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Resumo 

O trabalho desenvolverá uma análise sobre a conjuntura migratória no lado brasileiro da 

fronteira com a Venezuela, a qual foi cruzada por diversos migrantes venezuelanos em 

busca de abrigo e melhores condições de vida no Brasil, no sentido de debater a construção 

da resolução nº 126 do CNIg, a qual objetiva conferir um quadro mínimo de direitos e 

possibilitar a regularização de diversos migrantes, os quais, em virtude da ausência de uma 

política migratória nacional focada nos direitos humanos e na regularidade migratória por 

parte do Brasil, pela ineficiência do MERCOSUL em avançar nas suas pretensões políticas 

de atuação junto à sociedade civil, em temas como o migratório, e pela ausência de normas 

e ações internacionais advindas das Organizações Internacionais como a ONU e seu órgão 

especializado na temática, a OIM, necessitaram, para garantir sua permanência regular no 

território brasileiro, da construção de mais um marco regulatório específico para atender a 

esse determinado fluxo. 

 

Palavras-chave:  

Migração Internacional; Brasil; Roraima; CNIg; Venezuelanos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

  

Introdução – O papel do CNIg na formulação da política migratória brasileira 

O Brasil teve diversos fluxos migratórios desde a segunda metade do século XIX, os 

quais contaram com diversas nacionalidades ainda hoje muito perceptíveis nas diversas 

influências culturais presentes na sociedade brasileira. No final do século XIX e início do XX 

ocorreram diversas ações estatais focadas na atração de pessoas, fundamentando-se em 

justificativas que eram desde a substituição da mão-de-obra escrava, passando pela melhor 

ocupação do território, chegando em teorias racistas que defendiam o embranquecimento 

da população e em argumentos econômicos como a necessidade da busca de 

trabalhadores, de determinadas localidades, para desenvolverem processos de 

modernização do país. Com base nesses argumentos, resta evidente que, como toda e 

qualquer política migratória, o Brasil estabeleceu critérios de seleção para a entrada e 

permanência de migrantes internacionais vinculados aos interesses estabelecidos pelos 

grupos em posse dos poderes políticos e econômicos. 

Tais informações são importantes para desconstruir a errônea ideia de que o Brasil 

foi, em algum momento, um país aberto a uma imigração sem controle estatal e que seus 

processos migratórios não trouxeram as características de preconceitos raciais e religiosos 

característicos da sociedade brasileira. Entretanto, em termos de ações externas 

relacionadas ao tema das migrações, vale destacar que depois das ações de atração 

estabelecidas no final do período imperial e começo do período republicano, o país só voltou 

suas atenções para a temática quando, nos anos 80 do século XX, em virtude de censos 

demográficos em que “desapareceram”1 pessoas, as autoridades perceberam que o país 

caracteriza-se, também, como um local de emigrantes. Nesse sentido, formam-se uma série 

de grupos e de indivíduos que se destacam pela defesa dos direitos e das condições de vida 

dos brasileiros, o que também fez com que os órgãos estatais atentassem para essa 

questão, fortalecendo o tema. 

Entretanto, antes desse novo despertar do tema, o Estado, no final da década de 70 

do século XX, implementou seus marcos normativos em relação ao tema da entrada e 

permanência de estrangeiros2 no Brasil, quando da implementação do Estatuto do 

Estrangeiro (lei 6815/1980), cujo texto é focado em elementos de segurança e que vê no 

estrangeiro um inimigo em potencial, o qual deve ser controlado em termos de entrada, 

permanência e atividades, no sentido de não oferecer riscos para o país. Tal forma de 

                                                           
1
 Os dados surpreenderam as autoridades, pois se esperava uma população maior em termos de 

projeção e se notou que muitos brasileiros tinham deixado o país para se dirigirem ao exterior, tendo 
como destinos mais impactantes os Estados Unidos, Portugal e Japão. 
2
 Apesar da crítica que a utilização do termo estrangeiro recebe de forma correta, a legislação 

brasileira ainda faz uso dessa palavra, o que justifica sua utilização em alguns momentos desse 
artigo, pois se tenta analisar a produção normativa brasileira sobre a temática. Vale destacar que na 
própria Resolução nº 126 do CNIg o termo estrangeiro está presente. 
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proceder não favoreceu a regularidade e integração dos imigrantes que se dirigiram ao 

Brasil, fazendo com que diversos grupos permanecessem invisíveis aos olhos da população 

e das autoridades. Vale ressaltar que permanecer imperceptível era, e ainda é, uma tática 

de garantir a permanência em determinada localidade, pois evita o contato com uma 

legislação, como a brasileira, que faz com que as autoridades atuem partindo de um 

pressuposto de suspeita em relação ao imigrante. Pessoas oriundas de outros países da 

