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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Boa tarde! Obrigada a 

todos pela presença. O nosso Relator está na Comissão Mista de Orçamento e nos 

pediu que iniciássemos a reunião. 

 Declaro aberta a 5ª Reunião da Comissão Especial destinada a proferir 

parecer ao PL 2.516, de 2015, do Senado Federal, que institui a Lei de Migração, e 

apensados. 

 Ata. Encontra-se à disposição das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados 

cópia da ata da 4º Reunião, realizada no dia 21 de outubro. 

 O SR. DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA - Sra. Presidente, peço dispensa da 

leitura da ata. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Não havendo discordância, 

fica dispensada a leitura da ata, a pedido do Deputado Rômulo Gouveia. 

 Está em discussão a ata. Não havendo quem queira discuti-la, está em 

votação.  

 As Sras. e os Srs. Deputados que aprovam a ata permaneçam como se 

acham. (Pausa.)  

 Está aprovada a ata. 

 Vamos iniciar a Ordem do Dia, com a audiência pública. Agradeço, desde já, 

a presença a todos e convido, para tomar assento à mesa, o Deputado Orlando 

Silva, nosso Relator; o Sr. Agni Castro Pita, Representante no Brasil do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados — ACNUR; o Sr. João Guilherme 

Granja da Silva, Diretor do Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de 

Justiça, do Ministério da Justiça, que está representando o CONARE; o Sr. Daniel 

Chiaretti, Defensor Público Federal, lotado na Defensoria Pública da União em São 

Paulo; e o Sr. Aurélio Rios, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. 

 Informo que também foi convidado para esta audiência pública o Sr. Átila 

Roque, Diretor-Executivo da Anistia Internacional no Brasil, que, infelizmente, não 

poderá comparecer a esta audiência em virtude de compromissos intransferíveis 

anteriormente agendados para esta mesma data. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Sra. Presidente, pela ordem. 

Considerando a dinâmica da nossa Casa, eu peço a V.Exa. que, antes da realização 

das oitivas, submeta ao Plenário um requerimento protocolado ontem, ao qual eu 
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gostaria de fazer alguns adendos. V.Exa. pode ser generosa com o seu 

comandado? 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Claro, Relator. Já temos 

quórum para deliberação? (Pausa.) 

 Em apreciação o Requerimento nº 22/15, do Sr. Orlando Silva, que “requer a 

realização de audiência pública com as seguintes entidades do setor de turismo: 

Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação — FBHA e Associação 

Brasileira de Cruzeiros Marítimos — CLIA ABREMAR”. 

 Para encaminhar o requerimento, concedo a palavra ao autor, Deputado 

Orlando Silva, Relator desta Comissão Especial. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Muito obrigado. Presidente, trata-se 

de duas representações de entidades ligadas ao trade turístico, ao setor turístico, 

que nos procuraram, reivindicando o direito de manifestar a posição delas acerca da 

matéria que é objeto desta Comissão Especial. Por isso, eu solicito o apoio dos 

colegas a este requerimento. 

 Quero também, Presidente, fazer um adendo. Ontem, eu acompanhei V.Exa. 

num encontro com um representante das operadoras que atuam na área de 

migração. Inclusive o Sr. João Marques, que representa a Câmara de Comércio 

Brasil-Alemanha, esteve conosco e reivindicou que eles também fossem ouvidos. À 

época, ele falava de vícios corporativos e da necessidade de o Brasil ter um 

processo mais simplificado de oferta desses vistos. E eu quero fazer um adendo a 

esse requerimento, propondo a realização de uma audiência com a GADEX, em São 

Paulo, e com uma representação da Organização Internacional do Trabalho, quando 

for possível. 

 Ainda hoje, eu tive um encontro com o Secretário de Inspeção do Trabalho, e 

chegou ao meu conhecimento a informação de que a OIT gostaria de se manifestar 

sobre esse projeto. Então, considero que poderíamos convidar para esta Comissão 

também uma representação da Organização Internacional do Trabalho. Esses são 

os dois adendos que faço a este requerimento, aos quais eu peço o apoio dos 

colegas. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Consulto o Plenário se há 

algum Deputado que deseje encaminhar contra. (Pausa.)  
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 Vamos à votação? (Pausa.) 

 Em votação o Requerimento nº 22/15.  

 As Sras. e os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)  

 Está aprovado o requerimento. 

 Aproveitando o quórum, vamos falar sobre os dois próximos requerimentos. 

Está em apreciação o Requerimento nº 21/15, do Sr. Carlos Gomes, que “requer a 

realização de audiência pública com os senhores Pastor João Marcos Barreto 

Soares, Secretário da Junta de Missões Mundial da Convenção Batista Brasileira; 

Bispo Rodovalho, Fundador e Bispo Mundial do Ministério Sara Nossa Terra; Dr. 

Nestor Paulo Friedrich, Presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no 

Brasil; Jorge Chediek, Coordenador-Residente do Sistema das Nações Unidas no 

Brasil e Representante-Residente do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento — PNUD; e ROSITA MILESI, Diretora do Instituto Migrações e 

Direitos Humanos — IMDH, voltada ao conhecimento da situação dos missionários 

de confissão religiosa, serviço voluntário e similares, para debater o PL 2.516/2015, 

que institui a Lei de Migração”. 

 Para encaminhar o requerimento, concedo a palavra ao autor, Deputado 

Carlos Gomes. Antes, consulto o Plenário se há algum Deputado que deseje 

encaminhar contra a matéria. (Pausa.)  

 Vamos à votação. Em votação o Requerimento nº 21/15.  

 As Sras. e os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.)  

 Está aprovado o requerimento. 

 Passamos à apreciação do Requerimento nº 20/15, do Sr. Carlos Gomes, que 

“requer a realização de visita técnica à cidade de Porto Alegre/RS, voltada ao 

conhecimento da situação dos imigrantes, bem como a oitiva de órgãos públicos e 

entidades da sociedade civil e o debate do PL 2.516, de 2015, que institui a Lei de 

Migração”. 

 Para encaminhar, concedo a palavra ao autor do requerimento, Deputado 

Carlos Gomes. (Pausa.) 
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 Consulto o Plenário se há algum Deputado que deseje encaminhar contra a 

matéria. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Presidente, na verdade, eu quero 

sugerir, na ausência do Deputado Carlos Gomes, que nós examinemos esse 

requerimento em outra reunião. Como há um calendário de trabalho muito restrito, 

temo que não alcancemos tempo útil para fazer essa visita técnica. Por isso, eu 

gostaria de encaminhar contrariamente a esse requerimento, mas gostaria de fazê-lo 

na presença do Deputado. Então, é possível adiar a apreciação desse 

requerimento? 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Então, está adiada a 

apreciação do Requerimento nº 20/15, do Sr. Carlos Gomes. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Obrigado, Sra. Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Vamos, então, começar 

esta audiência, ouvindo o Sr. Agni Castro Pita, que nos comunicou que gostaria de 

dividir o tempo de sua exposição com o Sr. Gabriel Godoy, Oficial de Proteção do 

ACNUR no Brasil.  

 Concedo, portanto, a palavra ao Sr. Agni Castro Pita, que falará por 5 

minutos. 

 O SR. AGNI CASTRO PITA - Exma. Deputada Bruna Furlan, senhoras e 

senhores, peço desculpas pelo portunhol. Eu cheguei ao País há apenas 3 

semanas. Agradeço, em nome do Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados, o convite para este debate fundamental. 

 A legislação migratória a ser discutida aborda questões específicas 

vinculadas aos princípios e garantias relativas aos migrantes em geral. Nesse 

sentido, é importante frisar que as normas migratórias estendem a sua aplicabilidade 

a questões e situações específicas vinculadas à proteção de refugiados e apátridas. 

Por tal motivo, o ACNUR se manifesta com o objetivo de assegurar que se inclua na 

legislação migratória salvaguarda para garantir a compatibilidade da Lei de 

Migrações com institutos de proteção a refugiados e apátridas. O ACNUR reitera sua 

determinação em continuar a apoiar os esforços da República Federativa do Brasil 

no sentido de internalizar os compromissos internacionais, como os de direitos 

humanos, especialmente aqueles relativos aos refugiados e apátridas. 
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 Agora, gostaria de convidar, para tecer comentários adicionais sobre o projeto 

de lei, meu colega Gabriel Godoy, chefe da unidade ligada ao ACNUR.  

 Obrigado. (Palmas.) 

 O SR. GABRIEL GODOY - Muito obrigado. Gostaria de saudar a Sra. 

Presidente, Deputada Bruna Furlan, o Deputado Orlando Silva. Nós do ACNUR 

agradecemos o convite. É uma alegria poder dar seguimento às palavras do 

representante Agni Castro para, em primeiro lugar, em nome das Nações Unidas, 

fazer um elogio ao esforço que a Câmara faz de pensar uma nova lei de migrações. 

É fundamental, neste momento, que se rememore a história do Estado brasileiro. E 

a gênese do nosso próprio Estado marca e reside no próprio encontro com o 

estrangeiro. 

 No nosso ponto de vista, é preciso pensar uma nova lei de migrações com 

base nessa perspectiva da hospitalidade. Nesse sentido, é relevante fazer um elogio 

à nova principiologia que esse projeto de lei acaba de consagrar, especialmente nos 

arts. 1º a 4º, porque marca uma nova concepção de uma lei de migrações, 

superando o ranço de um enfoque de segurança nacional, que ainda marca a Lei nº 

6.815, de 1980, conhecida como o Estatuto do Estrangeiro, ainda concebido na 

época da ditadura militar. 

 Nós gostaríamos de fazer algumas ressalvas relacionadas diretamente ao 

mandato do ACNUR, especificamente em relação às populações refugiadas e 

apátridas. Queremos colocar um desejo das Nações Unidas em relação a outro 

tema que está vinculado a esse projeto de lei e fazer um chamamento para alguns 

assuntos que ainda não foram suficientemente detalhados no texto do atual projeto. 

 Em primeiro lugar, em relação aos estrangeiros em geral, nós gostaríamos 

somente de fazer uma lembrança: ainda está para ser ratificada a convenção da 

ONU sobre os direitos dos trabalhadores migrantes e seus familiares, um texto que 

está em comissão especial criada em 11 de junho de 2015, cujos trabalhos ainda 

não foram iniciados. A filosofia dessa convenção, compatível com todas as normas 

de direitos humanos, inclusive com a Convenção Americana de Direitos Humanos, 

Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é parte, foi parcialmente 

absorvida pelo projeto de lei. Mas seria um gesto muito importante do Estado 

Brasileiro a adesão a esse tratado, porque ele representa o próprio posicionamento 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 2516/15 - Institui a Lei de Migração 
 Número: 2257/15  28/10/2015 
 
 

 6 

do Brasil nos fóruns internacionais quando advogava que os brasileiros que viviam 

no exterior, mesmo de maneira irregular, não fossem tratados como criminosos pelo 

Direito Penal. Então, é muito importante esse texto, porque ele consagra um 

enfoque de direitos mesmo para aqueles trabalhadores estrangeiros 

indocumentados no País. Esse é um ponto. 

 O segundo ponto é que, mesmo em relação ao art. 4º do atual projeto, 

permanecem alguns parágrafos que consagram uma restrição de direitos. Talvez a 

solução mais racional para os §§ 4º e 5º, do ponto de vista da técnica legislativa, 

seria simplesmente a supressão desses parágrafos, para evitar que haja uma 

restrição, como, por exemplo, a restrição do acesso à Justiça, conforme consagrado 

pela própria Constituição da República. Então, essa é uma salvaguarda particular 

em relação ao art. 4º, que nos parece importante para estar em conformidade com a 

nova principiologia do novo projeto de lei, como detalhado no art. 3º, especialmente. 

