandes Mendonça  

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.5.2017  

 