América do Sul, com destaque para os bolivianos, permaneceram invisíveis por muito tempo 

para a maioria da sociedade civil ao mesmo tempo em que eram vistos como uma ameaça à 

segurança nacional para as autoridades migratórias.3 

Apesar do viés estritamente securitário estabelecido pelo Estatuto do Estrangeiro, o 

texto normativo manteve a associação histórica presente desde os tempos do Império entre 

migração e emprego criando um órgão consultivo, sediado junto ao Ministério do Trabalho4, 

denominado Conselho Nacional de Imigração (CNIg). Esse conselho tornou-se responsável 

por: formular a política de imigração; coordenar e orientar as atividades de imigração; 

efetuar o levantamento periódico das necessidades de mão-de-obra estrangeira qualificada; 

promover ou fornecer estudos de problemas relativos à imigração; estabelecer normas de 

seleção de imigrantes; dirimir as dúvidas e solucionar os casos omissos, no que diz respeito 

a imigrantes; opinar sobre alteração da legislação relativa à imigração, quando proposta por 

qualquer órgão do Poder Executivo.5 Ainda em vigor, o CNIg foi responsável por diversas 

resoluções, sendo hoje formado por representantes de diversos ministérios, dos segmentos 

dos trabalhadores e dos empregadores e da comunidade científica brasileira. 

Nesse sentido, o CNIg pode, desde a sua consolidação nos anos 90 do século XX, 

estabelecer uma série de resoluções no sentido de atender a demandas do mercados de 

trabalho brasileiro, resolver questões pontuais e, de forma bastante importante, amainar 

diversos excessos e restrições securitárias que eventuais interpretações do Estatuto do 

Estrangeiro poderiam trazer aos imigrantes no Brasil. Vale destacar que em diversos 

momentos, os membros do CNIg foram selecionados em função de sua trajetória de 

vinculação com a causa migratória, principalmente com a defesa dos brasileiros que se 

encontravam no exterior, estabelecendo uma forma de agir no cenário interno 

correspondente ao que defendiam para os brasileiros residentes no exterior, apesar das 

limitações que o Estatuto do estrangeiro oferece. 

                                                           
3
 Há diversos exemplos de trabalhos que demonstraram tal situação, citamos, em virtude da análise 

dos bolivianos, os do professor da UFAM, Sidney Silva, nos anos 90 do século XX em que a 
abordagem do tema se deu de forma bastante completa. 
4
 Utilizamos o termo Ministério do Trabalho por ser genérico e poder contemplar as diversas 

denominações que esse órgão recebeu em diferentes momentos, mantendo como núcleo básico de 
sua denominação o termo Trabalho. 
5
 Competências estabelecidas pelo Decreto nº 840, de 22 de junho de 1993. 
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Dessa forma, apesar de uma legislação retrógrada, o Brasil conseguiu implementar 

algumas ações importantes no sentido de conferir garantias aos imigrantes aqui residentes, 

além de conseguir das respostas à eventuais questões que surgiram, como o aumento de 

fluxos de certas nacionalidades, como foi o caso dos haitianos. No momento em que às 

autoridades e a sociedade civil perceberam que, inseridos na dinâmica da globalização na 

qual a circulação pelo mundo é característica (BAUMAN, 2005), em que o Brasil também se 

caracterizava como destino e passagem de migrantes internacionais, as resoluções do CNIg 

multiplicaram-se e tentaram conferir uma resposta aos desafios enfrentados em termos de 

formulação de uma política migratória. 

Dentro desse viés, em função do significativo aumento da entrada de pessoas 

oriundas da Venezuela, o CNIg estabeleceu a resolução nº 126, de 3 de março de 2017 

para oferecer uma forma de regularização e consequente proteção jurídica para parte 

desses migrantes. Descrever e analisar a formulação dessa resolução é o objetivo desse 

artigo, a partir de uma análise da realidade de circulação de pessoas na fronteira que se 

dirigem da Venezuela para o Brasil e que procuram, principalmente no estado de Roraima, 

conseguirem permanecer de forma regular no território brasileiro. Para tanto o artigo trará 

alguns dados relativos a esse fluxo migratório, descrição de alguns fatores de expulsão na 

Venezuela, as ações implementadas pelo Brasil e a pressão de algumas organizações no 

sentido da construção de uma resolução do CNIg sobre o tema, além de uma avaliação 

sobre a eficácia da resposta normativa oferecida pela resolução nº 126. 