 De outro lado, antes de começar a tratar particularmente da população 

refugiada, da população apátrida, é fundamental garantir que, nas terminologias 

abordadas pela nova legislação, seja feita uma diferenciação adequada entre as 

diferentes tipologias de não cidadãos, de estrangeiros. Há uma referência aos 

imigrantes, aos refugiados, aos apátridas, mas muitas vezes ainda há um vazio e 

uma falta de articulação entre os diferentes tratamentos das diferentes populações. 

 Portanto, o projeto de lei poderia consagrar, da melhor maneira possível, a 

correta harmonização do tratamento entre essas diferentes populações e os seus 

diferentes, e, de certo modo, que esteja claro que ambos tenham os mesmos 

direitos, tanto os refugiados, os apátridas, dos demais estrangeiros. E, no aspecto 

particular, que seja ressalvada a salvaguarda de proteção específica a essa 

população, tanto aos refugiados quanto aos apátridas. E, no vazio, entre uma coisa 

e outra, naquilo que a lei designou como tratamento ou acolhida humanitária, que 

possa ser esclarecido qual é o objetivo desse acolhimento humanitário.  

 Do nosso ponto de vista, isto é, do ponto de vista do ACNUR, esse é um 

dispositivo relevante de se pensar numa proteção humanitária complementar. 

Aqueles estrangeiros que não vêm pelas maneiras designadas pela lei, de um lado, 

mas que não são nem refugiados, de acordo com a Convenção da ONU, de 1951, 

nem pessoas que fugiram da perseguição no seu país de origem ou de grave e 
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generalizada violação de direitos humanos, nem apátridas, que não são 

consideradas como nacionais por nenhum país, de acordo com essa legislação, 

muitas vezes estão numa situação cinzenta entre uma tipologia e outra. Essas 

populações, por exemplo, esses estrangeiros que são vítimas das mudanças 

climáticas, de desastres naturais, não encontram hoje um abrigo muito claro. E tem 

sido uma boa prática internacional garantir um mecanismo de proteção humanitária 

complementar.  

 Eu acredito que seria importante que a lei brasileira, quando menciona o 

dispositivo de acolhimento humanitário e a possibilidade do visto para populações 

nessa situação, explicitasse que isso compreende também essas populações. 

 Dito isso, gostaria de me atentar particularmente à situação dos refugiados e 

dos apátridas. Parece-nos fundamental, em primeiro lugar, que esse novo projeto de 

lei possa ser visto como marco de um novo pacto federativo, no tratamento dessa 

população, entre a União, os Estados, os Municípios. É muito importante que fique 

muito claro que, para além dos dispositivos normativos, essa nova principiologia seja 

aterrissada no nível de procedimento, em nível local, para que essas populações 

tenham os mesmos direitos de um nacional, de um brasileiro e de uma brasileira 

residentes; que, por exemplo, tenham direito ao acesso às políticas públicas em 

condição de igualdade com qualquer nacional. Hoje em dia, isso ainda é um grande 

desafio, assim como, por exemplo, a dificuldade dos refugiados e das refugiadas no 

Brasil em ascender ao Benefício de Prestação Continuada, o BPC, aquele benefício 

não contributivo, no caso, para pessoas com deficiência ou idosas, sem renda. Isso 

é fundamental porque os refugiados perderam a proteção do país de origem. 

Portanto, contam com a proteção do Estado brasileiro para poder reconstruir suas 

vidas no País.  

 De outro lado, também nos parece fundamental que esse novo tratamento 

guarde também pertinência com os tratamentos específicos garantidos a essas 

populações. No caso dos refugiados, tanto os princípios da Convenção da ONU 

sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951, quanto os da Lei nº 9.474, de 1997, a Lei 

Brasileira de Proteção aos Refugiados... 

 A Lei Brasileira de Proteção aos Refugiados é uma lei modelo; ela foi a 

primeira lei do tipo aprovada na América Latina. Criada pelo Estado brasileiro, serviu 
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de referência para outros países que adotaram mais recentemente leis de proteção 

aos refugiados. Essa lei garante alguns princípios fundamentais, entre eles: a 

garantia de acesso ao território do Estado brasileiro para solicitação do pedido de 

refúgio; a garantia de não penalização, mesmo que o ingresso se dê de modo 

irregular, para que essas pessoas tenham seu pedido de refúgio julgado — caso 

haja algum tipo de ilícito, será dado seguimento ao feito, mas só depois de uma 

decisão do CONARE —, e a garantia de não devolução ao país de origem, caso o 

retorno implique risco à vida, à segurança, à liberdade dessas pessoas, por conta de 

sua raça, religião, nacionalidade, opinião política, por pertencer a determinado grupo 

social ou por grave situação de violação de direitos humanos no país de origem. 

 Esses princípios são fundamentais. É importante que isso fique claro, para 

que não haja desarmonia entre o tratamento dado ao estrangeiro em geral e àquele 

que busca proteção como refugiado. Esse é um tema fundamental, porque muitas 

vezes a confusão entre um status e outro pode acabar evitando o acesso a alguns 

desses direitos, seja o acesso ao território para o pedido de refúgio, seja a não 

devolução, seja a não penalização por ingresso irregular.  

 Essas garantias fundamentais também precisam levar em consideração o 

enfoque diferenciado de gênero, de idade e de diversidade. Nesse caso, eu estou 

particularmente preocupado também com a situação das crianças e dos 

adolescentes separados ou desacompanhados.  

 É sabida a dificuldade da resposta a uma criança que vem sem o pai, sem a 

mãe, sem alguém responsável por ela, especialmente quando ela precisa acessar 

um mecanismo de solicitação de refúgio ou o reconhecimento da condição de 

apátrida. Muitas vezes, a necessidade de um responsável evita o próprio acesso ao 

mecanismo protetivo. Desse modo, a pessoa fica numa situação de desproteção, 

apesar de a nossa própria Constituição da República garantir o princípio do superior 

interesse da criança. Então, esse é um ponto importante para ser levado em 

consideração. 

 Além dessas preocupações em relação aos refugiados, nós gostaríamos de 

contemplar um ponto específico sobre a situação dos apátridas.  

 Os apátridas, pessoas que não são reconhecidas como nacionais por 

nenhuma lei, têm o seu estatuto de proteção inaugurado pela Convenção da ONU 
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sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, da qual o Brasil é parte. Recentemente, o 

Brasil terminou o seu rito de adesão à Convenção para a Redução dos Casos de 

Apatridia, de 1961. O que falta é o aprimoramento da proteção a essa população. De 

um lado, o atual projeto de lei consagra o conceito de jure, o conceito jurídico de 

apátrida, mas não garante proteção àquelas pessoas que estão numa situação 

análoga à de apatridia, ou seja, quando não há proteção efetiva do Estado de 

origem àquela pessoa. 

 Nesse caso, o ACNUR recomenda aos Estados que queiram que deem 

tratamento semelhante ao que dariam a uma pessoa apátrida. Isso foi feito, por 

exemplo, na lei migratória mexicana, que nos parece uma boa prática, ou seja, tratar 

de modo análogo ao apátrida a pessoa que já não tem um vínculo efetivo de 

nacionalidade. 

 De outro lado, algumas garantias poderiam ser adotadas aos apátridas, por 

analogia as garantias de proteção aos refugiados, tais como o acesso ao território, 

para garantir que o pedido de proteção seja recebido; a não devolução para o 

Estado de origem, até que o pedido seja analisado; e também a não penalização 

pelo ingresso irregular, caso o pedido seja feito exatamente para que a pessoa 

possa ter o seu pedido de reconhecimento da condição de apátrida analisado. São 

salvaguardas muito interessantes que poderiam ser adotadas também para os 

apátridas, por exemplo, logo no art. 1º do projeto de lei. 

 Desse modo, poderia ser feita uma tentativa de aceleração do procedimento 

de naturalização, porque o apátrida é exatamente aquela pessoa que não tem 

cidadania, não tem nacionalidade. Seria interessante que a lei pudesse garantir um 

acesso expedito à cidadania, um mecanismo mais rápido para a aquisição da 

nacionalidade, para a naturalização do apátrida. 

 Além disso, parece-me fundamental aproveitar a oportunidade para 

determinar a autoridade competente para esse procedimento administrativo. No 

caso, não é preciso criar um órgão novo. Pode-se adotar o próprio Comitê Nacional 

para os Refugiados — CONARE como órgão competente para o procedimento da 

solicitação de reconhecimento da condição de apátrida.  

 O Brasil é um País que evitou a apatridia entre os seus nacionais. O brasileiro 

que nasce no Brasil nunca se tornará apátrida, assim como também o brasileiro que 
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nasce no exterior nunca vai se tornar apátrida, especialmente depois da emenda à 

Constituição de 2007. No entanto, estrangeiros apátridas que estejam no território 

brasileiro não têm como buscar, por via administrativa, um mecanismo de proteção. 

Então, esta é uma boa oportunidade para corrigir isso, porque o Brasil é referência 

para a região. Assim como o País auxiliou, de 1997 para cá, quase 15 países a 

adotarem uma lei de refúgio semelhante a nossa, a Lei nº 9.474, ele pode agora 

aproveitar esta grande oportunidade para dar uma lição à América Latina no sentido 

de erradicar a apatridia do continente. Essa é uma expectativa do Alto Comissário 

com relação ao nosso País, e talvez a Câmara dos Deputados possa dar o primeiro 

passo nesse sentido. 

 Além disso, é muito importante que todos os documentos sejam garantidos a 

essa população, desde o documento provisório para o solicitante até os documentos 

de viagem, com base nos parâmetros das Convenções de 1954 a 1961. 

 Ademais, parece fundamental também deixar claro, no marco do art. 75, que 

é fundamental a adoção de uma salvaguarda para evitar o risco de apatridia. O art. 

75 menciona que a perda da nacionalidade vai levar em consideração o risco da 

apatridia. Na verdade, o standard que as convenções sobre o tema colocam é que 

os Estados partes devem permitir a aquisição da nacionalidade ou evitar a perda, 

caso isso leve à situação de apatridia. Então, talvez fosse importante colocar uma 

redação um pouco mais robusta para deixar claro esse compromisso.  

 Esses são os principais pontos de preocupação do ACNUR. É uma 

preocupação com esse novo enfoque de direitos, no marco da Constituição da 

República, que equipara os direitos de brasileiros e brasileiras aos de estrangeiros e 

estrangeiras residentes no País, como é o caso dos refugiados, dos apátridas e 

também de pessoas que estão em necessidade de proteção humanitária 

complementar. Que essas pessoas possam ter seus direitos respeitados e acesso 

às políticas públicas em condição de igualdade. Que não sejam tratadas pelo campo 

do Direito Penal, e que, na via administrativa, possa ser utilizada essa perspectiva 

da regulamentação, com o enfoque de direitos. 

 Essa nos parece a melhor maneira de abordar a situação. É o ponto de vista 

que vinha sendo defendido no País, nos fóruns internacionais. É também a direção 

apontada pelo próprio Ministério da Justiça, no final do ano passado, quando liderou 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 2516/15 - Institui a Lei de Migração 
 Número: 2257/15  28/10/2015 
 
 

 11 

uma reunião de âmbito ministerial com 30 países das Américas, num processo 

conhecido como Catargena+30, e indicou a agenda política da próxima década. 

Entre os pontos dessa nova agenda política, estava a perspectiva de enfrentar o 

desafio dos fluxos mistos de migração. Ou seja, pelos mesmos canais migratórios, 

vêm estrangeiros, migrantes, refugiados, apátridas. O ponto é encontrar a solução 

de proteção para cada tipo de necessidade dessa população. 

 Então, nós esperamos que esses pontos possam ser acolhidos pela Casa. 

Separamos algumas publicações específicas sobre os marcos de proteção dessa 

população, que deixamos com o Deputado Orlando Silva e com a Deputada Bruna 

Furlan. Poderemos compartilhar as nossas sugestões, artigo por artigo, por escrito, 

caso seja do interesse da Casa. 

 Muito obrigado pela atenção. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Gabriel, parabéns!  

 Desculpe-me a ausência, mas estava com o Ministro da Defesa, na sala da 

Presidência da Comissão de Relações Exteriores, da qual sou Vice-Presidente. O 

Presidente me chamou, e chefe é chefe. Vou assistir depois a toda a sua exposição. 

 O Relator, o Deputado Orlando Silva, e eu gostaríamos de pedir que o senhor 

nos encaminhasse as sugestões por escrito, assim como pedimos que façam isso 

todas as esferas de poder. Nós as repassaremos aos demais Deputados, para que 

tomem conhecimento do que os senhores gostariam de acrescentar ou suprimir da 

lei.  

Gabriel, mais uma vez lhe agradeço e peço que me desculpe a ausência. 

 Passo a palavra ao Sr. João Guilherme Granja da Silva, Diretor do 

Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da 

Justiça. 

 O SR. JOÃO GUILHERME GRANJA DA SILVA - Primeiramente, em nome 

do Secretário Nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, também Presidente do Comitê 

Nacional para os Refugiados — CONARE, agradeço o convite para participar desta 

Mesa e deste processo que é marcante pela novidade que já demonstra: faz cerca 

de 30 anos que nós tentamos mudar a Lei de Migração no Brasil — mais de 30 

anos! —, e nunca fomos tão longe e de forma tão qualificada. Acho que isso se 
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deve, em parte, ao trabalho conjunto feito no Senado e, em parte, ao trabalho dos 

Deputados membros desta Comissão.  

Reforço o profundo interesse do Ministério da Justiça em fazer avançar essa 

legislação sob a ótica dos direitos humanos, da institucionalização dos mecanismos 

de proteção humanitária que nós temos. Faço referência ao trabalho do qual nós 

participamos, nos últimos anos, em conjunto com o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados — ACNUR. O Ministério da Justiça aderiu às reflexões 

colocadas pelo ACNUR no sentido de que é boa a chamada Lei do Refúgio, mas 

precisamos pensar em como manter harmonizadas o máximo possível as categorias 

migratórias previstas na nova legislação. 

Parece-nos que esse foi um esforço buscado até aqui. Nós podemos fazer 

esse ajuste fino, pensar no caminho a percorrer. E aí nós temos uma trajetória que 

foi delimitada por uma participação mais intensa do Estado brasileiro, desde 

dezembro 2014, no compromisso de erradicação da apatridia nos próximos 10 anos. 

Nós já conseguimos vencer o desafio de evitar que filhos de brasileiros nasçam com 

o risco de serem considerados apátridas, ou seja, de não terem a capacidade de 

buscar a proteção do seu país. Isso hoje, virtualmente, foi suprimido do nosso 

ordenamento jurídico. Agora temos o compromisso de, ao acolhermos os imigrantes 

que venham de outros contextos regionais, de outros países, também propiciar 

mecanismos rápidos para o reconhecimento da proteção e para o reconhecimento 

ou outorga da nacionalidade brasileira — muitas vezes é a questão de ter um país 

ao qual recorrer ou no qual buscar proteção a que acomete as populações apátridas. 

 Quanto ao aprimoramento de nossa tecnologia de proteção humanitária, já há 

bons indicadores, o caminho já está aberto com a atual proposta legislativa para 

pensarmos no aprofundamento dos mecanismos de proteção humanitária. Na sua 

atual textura, o projeto de lei prevê a existência de vistos e a existência de 

mecanismos de documentação migratória no território nacional para diversas 

hipóteses — sua flexibilidade é elogiável. 

Eu acho que nós temos o desafio de detalhá-lo o máximo possível, para levar 

segurança às populações que serão beneficiadas, mas mantendo a flexibilidade. As 

situações originadas de desastres ambientais ou de repercussões de mudanças 
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ambientais extremas seguramente é um novo desafio a ser enfrentado pela proteção 

humanitária. 

De alguma forma, o Brasil tem enfrentado esse desafio ao longo dos últimos 

anos, por exemplo, ofertando proteção humanitária através de documentação 

migratória por razões humanitárias aos haitianos, logo após o terremoto de 2010 em 

seu país. 

Nós também precisamos de um mecanismo que nos permita garantir o 

acesso a serviços públicos universais e a serviços públicos especializados. 

 Bem, justamente com vistas a aprofundar a rede de mecanismos de proteção 

é que justifico, en passant, a ausência do Presidente do Comitê Nacional para os 

Refugiados: ele está em missão no Oriente Médio para que possamos qualificar, em 

cooperação com o ACNUR, nossa capacidade de obter informações na ponta, na 

região limítrofe com a do conflito sírio e, assim, qualificar a forma de recepção dos 

refugiados originados daquela região. 

Hoje, como nos últimos anos, estamos vivendo, através de casos específicos 

de recepção, muito da inspiração que vemos refletida na atual estrutura do projeto 

de lei, pelo que congratulamos o trabalho legislativo. 

Hoje, num mundo cada vez mais interdependente, ou seja, num mundo que 

acaba sendo sintetizado pela máxima da Teoria do Caos — o bater de asas de uma 

borboleta numa parte do mundo gera um tufão na outra —, nós precisamos estar 

preparados para eventualmente recebermos grupos de pessoas que sejam vítimas 

de graves violações de direitos, de grave e profunda desestruturação de suas 

instituições. 

 Quanto ao projeto de lei, quero novamente elogiar o esforço de manter uma 

estrutura centrada no reconhecimento de direitos, na não criminalização. A leitura 

não criminalizante deve ser um parâmetro para nós, inclusive ao fazermos a revisão 

de eventuais emendas. Nós devemos manter a tônica de não criminalizar, não 

tipificar uma ação, ou seja, não condenar, o que acaba sendo uma dupla 

criminalização, uma vez que boa parte dos tipos penais clássicos voltados para os 

migrantes eram tipos penais já existentes, como fraude documental, dano, falsidade 

ideológica. Ou seja, essa dupla de incriminação tem que ser evitada e o espaço da 
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penalização tem que ser contido. Ao mesmo tempo, os direitos e garantias precisam 

continuar expressos. 

 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.  

 Também devemos pensar nas situações em que, a despeito do rol, que já é 

bastante amplo para nós, presente no art. 25, que dá as hipóteses de residência, 

nós tenhamos que trabalhar, através de um processo de documentação migratória, 

seja ele no formato de uma anistia migratória, seja ele no formato de um processo 

de regularização documental, ou de normalização documental.  

Nós também estamos comparando como foi que outros países da região 

latino-americana fizeram grandes processos de documentação migratória, e isso é 

algo que nós temos todo interesse de compartilhar, para que possa auxiliar na 

criação de dispositivos que sejam, realmente, abrangentes. Não podemos nos 

esquecer de ninguém que tenha legitimamente se fixado no Brasil, que tenha 

ocupação lícita e que, na verdade, só precise que a documentação migratória não 

seja uma burocracia a mais para a cidadania. Nós queremos fazer com que a 
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burocracia migratória seja a mais leve possível, a menos invasiva possível para a 

vida social dos migrantes. 

 Em relação ao texto do projeto de lei, também há uma característica que é o 

avanço na própria simplificação do regime de vistos, e nós vamos destacar que isso 

é um patrimônio. Gostaríamos que essa direção de simplificação fosse mantida tanto 

em relação aos vistos, como em relação às residências. 

Pela primeira vez em muitas décadas, nós vimos uma legislação que está 

harmonizada em termos de documentação de ingresso no País, em termos de 

documentação de estada no País. Ou seja, a pessoa pode entrar com dispensa de 

visto, pode entrar sendo residente já, com a autorização concedida, ou pode entrar 

com o visto. Chegando ao Brasil, sua estada vai estar garantida no status jurídico, 

que é o de residência. 

Isso que parece ser tão trivial não está claro, por exemplo, na legislação 

vigente, o que hoje causa muitas dificuldades para a vida dos migrantes. Não está 

expresso na Lei nº 6.815, de 1980, o Estatuto do Estrangeiro, qual é o status jurídico 

de quem está aqui permanente. A definição mais próxima que se costuma aprender 

nas universidades é a de que é permanente quem não é expulsável, ou seja, quem 

tem filho ou cônjuge. Isso transmite uma tremenda insegurança para a construção 

da vida do migrante no País e, ao mesmo tempo, dificulta tremendamente que 

trabalhadores, estudantes, pesquisadores, pessoas escolham se fixar no território 

nacional. 

 Então, a direção tomada aqui está consoante o texto da Convenção 

Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e 

dos Membros das suas Famílias. Aproveito também para destacar que nós julgamos 

essencial que sejam tomadas providências para que a sua tramitação legislativa seja 

engatada — nós vemos isso como algo simbólico. O projeto de lei claramente busca 

refletir os padrões de atendimento de direitos consignados em convenção de 1990 

focada na proteção dos direitos dos trabalhadores migrantes. O projeto de lei amplia 

o conceito para pessoas migrantes, mas é simbólico que nós façamos parte, o mais 

rápido possível, do rol de países que internalizaram a convenção para a proteção 

dos trabalhadores migrantes. 
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 É também emblemática a possibilidade de que nós tenhamos um regime que 

atenda a todas as hipóteses sociais de estada no território. Daí a importância de nós 

refletirmos sobre o papel social das pessoas que estão cumprindo pena no território 

nacional. Essas pessoas que não devem ser estigmatizadas mais de uma vez. Elas 

já foram condenadas num devido processo legal e muitas vezes não acessam seus 

benefícios por conta da dificuldade de integrarmos as camadas de direito de origem 

administrativa, particularmente a camada migratória, com o acompanhamento da 

execução penal. 

Então, hoje devemos pensar na documentação das pessoas que estão 

cumprindo pena e que não são nacionais brasileiros, para fazer com que elas 

tenham acesso ao direito fundamental da ressocialização, até hoje realmente 

obstaculizado pela dificuldade de obter documentação migratória e, portanto, 

documentação trabalhista e fiscal — CPF, carteira de trabalho —, que permite a 

essas pessoas ter acesso a benefícios triviais, como a progressão de regime. 

 Administrativamente, o Ministério da Justiça e o Ministério do Trabalho e 

Emprego, em parceria, tentaram dar uma solução administrativa a isso através de 

uma resolução do Conselho Nacional de Imigração e de uma portaria do Ministério 

da Justiça, que tentou regular, com o apoio e participação da Defensoria Pública da 

União, o acesso dessas pessoas aos benefícios de livramento condicional, 

progressão de regime, etc., direitos básicos de uma adequada execução penal. No 

entanto, ainda temos uma série de obstáculos, justamente porque não temos uma 

moldura legal que reafirme o que é garantia constitucional. Então, isso foi do curso 

natural do processo legislativo, foi suprimido em algum ponto, e nós deveríamos 

prever mecanismos que claramente afirmassem a possibilidade de essa população 

ter acesso à documentação migratória. 