 

As relações entre Venezuela e Brasil na fronteira 

Venezuela e Brasil possuem 2199 km de fronteira, a maior parte em áreas de floresta 

ou de reservas, sejam elas biológicas ou indígenas. A maior parte dessa região lindeira 

possui uma baixíssima densidade demográfica e quase nenhuma estrutura de contato entre 

os dois países. Além disso, os dois países são signatários de um tratado de não edificação 

em uma área que perpassa toda a linha divisória até a distância de 30 metros adentro para 

o interior de cada país. Esse quadro de ausência de uma interação social efetiva entre a 

população dos dois países só é rompido na região das cidades de Santa Elena de Uairén – 

Venezuela e Pacaraima – Brasil. Somente entre essas cidades há uma rodovia, principal 

medida estrutural para a ligação entre os dois países, tornando-se o principal corredor de 

circulação de pessoas entre os dois países. 

Do lado venezuelano, a cidade de Santa Elena de Uairén está localizada na região 

conhecida como La Gran Sabana, isso faz com que haja um fluxo turístico muito intenso na 

região, no qual os turistas se deslocam com a finalidade de conhecer o Parque La Gran 

Sabana. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística Venezuelano (INE, 2014), a 
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população da cidade é estimada em 36.120 habitantes. Entre essa população há, além dos 

venezuelanos, brasileiros, chineses, japoneses e outras nacionalidades hispano-

americanas.  

Já do lado brasileiro, em virtude do estreitamento das relações diplomáticas entre 

Brasil e Venezuela nos anos 90 do século XX e tendo como um dos objetivos o projeto a 

integração do setor comercial dos dois países, em 1995, a Vila do BV-8 passou a condição 

de município, sendo renomeada como Pacaraima. (BATISTA, SENHORAS e VERAS, 2014). 

O município, exceto sua sede, está localizado dentro das reservas indígenas Raposa Serra 

do Sol e São Marcos, incluindo também a Vila Surumu e trinta e cinco comunidades 

indígenas, destacando-se nesta região as etnias Wapixana, Macuxi e Taurepang. 

Além da conexão por via rodoviária, as duas cidades possuem, ainda, semelhanças 

em termos de formação, já que “são formadas por uma população migrante e por uma 

grande população indígena, os que as tornam muito parecidas” (SANTOS, 2015, p. 19), 

resultando em uma significativa complexidade política e de dificuldades de ação de 

desenvolvimento. 

Historicamente, a cidade de Pacaraima sempre foi bastante dependente de Santa 

Elena, cidade maior e com melhores ofertas de bens e serviços. Além disso, há que se 

destacar que, historicamente, o movimento migratório característico da região sempre foi o 

da ida de brasileiros para a Venezuela, muito dos quais motivados pelo sonho de construir 

uma nova vida e melhorar suas condições de vida, principalmente por meio de atividades no 

garimpo, dirigindo-se para localidades fora da área urbana de Santa Elena, mas 

permanecendo na região sul da Venezuela. Para os que permanecem no município, a 

maioria dos brasileiros que emigram estão inseridos no subsetor econômico de prestação de 

serviços de beleza, táxi, gastronomia (CRUZ, 2014, p. 86). 

Além desses migrantes, há os chamados movimentos pendulares, nos quais os 

brasileiros se dirigem ao lado venezuelano com o objetivo de adquirirem produtos de marcas 

mundialmente conhecidas com preços mais em conta do que os praticados no mercado 

interno. Essa é uma característica muita típica que foi muito vivenciada entre as cidades 

fronteiriças de Pacaraima e Santa Elena de Uairén, mas que vem sofrendo um processo de 

mudança em virtude da crise pela qual a Venezuela vem passando, ocasionando a 

escassez de mercadorias. Nesse aspecto, percebe-se uma queda no movimento de 

brasileiros buscando o comércio venezuelano. 

Esse desabastecimento, que não é só de produtos de marcas, mas também de 

produtos básicos, tem gerado, inclusive em termos comerciais, o incremento do comércio de 

Pacaraima, o qual, segundo dados divulgados nos meios de imprensa de Roraima, dando 

conta do crescimento do comércio da localidade (Folha de Boa Vista, 2016). Esse setor tem 



 

6 
 

focado no atendimento dos venezuelanos que se dirigem até o local para a obtenção de 

produtos, normalmente os de uso básico, como açúcar, arroz, óleo e produtos de higiene 

pessoal.  

Há que se destacar que, tradicionalmente, o comércio da região possui produtos de 

ambos os países, como também recebe seus pagamentos tanto no Real como em Bolívar. 