 No que tange às próprias condições de acesso ao País, parece-nos um 

avanço muito positivo a ideia em que se detalha um pouco mais quais são os 

regimes em que estão as pessoas que são beneficiárias do asilo, que é um instituto 

clássico, mas não muito frequentado, desde que nós conseguimos a universalização 

do acesso ao refúgio, mas mais bem detalhado nesta lei do que já esteve em outras 

legislações. 
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 Novamente, há a ideia de que nós possamos pensar fortemente em como ter 

mecanismos que permitam a migração de status, que está hoje no projeto de lei. 

Tem que ser preservado o status migratório, ou seja, a transição entre um status 

migratório, desde o nulo — desde que a pessoa não esteja documentada, ela tem 

essa proposta legal de se documentar no País —, e também a migração entre um 

status temporário para um status de residente, sem que isso acarrete grandes 

burocracias ou grandes custos. 

Esse mecanismo não é um propriamente voltado à mão de obra qualificada 

ou não qualificada — ele não faz essa diferenciação. Nós vemos que a lei 

habilmente não se enreda nessa diferenciação, ela beneficia qualquer projeto de 

migração. Ela beneficia o projeto de migração das pessoas que são objeto de 

interesse de agentes econômicos, que, portanto, investirão muitos recursos em 

trazê-las, particularmente como no caso de mobilidade de quadros de dirigentes ou 

de técnicos de profunda especialização. Ela também responderá às demandas da 

maior parte dos nossos migrantes, que têm um projeto de construção de vida no 

Brasil. Eles passarão a poder contribuir com seu trabalho, com seus projetos, com 

seus investimentos. 

 Essa visão de proteção, é bom destacar, também deve estar presente em 

mecanismos típicos de aplicação de alguma violência estatal, como a retirada 

compulsória do País como a expulsão. Enquanto tivermos uma medida de retirada 

compulsória do País, que ela seja executada com plena garantia de direitos, com 

acesso à Defensoria Pública, com acesso à defesa judicial e à defesa extrajudicial, 

de forma transparente e fundamentada. 

 Nós elevamos ao âmbito legal dois instrumentos, aquisições que podem ser 

melhoradas, podem sofrer aperfeiçoamentos técnicos. Um deles permite que 

pessoas condenadas que estão cumprindo pena no País terminem de cumprir sua 

pena num contexto mais próximo da família, no seu país de origem ou de residência 

permanente. 

 Assim, elevamos esse instituto que hoje existe numa trama de acordos ao 

âmbito legal, o nos permite também negociar futuras transferências, 

independentemente da existência de acordos que tenham que passar pelo 

Congresso e que, portanto, têm uma temporalidade para serem executados que 
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muitas vezes ignora a vida social da pessoa que tem uma pena para cumprir. A 

pessoa poder cumprir sua pena mais rapidamente no seu país de origem torna-se, 

assim, uma ferramenta a ser mais frequentemente aplicada. 

 Também recebemos sugestões da sociedade civil. Sempre achamos positivo 

pensar se há caminhos para melhorar as garantias de inexpulsabilidade, as 

garantias que fazem com que uma pessoa seja realmente reconhecida como alguém 

que está radicado no território e que, portanto, construirá a sua vida aqui, inclusive, 

nos casos raros em que vier cumprir alguma pena, ou seja, nos casos em que ela 

não será necessariamente retirada do território — vai cumprir a pena aqui porque já 

tem uma significativa integração social, e não faz sentido ser devolvida a outro país. 

 Nós recebemos uma sugestão razoável: que se pense num prazo de 

residência pregressa que também configure uma exceção de inexpulsabilidade, seja 

ele de 10 anos, seja de 20 anos. Busca-se alguma coisa que demonstre que a 

pessoa já está integrada e que, se tiver pena a cumprir, ou processo a responder, 

que o faça no território nacional. 

 Destaco a ideia de que, no nosso mecanismo de naturalização, como o 

Gabriel já pontuou, nós podemos arranjar redações mais enfáticas sobre a proteção 

contra a apatridia, ou seja, garantias de que o naturalizado não corra o risco de 

perder a sua nacionalidade, se não houver prova de que não tem risco de se tornar 

um apátrida. 

 Muitas vezes nós temos que pensar também em como qualificar o comando 

constitucional de perda da nacionalidade brasileira. Simplesmente está escrito que a 

perderá quem for naturalizado e tiver outra naturalização. Temos que ter, talvez, 

salvaguardas para evitar que essa aplicação acabe sendo contrária aos próprios 

princípios da Constituição, como quando, mesmo sem as garantias de que um 

brasileiro real e claramente manifestou sua vontade e, com segurança, adquiriu 

outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade, sem salvaguardas. 

 Talvez, essa redação tenha que ser pensada, para não voltarmos a gerar 

apátridas brasileiros. Ou seja, não voltarmos à situação em que o Estado seja 

responsável pela perda da nacionalidade de uma pessoa que não tenha a garantia 

de estar vivendo sob outra nacionalidade. 
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 Temos que colocar de forma objetiva os requisitos para a naturalização. 

Também os mecanismos de flexibilização devem atender aos princípios 

humanitários: se uma pessoa é apátrida, não faz sentido algum nós cobrarmos um 

requisito temporal enorme para que ela se torne brasileira, se assim o deseja. A 

flexibilização desse requisito tem que estar expressa. Nós podemos utilizar um 

estudo que fizemos em parceria com a ACNUR, no sentido de desenhar todos esses 

dispositivos e colocá-los à disposição da Comissão, de modo que sintetizem uma 

reflexão já sob a forma de sugestões de redação para o eventual projeto de lei, ou 

que dialoguem com o projeto de lei como está aqui posto. 

 Também temos que pensar, comparando as legislações sobre os 

naturalizados e naturalização de pessoas de outros países, como podemos fazer 

com que essas legislações sejam facilmente compreensíveis, permitam que as 

pessoas acessem a nacionalidade brasileira e não se tornem um veículo de 

especulação ou gerem uma indústria por sua burocracia ser demasiado opaca, 

demasiado obscura para ser compreendida. Nós precisamos que sua simples leitura 

seja compreendida pelas pessoas que desejam se naturalizar ou se tornar 

permanentes no território nacional. 

 Destaco o papel e o alinhamento de princípios de proteção de direitos 

humanos também na parte que se refere aos imigrantes brasileiros. Talvez seja 

importante percebemos que a legislação sobre migração também deve ser voltada 

para a proteção das famílias de brasileiros que retornam ao Brasil e de famílias 

plurinacionais, isto é, compostas também por brasileiros que, muitas vezes, não 

falam o idioma. Essas são situações sociais novas, mas cada vez mais frequentes. 

Diante disso, devemos notar que é preciso também pensar nesse quadro de retorno 

de forma qualificada. 

 Por último, mas não conclusivamente, devemos perceber que o desenho das 

próprias infrações administrativas tem que ser voltado para que nós tenhamos uma 

estrutura de incentivo clara, facilitando a documentação, evidentemente, de modo 

que possamos prevenir a exploração dos estrangeiros, que são frequentemente 

vítimas de crimes como o tráfico de pessoas, o trabalho escravo e a exploração 

laboral, de forma mais ampla, não atuar no sentido da dupla incriminação da pessoa 
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migrante. Temos que pensar em como possibilitar uma leitura clara das infrações 

voltadas a coibir a exploração das pessoas migrantes. 

 Concluo reforçando nossa disposição de contribuir com redações e com 

análises voltadas, sobretudo, para a manutenção e o aprofundamento dos princípios 

da proteção, do reconhecimento de direitos, da autonomização dos grupos e das 

populações migrantes no País. 

 Obrigado. (Palmas.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Nós agradecemos sua 

exposição. Gostaríamos de ter acesso às pesquisas que nos sugeriu.  

 Tem a palavra o Relator, o Deputado Orlando Silva. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Sra. Presidente, antes de ouvirmos o 

próximo convidado, gostaria de passar ao Sr. João Guilherme um questionamento 

que a Comissão recebeu acerca da oportunidade de esse projeto tratar da chamada 

cooperação internacional no campo penal. Há todo um capítulo dedicado a essa 

matéria. Eu gostaria de saber a posição — se houver, evidentemente — do 

Ministério da Justiça sobre se é esse o espaço ou se caberia a uma legislação 

específica. Diga-se de passagem, tramita na Casa projeto de lei que versa sobre 

essa matéria. 

 Então, como o senhor, de passagem, citou um aspecto desse tema, gostaria 

de saber qual é o posicionamento do Governo quanto à conveniência ou não de 

esse texto incluir cooperação internacional no campo penal. 

 O SR. JOÃO GUILHERME GRANJA DA SILVA - Eu conversava há pouco 

com o Sr. Aurélio Rios que se trata de um debate que claramente está aberto. Nós 

vamos considerar que as ponderações já foram feitas pelo Ministério Público Federal 

nesta ocasião. Recordo-me de que, esta semana, houve uma audiência em São 

Paulo, quando também o representante do Ministério Público mencionou tema.  

 Eu tenho o compromisso de colocar esse tema em debate. Posso mencionar 

algumas variáveis que foram consideradas no sentido da inclusão do tema, que, no 

entanto, de forma nenhuma encerram o debate. 

 Houve uma avaliação sobre a revogação integral do Estatuto do Estrangeiro, 

que versa sobre isso Com a proximidade ao tema do estatuto jurídico das pessoas 

estrangeiras, das pessoas migrantes no Brasil, ganhou interfaces que devem ser 
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consideradas. Hoje, a extradição, por exemplo, como a expulsão — vou falar do 

bloco expulsão, extradição e deportação — são medidas. Há transferência de 

pessoas condenadas e execução da pena que envolvem, de alguma forma, uma 

mobilidade ou um deslocamento de pessoas e mexem com garantias de pessoas 

estrangeiras no território nacional. 

 Então, uma variável considerada foi o fato de ela precisar estar harmonizada 

com o regime de proteção dessas pessoas, em especial o regime de proteção 

humanitário de que são revestidas algumas pessoas migrantes fixadas no território 

nacional, particularmente refugiados, asilados, pessoas que não são passíveis de 

serem expulsas ou entregues em extradição. 

 Então, buscou-se, primeiro, por simetria, atualizar integralmente a disciplina 

da Lei nº 6.815, de 1980. Num segundo momento, buscou-se a harmonização, 

também sob a ótica de proteção da pessoa migrante, não só da que pertence às 

populações protegidas, como refugiados, apátridas e outras populações que devem 

receber uma atenção especial na execução dessas medidas. Mais especialmente no 

caso da transferência de pessoas condenadas, há claramente uma dupla função: 

não só o de atender à Justiça, mas também o de proporcionar efeitos sociais para 

qualificar a estada de pessoas cumprindo pena no território brasileiro. 

 Então, existe um acúmulo passível de ser aprofundado, de ser um debate. 

Tenho a impressão de que existe também uma reflexão no interior do Ministério 

Público Federal, que também dialoga em vários fóruns a respeito da aplicação da 

cooperação jurídica internacional. 

 Hoje nós temos, na verdade, a opção que existe em diversos países de esse 

tema estar tão próximo. Muitas vezes, por esse motivo, vinculam a processos 

forçados de mobilidade ou a processos mediados de mobilidade, como também são 

tratados em outro tipo de legislação. 

 Internacionalmente, comparativamente, temos as duas coisas. Até agora, 

houve reflexão. Se provocados, eu acho que devemos avaliar o que pode ser 

perdido e o que deve realmente ficar atado em termos de garantias das pessoas 

imigrantes. O viés de proteção tem que ser garantido, a conjugação do timing da 

execução da extradição com o reconhecimento do refúgio, sobretudo, tem que ser 

preservada. 
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 No que tange à execução da pena, nós temos que pensar que a execução da 

pena é um tipo de estada migratória no território nacional. Ou seja, para falar de 

forma mais ampla em extradição... Talvez acabem se enquadrando em casos 

diferentes, mas temos que levar em consideração esses aspectos da realidade fática 

da execução dessas medidas. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - O Deputado Orlando Silva 

está satisfeito e agradece. 

 Passo a palavra ao Sr. Daniel Chiaretti, Defensor Público Federal. 

 V.Sa. dispõe de 20 minutos. 

 O SR. DANIEL CHIARETTI - Boa tarde, Deputada Bruna e Deputado 

Orlando. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço, primeiramente, a oportunidade de 

participar deste debate em nome da Defensoria Pública da União. Eu vou pontuar 

algumas questões que ou já foram tratadas pela Comissão em audiências 

anteriores, ou que merecem algum tipo de aprofundamento. 

 Meu objetivo é trazer um pouco do ponto de vista do imigrante. Eu atuo em 

São Paulo e, entre as atribuições de meu ofício, está a prestação de assistência 

jurídica integral e gratuita à população de imigrantes e refugiados. Só em 2015, nós 

atendemos algumas centenas de casos. Enfrentamos diversas dificuldades 

burocráticas em razão do atual Estatuto. Então, a nossa ideia é trazer um pouco do 

ponto de vista da atuação mais prática, tentando focar sempre em como a noção da 

legalidade migratória não pode servir de critério central para uma política migratória 

no Brasil. 

 A questão aqui é a seguinte: a classificação de imigrantes indocumentados 

como ilegais, retirando deles alguma série de direitos, funda-se na ideia do 

estrangeiro como inimigo, como alguém que está colocando em risco certos valores 

fundamentais do Estado. Mas, em geral, em regra, esses temores são infundados. A 

ideia de que estrangeiros cometem crimes no Brasil ou de que vêm para cá roubar 

empregos tem sido empiricamente afastada. E de fato, no dia a dia de nossa 

atuação, vemos cada vez mais que essas ideias não fazem o menor sentido. 

 Podemos elencar uma série de vantagens no fluxo migratório, como, por 

exemplo, a diversidade cultural e o empreendedorismo, que sempre foram uma 

marca da própria recepção de imigrantes pelo Brasil. Devemos pensar, acima de 
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tudo, nos direitos humanos, que não apenas questões práticas podem servir para 

nortear uma política migratória. 

 Todos esses elementos vão servir, intuitivamente, para buscarmos qualquer 

forma de criminalização das migrações, ou seja, para tratarmos as migrações como 

dados negativos, como delitos, e tentarmos banir — felizmente, isso está previsto no 

projeto de lei — a ideia do estrangeiro ilegal, que ainda é uma marca do atual 

Estatuto do Estrangeiro. Essa mudança faz sentido, principalmente, se pensarmos 

que a legislação infraconstitucional tem que se adaptar à própria Constituição e aos 

diversos tratados internacionais de direitos humanos já subscritos pelo Brasil. 

 Então, esse é um dos grandes méritos do atual projeto de lei, que se rege, por 

exemplo, por respeito aos direitos humanos, repúdio à xenofobia, não criminalização 

da imigração, acolhida humanitária, acesso a programas e serviços públicos, acesso 

à Justiça, gratuidade para os hipossuficientes, entre outros pontos importantes. 

Todas essas características marcam algo que já foi muito pontuado em todo esse do 

PL: uma virada do paradigma da segurança nacional para outro, marcado pelos 

direitos humanos. 

 Nesse contexto, contudo, já vemos alguns problemas. Por exemplo, no art. 4º 

do PL, que é onde estão elencados diversos direitos dos imigrantes, nós temos nos 

§§ 1º, 4º e 5º uma série de restrições de direitos para imigrantes visitantes e de 

imigrantes não registrados, e vão cair nessa situação os imigrantes indocumentados, 

já que não estão registrados. 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 
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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. 

 Nesse sentido, é posição da Defensoria Pública que os §§ 4º e 5º precisam 

ser repensados. 

 Eu subscrevo em parte o que o João Guilherme colocou quanto a pensarmos 

em uma progressão de direitos, mas determinados direitos devem ser garantidos 

independentemente da questão da documentação. A situação fica muito grave se 

pensarmos que o registro, principal marco para fazer a distinção, não está 

necessariamente ligado à regularização migratória. O registro é a identificação civil 

por dados biográficos e biométricos, obrigatória a todo imigrante detentor de visto 

temporário ou de autorização de residência. 

 Hoje em dia, no entanto, é comum que o imigrante tenha um direito subjetivo 

a um visto, ou mesmo a residência, e que se passem meses até que o pedido seja 

deferido. Então, ele fica com o que chamamos de protocolo, na verdade uma folha 

de papel com foto e alguns dados, o que já garante, em certa medida, a 

regularização migratória — ele apenas ainda não tem o Registro Nacional de 

Estrangeiro — RNE. Nessa situação, ele ficaria privado de determinados direitos, 

ainda que tenha um direito subjetivo à regularização e ainda que no futuro vá 

consegui-la. Repito: eu acho muito importante que o § 5º seja repensado. 

 Outro ponto que consideramos crítico está no art. 45, incisos II e III, que 

permite o impedimento de estrangeiro respondendo por crime em outro país. Isso vai 

contra a presunção de inocência. Nós concordamos com que, na questão migratória, 

há uma certa discricionariedade, um exercício de soberania. No entanto, isso tem 

que ser sempre pautado — novamente — pela Constituição Federal e pelos tratados 

de direitos humanos subscritos pelo Brasil. 

 Voltando a dar ênfase ao tratamento da migração do ponto de vista de um 

delito, quando nós chegamos ao capítulo relativo às medidas compulsórias, a 

Defensoria Pública também nota alguns problemas. No caso da deportação, em 

primeiro lugar, temos que elogiar, porque há uma série de avanços, como a 

possibilidade de um prazo mínimo de 60 dias para que o imigrante busque a sua 
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regulação migratória. Hoje em dia, na prática, o imigrante chega à Polícia Federal 

para tentar obter sua documentação e geralmente sai de lá com a aplicação de uma 

multa e uma ordem de deportação em 8 dias. Esse prazo de 60 dias com 

possiblidade de prorrogação é muito salutar, porque reforça a ideia do projeto de lei 

de sempre ter como foco a regularização migratória. 

 O art. 45 também prevê a explícita necessidade de obediência ao 

contraditório e à ampla defesa e o acesso à Defensoria Pública, entre outras 

garantias. No entanto, no art. 51 — isto preocupa muito a Defensoria Pública —, 

permanece a possiblidade de aplicação de medidas vinculadas à mobilidade, as 

quais podem ser decretadas por um juiz federal, após provocação por parte Polícia 

Federal. No atual Estatuto, há previsão explícita de prisão para fins de deportação. 

No projeto, há a expressão “medidas vinculadas à mobilidade”. Além de ser vaga, eu 

a acho extremamente perigosa, porque dá a entender que a ideia de detenção 

migratória permanece aqui. Por ser muito vaga, não fica bem claro quais seriam 

essas medidas vinculadas à mobilidade. 

 Portanto, na opinião da Defensoria Pública, em primeiro lugar, as detenções 

migratórias devem ser banidas do ordenamento jurídico. Na remota hipótese de elas 

serem mantidas, têm que ser mantidas com prazos, com garantias e com a 

possiblidade de medidas alternativas à prisão, como as que já temos no Código de 

Processo Penal. No Código de Processo Penal, a prisão é sempre aplicada como 

última alternativa, desde que não caibam outras medidas cautelares: 

comparecimento, indicação de domicílio, restrição de direitos, etc. 

 No atual Estatuto do Estrangeiro há inclusive essa questão do prazo, essa 

possibilidade de liberdade vigiada. 

 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 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 
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estímulo à própria regularização migratória, eventualmente indicando o auxílio da 

Defensoria Pública, quando a pessoa não estiver acompanhada por um advogado 

particular. 

 Essa questão também vale para a expulsão. 

 A deportação é aquela medida compulsória aplicada quando a pessoa está 

em situação migratória irregular, ou seja, está sem documentação, não tem direito 

ao visto, etc. 

 A expulsão é aplicada no caso em que o migrante cometeu algum tipo de 

crime no Brasil. É possível também haver prisão, hoje em dia, pelo Estatuto, para 

que possa ser aplicada a expulsão. 

 O Projeto de Lei mantém no art. 51 essa redação lacônica de medidas 

vinculadas à mobilidade. E, por mais que pareça grave a ideia da expulsão — se a 

pessoa cometeu um crime, ela deveria mesmo ser presa e expulsa —, na maior 

parte dos casos, esse imigrante já cumpriu ou a pena toda ou uma parcela 

considerável da pena, já conseguiu algum tipo de benefício, ou seja, ele já 

conseguiu obter progressão de regime ou livramento condicional; enfim, o Poder 

Judiciário já avaliou e deu aval para que ele permaneça em liberdade. 

 Na prática, o que se vê lá na Defensoria é que a pessoa, ao colocar o pé para 

fora da prisão, é imediatamente presa pela Polícia Federal, é executa-se essa prisão 

para que possa haver expulsão. Não se pensa em uma medida alternativa: “forneça 

o endereço, compareça aqui periodicamente até que nós tenhamos a verba para te 

expulsar”, etc. — porque, muitas vezes, não há dinheiro para uma expulsão 

imediata. A expulsão demora 30, 60, 90 dias, e por aí vai. 

 Então, novamente, esse art. 51 precisa ser repensado nesse sentido. 

 Além disso, vou reiterar o que o João Guilherme já falou: as hipóteses de 

inexpulsabilidade, ou seja, aquelas situações em que a pessoa não pode ser 

expulsa do Brasil, merecem sim ser largadas. 

 Esse critério do marco temporal é muito interessante. Pode-se pensar numa 

situação em que a pessoa tem família no Brasil, mas seu núcleo familiar não se 

enquadra perfeitamente no artigo da inexpulsabilidade, ou seja, não se trata de filho 

ou esposa brasileira. Pode-se pensar, por exemplo, no caso de estrangeiros que 

residam no Brasil há muitos anos e cujo membro do seu núcleo familiar comete um 
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crime. É difícil negar que ele não tenha vínculos com o Brasil, ainda que a família 

seja composta por imigrantes, ou que ele tenha filhos maiores, netos, etc. 

 Então, a ideia da inexpulsabilidade tem que ser pensada à luz de diversos 

direitos fundamentais, como o direito à família, por exemplo, etc. 

 Novamente, um modelo muito restritivo de expulsão reforça algo que a gente 

tem a intenção de banir desse projeto de lei, que é a questão da segurança nacional, 

uma mentalidade excessivamente policialesca. 

 Ainda sobre a detenção migratória, é importante lembrar que ela não ocorre 

apenas para garantir a expulsão e a deportação. Segundo o próprio ACNUR — Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, considera-se detenção 

migratória qualquer confinamento em unidades de trânsito, como aeroportos etc., 

nos quais haja uma restrição substancial da liberdade de movimentação e em que a 

única oportunidade de deixar a área limitada seja o abandono do próprio território. 

Então, são comuns nesses aspectos detenções de imigrantes por dias, semanas e 

até meses, em salas, nos aeroportos. 