Há, ainda, informações de que o comércio em Pacaraima está se adaptando a nova 

realidade, no qual estabelecimentos estão reabrindo ou mudando de ramo para atender a 

demanda dos venezuelanos. Há também que se destacar que a debilidade econômica da 

Venezuela fez com que o câmbio praticado na localidade, que não é o oficial, aumentasse o 

valor da moeda brasileira, levando a um cenário em que mesmo a aquisição desses 

produtos básicos seja difícil para uma boa parte dos venezuelanos. 

Esse câmbio, associado ao grave desabastecimento e as tensões sociais que têm 

marcado a Venezuela nos últimos anos, tem gerado desde movimentos pendulares de 

residentes na Venezuela para a obtenção de mercadorias no Brasil como o aumento dos 

fluxos migratórios de venezuelanos no Brasil, os quais têm permanecido principalmente em 

Boa Vista e Manaus, em fluxos significativos a partir de 2015. 

 

O atual fluxo de venezuelanos ao Brasil 

O aumento dos fluxos de venezuelanos para o Brasil ocorre desde 2015 em virtude 

dos crônicos problemas de abastecimento de produtos básicos associados ao aumento das 

tensões e violência que marcam a trajetória recente da Venezuela. Nesse sentido, essa 

realidade não só atinge ao Brasil, fazendo-se presentes em movimentos transfronteiriços  

mais intensos, afetando a realidade dos três países que fazem fronteira com a Venezuela, 

os quais são Brasil, Colômbia e Guiana. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que os países limítrofes tornam-se rotas de fuga, 

houve o aumento da tensão entre os governos de Colômbia e Venezuela que gerou um 

conflito diplomático que motivou o fechamento da fronteira no ano de 2015, com algumas 

repetições dessa medida desde então, criando um cenário no qual a fronteira brasileira, bem 

menos intensa em termos de movimentação histórica de pessoas que a da Colômbia, 

passasse a receber um fluxo de venezuelanos inédito, o qual foi canalizado para o estado 

de Roraima, onde se localiza a ligação viária entre os dois países anteriormente citada.6  

                                                           
6
 Tomás Páez (2015) afirma que desde o final dos anos 90 do século XX mais de um milhão de 

venezuelanos saíram do país (dados até 2014), criando algumas redes migratórias que em virtude da 
atual tensão social do país tem sido utilizadas no atual contexto de aumento dos fluxos. Nesse 
aspecto, vários países tornaram-se destino de venezuelanos, notadamente na América e alguns da 
Europa. Destaca-se que o Brasil não fez parte desses fluxos do início do século XXI, sendo 
incorporado a uma lógica de destino efetiva a partir de 2015.  
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Nos anos seguintes o fluxo continuou a crescer, atingindo patamares inéditos em 

termos da diferença entre entradas e saídas. Segundo informações da Polícia Federal, só 

em 2016 o saldo de ingressos era de aproximadamente 10 mil pessoas a mais do que o de 

venezuelanos que deixaram o Brasil pela fronteira em Roraima.7  

Sobre o fluxo recente de venezuelanos no Brasil é bastante difícil estabelecer uma 

análise pautada em outros movimentos migratórios que chegaram ao Brasil, notadamente 

os movimentos que cruzam as fronteiras localizadas na região norte do Brasil, pois, pela 

primeira vez, há um fluxo migratório com esse número de pessoas que resolveram 

permanecer em uma região próxima ao seu país de origem. Nesse aspecto, o atual fluxo é 

completamente distinto do dos haitianos que marcou o Acre e o Amazonas a partir de 2010, 

já que além dos haitianos não residirem anteriormente nos países limítrofes os fluxos 

destinavam-se, na sua mais absoluta maioria, a ocuparem regiões do Brasil distantes da 

fronteira pela qual adentraram no território brasileiro (BAENINGER et al., 2016). Além disso, 

mesmo o fluxo de colombianos que ocorreu por bastante tempo para o Brasil não atingiu em 

um espaço de tempo de três anos um número sequer próximo do que atualmente se 

observa entre os venezuelanos, além de também terem se dirigido para regiões brasileiras 

distantes dos limites da Colômbia com o Brasil.  

 

Gráfico 1 – Entradas e saídas de venezuelanos em Roraima no ano de 2016 

Outro elemento inédito em relação à entrada de venezuelanos é a forte presença de 

grupos indígenas, notadamente da etnia warao. Esses indígenas têm entrado no Brasil em 

uma situação de grande vulnerabilidade e os órgãos relacionados a esses grupos no Brasil 

têm demonstrado grande dificuldade em lidar com essa etnia, notadamente em relação a 

como o estado brasileiro deve lidar com eles, como imigrantes ou como indígenas.  