 Em Guarulhos, tem-se um problema muito sério com isso. Vimos trabalhando 

em conjunto com o MPF. O Dr. Aurélio já participou de diversas reuniões sobre o 

tema. A situação é a seguinte: o imigrante chega ao Brasil às vezes sem o visto, 

mas, não podendo retornar para o seu país, deseja pedir refúgio. Não conseguindo 

ter acesso ao procedimento de refúgio, ele acaba ficando numa sala do aeroporto 

por dias, semanas, meses, sem ter nenhum tipo de acesso a determinados direitos. 

Isso é considerado detenção. Não há discussão sobre esse tema. 

 O PL já permite a entrada excepcional em diversas hipóteses, como, por 

exemplo, a acolhida humanitária e o preenchimento objetivo de alguns requisitos de 

permanência, mas eu acho que ainda persiste o risco de o imigrante não satisfazer 

nenhum desses requisitos e, eventualmente, de terminar detido num aeroporto por 

prazo indeterminado. 

 Então, essa situação, a detenção, merece uma atenção especial. Há que ser 

garantido o contraditório, a ampla defesa, o acesso à Defensoria Pública e, 

eventualmente, a possibilidade excepcional de entrada no País, com indicação de 

endereço e acompanhamento, para que essa pessoa busque a regularização 

migratória e para que se evite uma situação que é muito complicada. Como isso não 
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é chamado claramente de detenção, de prisão, muitas vezes, há uma negativa até 

em se aplicar determinadas garantias asseguradas à pessoa que está presa. Às 

vezes, eu até brinco lá: admita de uma vez que a pessoa está presa, porque você 

vai facilitar a minha vida, como defensor público, eu vou conseguir ter um acesso 

muito mais fácil a essa situação de restrição. 

 Eu acho necessário dar nomes aos bois aqui e, com isso, tentar costurar 

modelos alternativos para se lidar com essa situação. 

 Na linha da descriminalização, aqui vai uma sugestão que eu até temo que 

avance demais: a exclusão do ordenamento do crime de reingresso de estrangeiro 

expulso, que está disposto no art. 338 do Código Penal. No reingresso de 

estrangeiro expulso, a pessoa que foi expulsa do Brasil e retorna depois de um 

tempo é processada novamente; é eventualmente presa e expulsa de novo. Parece-

me que a partir do momento em que essa pessoa pode ser expulsa novamente a 

situação está resolvida. Esse tipo penal é desnecessário, considerando-se que, no 

Estado Democrático de Direito, o Direito Penal deve ser usado como última medida, 

como medida extrema. 

 Enfim, parece-me que é isso. Eu acho que o PL faz uma série de avanços 

extremamente importantes, e eu não vou repeti-los aqui. Eu subscrevo tudo o que 

tanto o ACNUR quanto o Ministério da Justiça já colocaram, especialmente no que 

tange aos avanços da permanência com o fundo humanitário. Hoje em dia, no Brasil, 

esse sistema de proteção complementar é feito administrativamente — com alguns 

puxadinhos que têm funcionado razoavelmente —, mas, enfim, apresenta 

problemas. 

 Reitero a necessidade que está aqui no PL, que é muito importante: a 

manutenção do visto para pessoas em cumprimento de penas. Nós acompanhamos 

na Defensoria a progressiva internalização da normatização dessa questão e, do 

ponto de vista da população carcerária, foi um avanço considerável. 

 A pessoa que conseguiu um livramento condicional, a pessoa que conseguiu 

um regime aberto, no regime anterior, ficava como um zumbi jurídico. Ela não tinha 

documento. Um dos requisitos para a manutenção de certos benefícios criminais é o 

trabalho lícito. Como ela não possuía documento, ela não conseguia tirar uma 

Carteira de Trabalho. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 2516/15 - Institui a Lei de Migração 
 Número: 2257/15  28/10/2015 
 
 

 29 

 Hoje em dia, não há mais isso. A gente tem um sistema que está 

funcionando. Ele não é burocratizado. A pessoa consegue uma Carteira de 

Trabalho, consegue trabalhar e, eventualmente, consegue custear a própria 

passagem para fazer o retorno voluntário. Isso afasta a necessidade da prisão, de 

permanecer, às vezes, 30 ou 60 dias sob a custódia da Polícia Federal aguardando 

a liberação das verbas para esse voo. Do ponto de vista dos cofres públicos, isso 

também é bom, como é, acima de tudo, do ponto de vista dos direitos humanos. 

 Aí, sim, está se falando em uma efetiva reintegração social — eu não gosto 

muito de falar em reintegração social. Usando a expressão corrente, está se 

garantindo o objetivo central do Direito Penal, que é fazer com que essa pessoa 

conviva no meio social, subsistindo por meios lícitos e tudo o mais. Então, eu acho 

que esses pontos são muito importantes. 

 Do ponto de vista da Defensoria Pública, eu os aconselho a martelar muito 

nessa questão das prisões. 

 Eu acho que é isso. Estamos diante de diversos avanços, mas não podemos 

perder a oportunidade de avançar mais. 

 Muito obrigado. (Palmas.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Daniel, gostaríamos de 

agradecer-lhe a explanação. 

 Com a palavra o Deputado Lincoln Portela. 

 O SR. DEPUTADO LINCOLN PORTELA - Obrigado, Sra. Presidente. 

 V.Exa. sabe que aqui nesta Casa, só hoje, eu já trabalhei em oito Comissões, 

além de participar de uma audiência no Ministério e de receber o Comandante da 

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Vivemos numa correria muito grande. 

Talvez por isso alguns Parlamentares passem por aqui e não possam permanecer, 

como é o meu caso. 

 Eu não tive o privilégio de ouvir os expositores — depois vou pegar o áudio e 

os DVDs para acompanhar. 

 Agora, eu quero falar rapidamente sobre uma experiência que estou vivendo, 

antes de os expositores continuarem, sobre a cooperação que as religiões no Brasil 

estão tendo com relação à migração. Seria muito importante que pensássemos em 
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conversar com os principais líderes de todas as religiões brasileiras, porque eles têm 

muito a contribuir, inclusive no sistema de casos de penas alternativas.  

 A minha igreja local — sou pastor de uma igreja Batista que tem 56 anos na 

cidade — faz parte da Convenção Batista Nacional. Sou Deputado há cinco 

mandatos e não gosto de misturar o meu trabalho com as questões religiosas, a não 

ser quando há uma afronta muito grande. 

 Por outro lado, sei que todas as religiões podem dar uma parcela grande de 

contribuição. Para se ter uma ideia, a minha igreja não se preocupa com números, 

mas já abrimos mais de 25 igrejas no Estado de Minas Gerais. Nós as abrimos, e 

elas seguem o seu caminho. Nós mantemos um grupo de 300 a 350 pessoas 

estruturadas que são enviadas a novos lugares para que outros trabalhos sejam 

abertos. Chama-se Igreja Batista Solidária — pelo nome vocês já entendem o seu 

trabalho. 

 Somos 12 pastores na Igreja Batista Solidária e temos a colaboração de 30 

haitianos, que estão fazendo um trabalho sensacional. Estão todos empregados, um 

ou outro ainda está com pendência de documentos.  

 É interessante ver que os que falam francês fluentemente já estão, há 20 ou 

30 dias, entendendo o português de uma maneira clara. Ainda não proferem frases 

por inteiro, mas entendem o que nós estamos comunicando para eles, e nós 

estamos entendendo o que eles falam. Já fazem parte do coral da igreja, que agora 

tem mais de 20 haitianos cantando em português. Se alguém consultar no 

Facebook, verá uma foto da semana passada de um dos cultos menores da Igreja 

Batista Solidária que contou com a participação de pelo menos uns 12 haitianos. Era 

aniversário de uma criancinha de 4 anos que já está balbuciando a nossa língua. 

 A nossa experiência nesse sentido tem sido muito boa. Desses 30 haitianos, 

percebo que vamos multiplicar para 40, 50, sem nenhuma forma de proselitismo. 

Isso é fundamental. 

 Portanto, temos a participação deles na igreja. São amados, queridos, 

facilmente amados — eles se deixam amar — e extremamente alegres. É claro que 

em todos os lugares há exceções, mas no geral são extremamente amáveis e 

amados pela comunidade local. 
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 Eu estou passando essa experiência para que grupos possam ser contatados, 

CNBB e outros. Penso que os católicos carismáticos fazem um excelente trabalho 

nesse sentido, e os grupos evangélicos tradicionais, como os batistas, metodistas, 

presbiterianos, luteranos, adventistas e universais podem ter a sua parcela de 

contribuição também. 

 Trago essa experiência, talvez fora do momento, porque o nosso tempo aqui 

é muito escasso, para deixar registrada a experiência que a Igreja Batista Solidária 

vive. 

 Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, senhores. Parabéns a toda esta 

Comissão pelo trabalho que vem sendo feito! 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Deputado Lincoln Portela, 

foram muito pertinentes as suas colocações. 

 Aprovamos aqui requerimento do Deputado Carlos Gomes, por meio do qual 

S.Exa. solicita a esta Comissão que convide o Bispo Rodovalho, o Dr. Nestor, 

Presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, e o Jorge Chediek, 

Coordenador do Sistema e Representante-Residente do Programa das Nações 

Unidas para Desenvolvimento — PNUD. Os líderes religiosos são esses. 

 Deputado Lincoln Portela, se V.Exa. nos encaminhar um requerimento, 

poderemos convocar as pessoas que V.Exa. está sugerindo. Parabenizo-o pelo 

trabalho da Igreja Batista Solidária com os imigrantes! 

 Agora, quero dar ciência a esta Comissão que hoje nós estivemos com o 

Embaixador da República Dominicana no Conselho Nacional de Imigração. Peço 

aos assessores que deem ciência disso aos demais Deputados. 

 O Relator Orlando Silva teve de sair, está numa audiência com outro Ministro, 

e pediu que continuássemos a reunião. 

 Daniel, eu gostaria de parabenizá-lo pela explanação e pela sugestão. Nós 

iremos ao Aeroporto de Guarulhos para conversar com o representante da 

Delegacia de Imigração e entender essa questão que o senhor nos apresentou, 

porque é muito importante esclarecermos como é a entrada desses imigrantes e 

como eles ficam alojados no aeroporto. 

 Neste momento, quero cumprimentar e convidar para fazer parte da Mesa o 

Sr. Felipe Sartori Sigollo, Secretário Adjunto de Desenvolvimento Social do Estado 
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de São Paulo. S.Exa. nos recebeu na Casa de Passagem, e eu gostaria que 

estivesse aqui conosco. Há pouco, S.Exa. esteve no Ministério da Justiça tratando 

de assuntos desta Comissão. Por isso, eu gostaria que ele falasse um pouco a esse 

respeito. 

 Neste instante, dou ciência a esta Comissão que, na próxima sexta-feira, às 

11 horas, estaremos no CRAI — Centro de Referência e Atendimento para 

Imigrantes, mantido pela Prefeitura de São Paulo. Já estivemos no Estado, com o 

Governador Geraldo Alckmin e com o Prefeito Haddad. 

 Na próxima semana, estaremos no Acre para ouvir o que as entidades e a 

classe política têm a nos dizer a respeito desse assunto para contribuir com o nosso 

relatório. 

 Sr. Felipe, o senhor pode nos falar sobre a audiência de que participou? 

 O SR. FELIPE SARTORI SIGOLLO - Boa tarde a todos. 

 Quero saudar a nossa Presidente, a Deputada Bruna Furlan, na qual 

cumprimento os demais integrantes da Mesa. 

 Estivemos com o João Guilherme no Ministério da Justiça em uma produtiva 

reunião. 