Na comparação entre migrantes indígenas e não indígenas nesse fluxo de 

venezuelanos é possível observar algumas diferenças, entre as quais a que nos indígenas a 

vinculação com seu grupo é muito forte, o que os leva a realizar movimentos migratórios em 

conjunto, resultando em algumas dificuldades específicas, tais como encontrar locais com 

                                                           
7
 O governo do estado de Roraima divulgou já no ano de 2016 dados que falavam em 30 mil 

migrantes vindos da Venezuela. Não concordamos com esses dados, pois nao se verifica no estado 
os impactos que esse contingente de pessoas poderia ter causado em termos de utilização dos 
serviços públicos. 
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estrutura de recepção para esse contingente mais volumoso e que não se dispersa. Além 

disso, nota-se entre esse grupo, em diversos casos, a presença de indivíduos mais 

vulneráveis, tais como crianças, acompanhando seus pais, e idosos. Outra distinção é o fato 

de os indígenas não possuírem redes (no sentido de vinculações sociais anteriores) para 

estabelecerem seus destinos e locais de abrigamento. As pesquisas têm revelado, ainda, o 

fato de que a documentação entre os indígenas ser uma questão mais complicada, pois 

muitos deles não possuem ou não trouxeram documentos, o que resulta em dificuldade para 

fins de regularização. 

Entre os que não são indígenas, cuja maioria realiza o movimento migratório 

individualmente ou em grupos pequenos, a presença de crianças é menor, como se observa 

em diversas entrevistas e questionários aplicados pelos pesquisadores envolvidos na 

temática, nos quais há informações de diversas pessoas destacando que vieram sozinhos 

para depois trazerem seus filhos, aguardando estabelecer uma condição de vida no Brasil 

mais adequada. Os não-índios também fazem, em muitos casos, uso de redes para 

estabelecerem-se no novo destino, o que tem o potencial de torna-los invisíveis para os 

olhos da sociedade do local de destino e para as autoridades, pois se misturam à população 

local, recurso, como destacado anteriormente, utilizado para não despertar a atenção das 

autoridades migratórias, o que em alguns casos permitem sua manutenção em território 

brasileiro de forma irregular. 

 

As solicitações de Refúgio 

Em virtude do aumento da entrada de venezuelanos no Brasil, um dos dados oficiais 

que sofreu a maior variação, no sentido do seu aumento, foram as solicitações de refúgio 

feitos por esses nacionais, mais especificamente em Roraima. Não há dúvidas de que a 

grave tensão política e econômica pela qual atravessa a Venezuela pode ser um gerador de 

refugiados. Mas ao se analisar as hipóteses clássicas que permitem o refúgio, as quais são 

o fundado temor de perseguição em virtude de raça, religião, nacionalidade, opinião política 

ou pertencimento a certo grupo social, resta evidente que as três primeiras hipóteses não 

estão presentes no cenário político venezuelano e que mesmo as hipóteses mais plausíveis, 

como a do temor em função de opinião política ou do pertencimento a certo grupo social, há 

pouca possibilidade de que exista tamanha perseguição para se atingirem os números que 

as solicitações possuem até agora. Em 2014 foram realizados 4 (quatro) solicitações de 

refúgio por venezuelanos em Roraima, já em 2015 foram 230, em 2016 foram 2.230 e até 

meados de junho de 2017 os números chegam a 5.787 (G1, 2017). 

Uma das possíveis explicações para esse aumento decorre de a solicitação de 

refúgio ser um procedimento sem custos e que garante, desde a sua realização, a 
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regularidade migratória, permitindo a obtenção de documentos, tais como a carteira de 

trabalho (CTPS) e a utilização dos serviços públicos. Entretanto, em dados obtidos em 

relatos dessas pessoas, verifica-se a situação de que muitos não terão suas solicitações 

atendidas, por não conseguirem comprovar o fundado temor. O cenário, atualmente, indica 

que a maior parte dos solicitantes não será reconhecido como refugiado, a não que as 

autoridades brasileiras enquadrem as pessoas dessa nacionalidade como sujeitas a uma 

grave e generalizada violação de direitos humanos, o que levaria a um quadro de aumento 

do número de reconhecimentos. A situação de grave e generalizada violação de Direitos 

Humanos é prevista na lei brasileira de refúgio (lei 9474/1997) numa inserção desenvolvida 

a partir da Declaração de Cartagena em 1984 e que o legislador incorporou ao texto legal. 