 O Estado de São Paulo recebeu recentemente o Secretário Nacional de 

Justiça, Beto Vasconcelos, a Deputada Bruna Furlan e membros desta Comissão 

Especial na Casa de Passagem Terra Nova. O Governo do Estado, com recursos do 

Tesouro Estadual, mantém uma casa de passagem para 50 imigrantes — a maioria 

em situação de refúgio e algumas vítimas de tráfico de pessoas — de diversas 

origens. Hoje, mantemos 11 famílias com 50 pessoas dando-lhes acolhimento 

durante 24 horas, oferecendo-lhes aulas de português, hospedagem, refeição e 

atendimento completo de advogado, psicólogo e assistente social, exatamente como 

tipifica o Sistema Único de Assistência Social. 

 Acabei de sair de uma audiência no Ministério da Justiça. Estamos ampliando 

esse serviço, por determinação do Secretário Floriano Pesaro e do Governador 

Geraldo Alckmin, para pelo menos mais 50 vagas. 

 Escolhemos o Município de Guarulhos para fazer essa segunda casa de 

passagem, para ajudar um pouco o Município e a região com essas vagas, que são 

importantes. A Prefeitura de São Paulo e as Prefeituras das cidades da Grande São 
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Paulo fazem a acolhida inicial. Todas as pessoas são vulneráveis, mas as que têm 

filhos pequenos e as mães desacompanhadas estão numa situação ainda mais 

vulnerável. A essas procuramos dar um atendimento especial. 

 A Secretaria de Justiça de São Paulo já tinha assinado convênio para criar o 

Centro de Integração da Cidadania do Imigrante, na Rua Barra Funda, para facilitar 

a emissão de documentos, com apoio do Ministério. 

 Podemos anunciar, em primeira mão, que esse trabalho vai dar certo: vamos 

ampliar as vagas. Já estamos apresentando o plano de trabalho. Hoje, acompanha-

me aqui a Tatiana Amendola, Coordenadora de Proteção Especial da Secretaria de 

Desenvolvimento Social do Estado. 

 Eu acho que esse vai acabar sendo um modelo, uma referência para 

colaborarmos e resolver essa situação. 

 Obrigado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Secretário Adjunto Felipe, 

nós agradecemos a sua participação, a sua presença e a da Tatiana. Muito 

obrigada. 

 É importante que seja relatado o que está sendo feito em nível municipal e 

estadual sobre os imigrantes, para que possamos trabalhar em parceria, como 

ocorreu com o projeto do Senado, que foi construído com muito diálogo. Nós 

gostaríamos que fosse assim na Câmara, inclusive na promoção de políticas 

públicas. 

 Eu, através de emendas parlamentares, destinei recursos para a Prefeitura 

desenvolver políticas públicas voltadas para o imigrante e para o Estado também, 

para a Secretaria, porque temos que estar juntos nessa questão. 

 Passo a palavra ao Sr. Aurélio Rios, Procurador Federal dos Direitos do 

Cidadão, a quem agradeço a presença. 

 O SR. AURÉLIO RIOS - Boa tarde a todos. 

 Queria cumprimentar a Deputada Bruna Furlan, na qual cumprimento toda a 

Mesa e os demais presentes que estão aqui nos ouvindo. 

 Esse é um tema da mais alta importância, porque ele não começa hoje, nem 

começa no Senado. Esse é um assunto que já vem sendo tratado há muito tempo. 
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 A Lei de Estrangeiros talvez seja a única lei do período militar que ainda 

continua vigendo com força sobre um assunto tão importante como é o Estatuto do 

Estrangeiro. E ela está absolutamente desatualizada. Posso dizer, sem medo de 

errar, que ela afronta a Constituição Federal hoje em diversos dos seus dispositivos. 

 A própria academia, a sociedade civil e as organizações não governamentais 

que trabalham com os imigrantes na Igreja Católica, especialmente a Missão Paz e 

a Caritas, às quais eu quero fazer uma referência especial, já têm, há muito tempo, 

uma visão crítica em relação a isso. 

 Eu tive o privilégio de participar da Comissão de Especialistas, para a qual fui 

nomeado pelo Ministro da Justiça. Devo dizer, em favor dele, que S.Exa. nomeou 

pessoas que trabalham com o assunto, sem nenhuma conotação partidária, tanto 

que grande parte das pessoas que estava lá era ligada exclusivamente à academia, 

sem filiação a partido algum, a esse partido ou àquela agremiação. É até ruim dizer 

isso, porque não há nenhum problema em uma pessoa se filiar a um partido, mas 

nós vivemos hoje um clima político tão contaminado, Deputada Bruna, que temos de 

fazer essa ressalva. 

 O projeto que saiu da Comissão de Especialistas foi praticamente, de forma 

integral, repassado para o Ministro da Justiça e dialogou muito bem com o projeto do 

Senador Aloysio Nunes, que já estava em tramitação nesta Casa e, de algum modo, 

abarcava todos esses princípios com os quais estamos trabalhando aqui. 

 A primeira coisa que eu queria dizer é que esse é um projeto apartidário, um 

projeto que não pode ser invocado por esse ou aquele partido, por esse ou aquele 

Parlamentar, embora eu reconheça especialmente o papel notório do Senador 

Aloysio Nunes na condução dele. Esse diálogo que houve entre o Senador Aloysio 

Nunes e o projeto que veio da Comissão de Especialistas foi muito proveitoso e é, 

de algum modo, a base desse projeto. 

 Os princípios da política migratória brasileira, a exemplo do que falaram o 

Gabriel, o Guilherme e o Daniel, são exatamente o que se esperava: a incorporação 

dos tratados internacionais que o Brasil firmou em relação ao estrangeiro ou 

migrante e a incorporação da Constituição Federal à lei, ou seja, estamos finalmente 

adequando a lei à Constituição de 1988. Demorou. Não foi um processo simples. 
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Não vamos fazer aqui um exercício doloroso porque esse processo foi lento, mas 

acho que chegou o momento de pensarmos nele com uma certa urgência. 

 A crise migratória atinge todo o planeta. Eu não preciso lembrar os senhores 

e as senhoras dela, porque qualquer pessoa que lê jornal sabe o que está 

acontecendo hoje na fronteira da comunidade europeia e não pode deixar de se 

indignar com a forma como são tratados os imigrantes. 

 Curiosamente, nós, que sempre buscamos as matrizes europeias como bons 

exemplos, temos agora bons exemplos na América Latina, inclusive no Brasil. E 

esse projeto se insere naquilo a que chamamos de boas práticas, ao incorporar os 

princípios da solidariedade, da não discriminação, da não criminalização do 

imigrante, o que é muito importante. 

 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. 

 A questão não é só entender a universalidade, a interdependência, e a 

indivisibilidade dos direitos humanos, mas a solidariedade e a não discriminação, 

que são princípios que precisam ser sempre reiterados. 

 Eu fico imensamente feliz que isso tenha sido pensado e incorporado a esse 

projeto de lei. 

 Em relação às nossas concordâncias nesta Mesa, Deputada Bruna Furlan, 

quero também dizer que com o art. 4º, §§ 4º e 5º, eu estou inteiramente de acordo. É 

absolutamente necessário esse projeto se harmonizar. Ou ele exclui esse 

dispositivo, o que talvez seja uma boa ideia, ou ele trata igualmente a situação dos 

imigrantes visitantes e dos imigrantes documentados ou em processo de 

regularização. 

 Eu acho que os §§ 4º e 5º do art. 4º acabam brigando com o princípio da não 

discriminação, que está no art. 3º, inciso III, e no caput do art. 4º, que também 

estabelece de forma claríssima o princípio da não discriminação. 
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 A primeira sugestão era essa. Não vejo nenhum problema em se excluir esse 

dispositivo, porque ele não acrescenta nada. Obviamente todos os direitos aplicam-

se a essas pessoas. 

 O dispositivo tem uma coisa muita curiosa. Diz assim: “Aplicam-se todos os 

direitos dessa lei a essas pessoas”. Ora, mas é disso que estamos tratando! Esse é 

um projeto de lei sobre imigrantes. Então, todos que estão nessa categoria serão os 

sujeitos passivos dessa lei. Esse é um ponto importante para pensarmos. 

 O ACNUR há muito tempo está atento a essa história, bem como a sociedade 

civil, a CONECTAS, e o Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, 

que têm essa mesma percepção. Por isso, acho que seria um bom passo para 

efetivarmos a não discriminação dentro do próprio projeto de lei. 

 Eu estou inteiramente com o ACNUR também em relação a uma dívida que 

esta Casa tem sobre a Convenção Internacional de Proteção aos Trabalhadores 

Migrantes. Esse projeto já está há muitos anos aqui dentro. É um projeto 

importantíssimo que casa perfeitamente com esse nosso projeto de lei. Seria 

excelente se pudéssemos de algum modo apressar a sua aprovação, até porque 

depende agora exclusivamente das duas Casas do Congresso Nacional. 

 Lembro que as demais convenções internacionais de direitos humanos já 

foram assinadas, ratificadas pelo País. Essa é a única dívida. 

 E, estando aqui na Câmara dos Deputados, eu não posso deixar de lembrar a 

todos os Parlamentares que esse é um compromisso do País com os direitos 

humanos e principalmente com a comunidade internacional. 

 Nós temos uma questão importante a tratar, que é a da harmonização do 

tratamento dos refugiados apátridas imigrantes, como já foi citado pelo ACNUR. 

 Eu acho que algum pequeno ajuste temos que fazer nessa ideia da não 

discriminação. 

 A questão dos benefícios previdenciários, especialmente os de prestação 

continuada, é essencial. Nós estamos batalhando agora, inclusive, para que seja 

estendido às pessoas presas, especialmente àquelas que tinham trabalho, porque 

de algum modo há uma família a ser sustentada por aquela pessoa. 

 Se nós estendermos esse benefício às pessoas que estão detidas, não há por 

que não o estendermos também aos migrantes, principalmente, até que eles 
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venham a ter um emprego formal, até que venham a ter as condições necessárias, o 

que, obviamente, excluirá a percepção desse benefício. 

 Nós temos também uma absoluta sintonia com o ACNUR em relação ao 

dever dos Estados de evitar situações de apatridia, especialmente em ter uma visão 

generosa não só sobre os casos de apatridia de jure, aqueles casos formalmente 

caracterizados, mas àqueles casos assemelhados. Estas são as piores situações: 

não ter uma pátria que te recolha, não ter um Estado para dizer que você a ele 

pertence. 

 Nisso, realmente, eu acho que o projeto avança tremendamente, mas talvez 

possa dar alguns passinhos a mais, para ver se, nesse caso, a sugestão que foi 

apresentada pelo ACNUR tem o nosso pleno e total apoio. 

 Bom, vamos falar sobre alguma divergência. Esta Mesa não pode se ater só à 

concordância. Isso nem combina com esta Casa. Esta Casa é palco de divergências 

políticas claríssimas, e assim tem que ser. 

 Em relação à extradição, aos aspectos penais, eu tenho absoluto 

convencimento de que não é uma boa ideia misturar as duas coisas. Se essa parte 

da extradição sair, eu acho que um grande serviço se prestará. 

 Primeiro, eu acho que é mais fácil obter o consenso nas duas Casas a 

respeito disso, porque estamos aqui tratando da questão dos imigrantes. E o que 

tem a extradição de X ou Y, como essas que se vê por aí, diretamente a ver com os 

imigrantes que estão chegando aqui, especialmente os haitianos? Muito pouco a 

ver. A relação de interseção que se pode perceber é mínima. Um ou outro caso 

pode ter alguma ligação maior. 