Entretanto, ao se analisar o atual cenário das ações governamentais em relação aos 

migrantes oriundos da Venezuela, parece que essa possibilidade é bastante improvável. 

Mesmo com a eventual dificuldade no reconhecimento de muitos desses 

venezuelanos como refugiados, esses números de solicitações têm chamado a atenção do 

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), que verifica na realidade 

migratória de Roraima um fenômeno denominado “Fluxo Misto”, que é a existência em um 

mesmo fluxo migratório de refugiados e outros tipos migratórios, não providos das mesmas 

proteções e garantias ofertados aos primeiros (SILVA, BÓGUS e SILVA, 2017). Esse fluxo 

pode gerar a dificuldade para que os efetivamente enquadram-se na condição de refugiado 

possam solicitar e ter seus direitos reconhecidos. Esse fato justificou o estabelecimento de 

um escritório do Acnur em Boa Vista, capital de Roraima, assim como a Organização 

Internacional para as Migrações (OIM) que fará o mesmo em breve. 

 

Autoridades e a Sociedade Civil Organizada cobram uma resposta 

Além do envolvimento de organizações internacionais como o Acnur e a OIM com o 

tema, o significativo aumento dessa circulação de pessoas e das questões trazidas por ele 

fez com que diversos órgãos públicos e instituições da Sociedade Civil também 

desenvolvessem ações em relação à temática. Além de visitas ao estado de Roraima, 

notadamente Boa Vista e Pacaraima para visualizar a realidade no local, esses órgãos 

começaram a realizar uma série de ações no sentido de conferir um mínimo de gestão 

migratória e de garantias de direitos e proteção aos migrantes. Apesar das ações não 

estarem encontrando resultados adequados, principalmente pelo fato de serem demoradas 

e com recursos insuficientes, o fato desses órgãos e instituições estarem em contato com a 

realidade permite que sejam feitas cobranças públicas aos órgãos responsáveis pelas 

questões migratórias brasileiras no enfrentamento desse quadro. 
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Nesse sentido, em 2 de fevereiro de 2017 foi encaminhado ao CNIg um documento 

formulado pelo Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública da União e pelo 

Ministério Público do Trabalho, no qual apresentam uma recomendação solicitando a 

adoção de medidas humanitárias frente ao aumento no fluxo de venezuelanos no Estado de 

Roraima. Além dos órgãos citados, assinam o documento Instituições com alta 

representatividade frente aos temas migratórios e de defesa dos Direitos Humanos, como o 

Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), a Cáritas do Rio de Janeiro e de São Paulo, 

o Instituto Igarapé, a Missão Paz, a Fundação Avina e a Conectas Direitos Humanos. 

O documento clama ao CNIg que este assuma protagonismo na questão e 

estabeleça alguma medida no sentido de conferir proteção aos migrantes e possibilidade de 

regularização por algum mecanismo.  

Como é sabido, a Resolução Normativa 27/98 do CNIg, ao tratar de 
situações especiais e casos omissos, já confere abertura para uma 
alternativa migratória para aquelas pessoas que não se enquadrem no 
refúgio, mas que, diante de circunstâncias urgentes, especiais, humanitárias 
ou que não encontram amparo em outras disposições legais vigentes, 
possam pedir a regularização migratória com outros fundamentos. Neste 
âmbito, para o caso em apreço, sobre a entrada dos venezuelanos no 
Brasil, entendemos que se faz necessário uma Resolução do Conselho 
Nacional de Imigração contemplando de modo específico a possibilidade de 
concessão de uma residência temporária, com possibilidades de trabalhar 
regularmente. (BRASIL, 2017) 
 

O documento, em conjunto com outras formas de exercer pressão, obteve resultado, 

tanto que o CNIg publicou em 22 de fevereiro a resolução 125/2017, a qual foi rapidamente 

revogada, causando consternação nos órgãos subscritos do documento solicitando a 

resolução e nos envolvidos com o tema em geral. Entretanto, alguns dias depois, em 3 de 

março de 2017, a resolução foi novamente publicada, dessa vez com o número 126/2017, a 

qual começou a poder ser solicitada por alguns migrantes venezuelanos. 