 A nossa ideia sempre foi descriminalizar a imigração, evitar que isso se 

contamine. E quem está falando aqui é um membro do Ministério Público — pode 

ser até curioso —, que, em geral, é quem atua diretamente na persecução criminal. 

Mas eu tenho exatamente outra visão. Como Procurador Federal de Defesa do 

Cidadão, eu me aproximo muito da Defensoria Pública, no sentido de que, para 

humanizarmos esse tratado, devemos evitar isso. 

 Além disso, em tudo o que diz respeito à extradição ocorre pequenas disputas 

de poder que não devem ser trazidas para esse projeto. Esse é um ponto 

importante. 
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 Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas não vamos ter tempo. Eu vou 

aceitar o diálogo com o meu querido João Guilherme Granja, para continuarmos 

dialogando com o Ministério da Justiça a respeito desse ponto. 

 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. Se a autoridade 

central iria ficar no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério da Justiça ou no 

do Trabalho, esse não é o ponto. O ponto, a nosso ver, é ter uma autoridade central, 

para diminuirmos os armários e as gavetas que existem nessa questão. Em outras 

palavras, para diminuir o cipoal burocrático que há hoje sobre os ombros de todo 

imigrante. 

 Qualquer pessoa que nasça no Brasil já sabe que vivemos num Estado 

cartorário. Nós temos taxa para tudo, desde que nascemos até morrermos, mas não 

precisamos tratar os imigrantes assim, com tanto papel, com a necessidade de tanto 

carimbo. 

 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. 

 Eu prefiro a ideia de mantermos certa neutralidade em relação a isso, 

independentemente da minha simpatia pelo João Guilherme, pela Secretaria 

Nacional de Justiça. Acho que essa é uma questão para o Governo e o Poder 

Executivo cuidarem lá adiante. 

 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 
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dará a repressão a alguma irregularidade ou a algum crime cometido por esse ou 

aquele imigrante. Aliás, isso é raríssimo. 

 Eu estive dentro do alojamento de migrantes em Basileia, no Acre, e não 

houve nenhuma ocorrência policial durante a presença dos haitianos lá. E olhem que 

o Município é muito pequeno e sem nenhuma estrutura. 

 Infelizmente, o que estamos vendo agora é o contrário: muita violência 

explícita contra os imigrantes. Um assassinato horroroso ocorreu em Navegantes, 

em Santa Catarina. 

 Infelizmente, o momento no País é de muito ódio, muito ressentimento. E toda 

crise econômica gera bodes expiatórios. É muito mais fácil botar a culpa no outro do 

que em você mesmo. 

 Então, a xenofobia tende a crescer. Nós vemos isso perfeitamente nas redes 

sociais, quando monitoramos discursos de ódio. Esse é um outro ponto, mas tenho 

certeza de ele também deve contar com a preocupação desta Casa. 

 Há um outro ponto que eu queria deixar claro aqui na nossa discussão. Uma 

única coisa me pareceu completamente fora de propósito, e não sei quem 

exatamente teve essa ideia, mas quero aqui refutá-la veementemente: a inclusão da 

tabela de taxas e emolumentos consulares dentro de um projeto de lei, com códigos, 

com valores fixos e tal. Isso, evidentemente, é uma matéria só para decreto, mas 

também e principalmente para as portarias, seja do Ministério das Relações 

Exteriores, seja do Ministério da Fazenda. 

 Não faz nenhum sentido nós aqui dizermos: “Senha, Grupo 100; Documento 

de viagem, passaporte comum; Número do emolumento, 110-3; Concessão de 

passaporte, biométrico”. Esses assuntos menores têm que ser tratados no plano 

regulamentar. Especialmente os valores, eles têm que ser tratados não pelo 

Presidente, mas por portaria, para que se façam as eventuais avaliações. 

 Nessa parte, evidentemente, a Comissão jamais pensou. E acho que seria um 

equívoco fazê-lo, sob pena de haver problemas tremendos de legalidade no futuro. 

A partir do momento em que se deixa valores fixos na lei, somente uma lei pode 

modificá-los. Imaginando que houvesse um processo inflacionário contínuo — eu 

espero que isso não ocorra —, nós teríamos uma situação em que essas taxas se 

tornariam absolutamente irrisórias em muito pouco tempo. 
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 Então, dentro do projeto, essa é a ideia. 

 Por fim, para não me delongar mais e já mantendo nossa concordância com 

quase tudo, quero dizer aos senhores que, em temas ligados à migração nós 

podemos ter vários olhares: podemos ter um olhar repressivo, podemos ter um olhar 

de desconfiança, podemos pensar numa acolhida humanitária ou podemos pensar 

numa forma solidária de receber aquelas pessoas que escolheram o País ou que 

foram tangidas para cá de algum modo. 

 Eu não tenho dúvida de que o projeto, ao estabelecer a acolhida humanitária, 

faz uma opção muito clara por, primeiro, descriminalizar a imigração de toda forma. 

Mas mesmo a questão da deportação e da expulsão, em que eu também tenho 

grande concordância com a Defensoria Pública, acho que tem que ser vista com 

cuidado. Muitas vezes, a falsificação do passaporte, por exemplo, é necessária para 

que a pessoa possa sair do país. No caso de refúgio, isso é essencial. 

 Se formos denunciar essas pessoas por falsidade ideológica, por terem 

falsificado por uma questão de sobrevivência, para estarem aqui, nós acabaremos 

com o instituto do refúgio. Não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. 

 Nós tivemos durante muito tempo situações de exilados e asilados no País. 

Quase todos saíram de seus países clandestinamente, tiveram que falsificar 

documentos, inclusive para garantir a sua integridade física. Isso não ocorreu só no 

Brasil, ocorreu na Argentina, no Chile, no Uruguai, na Espanha de Franco, em 

Portugal de Salazar. É absolutamente normal que as pessoas possam se defender, 

inclusive contra a alfandega e a polícia dos seus países, especialmente em 

situações de conflito. 

 Portanto, eu acho que, em relação à acolhida, a ideia é que nós possamos 

pensar num outro patamar a questão do migrante. 

 Pequenas mudanças que possam ser feitas num momento tão conturbado do 

País, como hoje, seria, talvez, uma das melhores contribuições desta Casa, 

Deputada Bruna Furlan. Têm sido muito poucos os projetos de inclusão. 

Infelizmente, leis generosas para com o cidadão e especialmente para com os 

imigrantes não se veem na mesma profusão daquelas leis que criam mais encargos 

para o cidadão. 
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 Nesse sentido, penso eu, seria uma agenda muito positiva para o Congresso 

a aprovação, o mais rápido possível, dentro da tramitação normal da Casa, dessa 

espécie de matérias. 

 Quanto à lei de migração, se nós a tivermos, mudaremos o patamar e, 

finalmente, o Congresso Nacional pagará uma dívida histórica, ao revogar uma lei 

do período militar que é absolutamente incompatível com o Estado Democrático de 

Direito e com a nova Constituição. Ao mesmo tempo, podem-se vislumbrar dias 

melhores para as pessoas que decidiram de algum modo vir morar, viver e trabalhar 

no Brasil.  

 Obrigado. (Palmas.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Dr. Aurélio, muito obrigada 

pela explanação. 

 Eu estou de acordo com o senhor. Esta Presidência concorda que é preciso 

promover uma agenda positiva no Parlamento, diante de tantas crises e de tantas 

dificuldades, e acho que esta Comissão atingirá esse objetivo. 

 Nós estamos em regime de urgência. O Presidente da Câmara instalou esta 

Comissão Especial em regime de urgência. Nós a princípio teríamos apenas 20 

sessões para apresentar o relatório, mas pedimos prorrogação. Então, dobramos o 

nosso prazo, mas, ainda assim, julgamos estar trabalhando com muita pressa. 

 Gostaria de colocar o relatório em votação ainda este ano. Faremos o 

possível para dar essa resposta para a sociedade. O Brasil é um país que acolhe 

muito bem todas as pessoas, e agiremos de igual forma com os imigrantes. 

 Agora, aproveitando a presença do Deputado Carlos Gomes, eu gostaria de 

colocar em votação o Requerimento nº 20, de 2015, que requer a realização de 

visita técnica à cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, voltada para o 

conhecimento da situação dos imigrantes, bem como ouvir órgãos públicos e 

entidades da sociedade civil e debater o Projeto de Lei nº 2.516, de 2015, que institui 

a Lei de Migração. 

 Para encaminhar, concedo a palavra ao autor do requerimento, Deputado 

Carlos Gomes. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS GOMES - Sra. Presidente, Deputada Bruna, 

demais convidados, sejam bem-vindos. 
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 Deputada, eu quero ser bem objetivo. 

 No Rio Grande do Sul, foi feito um levantamento: entre haitianos e 

senegaleses, existem mais de 13 mil migrantes no Estado, distribuídos pelas mais 

diversas cidades. 

 Diante desse contexto todo que foi abordado pelos palestrantes, sobretudo a 

necessidade de dar aos migrantes esse acolhimento humano, solidário, nós 

pretendemos fazer essa reunião técnica, no Rio Grande do Sul, com as autoridades 

competentes. Espera-se também que imigrantes participem, para darem o seu 

testemunho sobre como estão vivendo a situação real no Estado e nas cidades. 

 Eu, particularmente, tenho visto alguns casos. Como a entrada deles, a sua 

condição no País ainda não foi formalizada, eles estão na ilegalidade, na 

informalidade. O Estado não reconhece essas pessoas. Para o Estado, elas não 

existem. Então, elas estão vivendo de forma, eu posso dizer, desumana. Alguns 

começaram até a vender coisas para sobreviver dignamente, o que corrobora a 

afirmação de que lá no Acre não houve nenhum aumento de violência. 

 Essas pessoas vieram para trabalhar, elas querem mudar de vida. Elas não 

vieram para bagunçar o País, elas querem dignidade, trabalho, oportunidade, e isso 

tem que ser oferecido a elas.  

 Em nosso Estado, nós estamos vendo muitos irem para as sinaleiras, para 

vender frutas etc., para ganhar a sua vida dignamente. 

 O Estado precisa se organizar para inserir essas pessoas nas políticas 

públicas. 

 Nós queremos debater isso no Estado, com a anuência desta Comissão, para 

colher encaminhamentos e trazê-los para contribuir com o relatório do Deputado 

Orlando Silva e também com esta Presidência. 

 Obrigado. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Nós é que agradecemos, 

Deputado Carlos Gomes. 

 Pergunto ao Plenário se algum Deputado deseja encaminhar contra a 

matéria. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira, vamos passar à votação. 

 Em votação o Requerimento nº 20, de 2015. 
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 Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovado o requerimento do Deputado. 

 Nós gostaríamos de agradecer ao Dr. Aurélio, ao Daniel, ao João, ao Gabriel 

a presença. Muito obrigada pela contribuição para que o relatório do Deputado 

Orlando Silva seja feito da melhor maneira possível, ouvindo todas as partes 

interessadas em contribuir com o projeto. 

 Agradeço a presença de todos. 

 Leve o nosso abraço para o Governador Geraldo Alckmin, para o Secretário 

Floriano Pesaro, que é Deputado Federal, mas está ocupando o cargo de Secretário 

de Estado de Desenvolvimento Social. 

 Gabriel, muito obrigada. Hoje tive que sair. Mais uma vez, desculpe-me. Ao 

término da reunião, eu vou ouvir tudo o que você disse na minha ausência. 

 Muito obrigada a todos pela presença. Deus os abençoe. 