Interessante notar que a resolução era desenvolvida ao mesmo tempo em que se 

discutia no Congresso Nacional a nova lei de migração no Brasil, o qual procura estabelecer 

uma legislação de caráter mais acolhedor e garantista, em detrimento da visão securitária 

ainda em vigor. Porém, quando se analisa o trâmite do projeto de lei aprovado, percebe-se 

que situações como a atualmente vivenciadas pelos migrantes em Roraima pouco 

impactaram no texto legal sancionado e que está em vacatio legis, pois pouco se 

desenvolveram previsões em termos de ações para manejar fluxos migratórios que 

rapidamente crescem em termos numéricos, como o caso atual da fronteira entre Venezuela 

e Brasil. Dessa forma, apesar da nova lei que em breve estará em vigor, os órgãos gestores 

das ações migratórias deverão continuar a estabelecer medidas no sentido de conferir 

algum grau de gestão e de garantias aos migrantes, tendo em vista que durante a sanção 

do projeto, o Poder Executivo vetou avanços importantes na proteção aos migrantes. 
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Conclusões – Análise da Resolução nº 126/2017 do CNIg 

Sem dúvida, a medida adotada pelo CNIg atendeu aos anseios dos órgãos que 

formularam a carta, mas a análise dos seus efeitos demonstra um grau de efetividade 

bastante pequeno. Em primeiro lugar, ela demorou bastante tempo para ser realizada, pois 

o fluxo se inicia em 2015 e somente em 2017 a resolução foi publicada. Além disso, vários 

dias passaram-se após a publicação da resolução para que ela fosse requerida por algum 

migrante, pois a divulgação do documento foi pequena, pouco atingindo ao grupo para o 

qual ela foi criada. 

Na mesma coleta de dados que destacou as quase seis mil solicitações de refúgio, o 

número de solicitantes da regularidade oferecida pela resolução de nº 126/2017 era de 

apenas 124 pessoas. Além da ausência de divulgação da medida, seus custos, apesar de 

reduzidos em relação ao visto MERCOSUL, ainda são proibitivos para a maior parte dos 

venezuelanos que se dirigem ao Brasil, os quais enfrentam dificuldades em inserirem-se no 

mercado de trabalho, assim como na retirada de seus recursos da Venezuela, fora o câmbio 

monetário que não lhes é nada favorável. Apesar de ter sido motivada pela realidade dos 

migrantes venezuelanos, a condição econômica não foi bem analisada no sentido de se 

garantir às pessoas o acesso ao direito e consequente obtenção de regularidade.  

Nesse aspecto, a medida teve um grau de sucesso muito pequeno, não se tornando 

uma alternativa ao refúgio, o qual ainda é a forma de regularização mais utilizada. 

Entretanto, o refúgio só deve ser aplicado aos que a ele fazem jus, pois é uma proteção 

pensada para pessoas em vulnerabilidade extrema e que necessitam de um maior cuidado, 

fora o fato de ter entre suas ações traz medidas que necessitam de um maior envolvimento 

da máquina burocrática brasileira que o da resolução do CNIg para serem implementadas, o 

que em termos finais, pode significar mais custos ao Brasil e a possível irregularidade 

migratória em breve para parte desses solicitantes. 

Nas ações diretas realizadas com os migrantes venezuelanos em Roraima, observa-

se que a maioria deles utiliza o refúgio como uma forma de obter a regularização migratória, 

não sendo motivados pela busca de formas de proteção mais efetiva frente a perseguições 

eventualmente sofridas em seu país de origem. Isso é tão evidente que algumas das 

obrigações dos que solicitam refúgio, como não poderem retornar ao local em que possuem 

o fundado temor de alguma forma de perseguição é desconhecido ou ignorado por uma 

parcela significativa dessas pessoas, as quais, em diversas entrevistas, alegam ter que 

retornar em breve para a Venezuela para resolver algumas demandas. 

 Outro ponto interessante é a tentativa de ampliação da aplicação de uma medida 

semelhante ao visto MERCOSUL para dessa forma atender aos venezuelanos. Vale 

destacar que tal visto beneficia a nacionais de diversos países parceiros do bloco, mas não 
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a todos os nacionais de países membros, pois não era aplicado aos venezuelanos, os quais, 

apesar de toda a dificuldade de seu país em se adequar às regras do bloco, mereceria uma 

atenção maior nessa temática, notadamente quando analisamos os dados trazidos pelos 

pesquisadores das migrações na Venezuela desde o início do século XXI. Isso evidencia 

que o anseio de uma integração capaz de ultrapassar a mera aproximação econômica é um 

sonho ainda distante, pois os benefícios que efetivamente atingiriam a população dos países 

membros foram implementados de forma ineficiente.  

Já em termos de documentos internacionais, chama a atenção o fato de que no texto 

da Resolução nº 126 há comentários sobre os compromissos internacionais firmados pelo 

Brasil, mas em nenhum momento se destaca a necessidade de avanço nesses acordos, tais 

como o a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 

Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, documento esse que 

significaria um avanço capaz de conferir proteção e segurança para vários desses 

migrantes. Nesse sentido, resta evidente a dificuldade dos países em abdicarem de 

paradigmas de soberania no controle migratório para conferirem mais garantias aos 

migrantes e avanços em termos de Direitos Humanos. 

Outro ponto a ser destacado sobre a resolução, criada a partir de uma boa iniciativa 

materializada na carta endereçada ao CNIg, é que ela também padece do problema de 

natureza de todas as resoluções do órgão, a precariedade, pois elas podem ser revogadas a 

qualquer tempo ou não serem renovadas após o seu termo. Apesar do avanço que a nova 

lei de migração representa em relação ao estatuto do estrangeiro, não há como se prever 

como e quais as medidas que serão adotadas para tratar desse fluxo específico, o qual não 

deverá diminuir no curto prazo, pois as tensões políticas e as dificuldades econômicas na 

Venezuela não parecem encontrar um termo rapidamente, continuando a ser fator de 

expulsão desses migrantes. 

A resolução nº 126, apesar da tentativa de resolver uma questão presente no país, 

acaba sendo mais um documento capaz de comprovar que em termos migratórios o Brasil 

continua a não possuir planejamento para as demandas que possam vir a aparecer, 

resolvendo o tema caso a caso, sempre com a característica de oferecer respostas lentas 

que muitas vezes inviabilizam o acesso dos migrantes à regularidade e aos serviços e 

direitos assegurados, além de dificultar que essas pessoas possam trazer desenvolvimento 

e contribuições ao contexto nacional. 

O fato é que em sua avaliação sobre as migrações internacionais, notadamente na 

entrada de pessoas no Brasil, as autoridades não veem nesse movimento a criação de 

oportunidades para o país, principalmente quando não se enquadram em um estereótipo 

daquilo que consideram o imigrante ideal. Dessa forma, o Brasil continua a ser bastante 
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seletivo para os migrantes, pois apesar das mudanças e dos avanços que os movimentos 

migratórios ofereceram historicamente, os direitos e a integração para essas pessoas ainda 

são vistos apenas enquanto custos ao país, contrariando o que dizem os estudos 

migratórios contemporâneos. 
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ANEXO 

Resolução Normativa CNIg Nº 126 DE 02/03/2017 

Publicado no DO em 3 mar 2017 
       

Dispõe sobre a concessão de residência temporária a nacional de país fronteiriço. 
O Conselho Nacional de Imigração, instituído pela Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, e 
organizado pela Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, no uso das atribuições que lhe 
confere o Decreto nº 840, de 22 de junho de 1993, Tendo em vista o disposto na Resolução 
Normativa nº 27, de 25 de novembro de 1998, combinada com a Resolução Recomendada 
nº 8, de 19 de dezembro de 2006, 
Considerando os objetivos que inspiraram o Acordo sobre Residência para Nacionais dos 
Estados Partes do MERCOSUL e Países Associados, no sentido de aprofundar o processo 
de integração, implementar política de livre circulação e promover a regularização migratória 
dos nacionais da região, 
Considerando os compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito internacional, no sentido 
de estabelecer políticas migratórias que garantam o respeito integral aos direitos humanos 
dos migrantes e seu pleno acesso à justiça, à educação e à saúde, 
Considerando o fluxo migratório a unidades da Federação, sobretudo na região Norte, de 
estrangeiros nacionais de países fronteiriços que ainda não são parte do referido Acordo de 
Residência, que se encontram em situação migratória irregular no Brasil e aos quais não se 
aplica o instituto do refúgio para permanecer no país, 
 
Resolve: 
 
Art. 1º Poderá ser concedida residência temporária, pelo prazo de até 2 anos, ao estrangeiro 
que tenha ingressado no território brasileiro por via terrestre e seja nacional de país 
fronteiriço, para o qual ainda não esteja em vigor o Acordo de Residência para Nacionais 
dos Estados Partes do MERCOSUL e países associados. 
 
Parágrafo único. A solicitação de residência temporária deverá ser feita junto às unidades da 
Polícia Federal, para registro, mediante a apresentação da seguinte documentação: 
I - requerimento preenchido; 
II - duas fotos 3x4; 
III - cédula de identidade ou passaporte válido; 
IV - certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular; 
V - certidão negativa de antecedentes criminais emitida no Brasil; 
V - declaração de que não foi processado criminalmente no país de origem; e 
VI - comprovante de pagamento de taxas. 
 
Art. 2º O estrangeiro que pretenda se beneficiar da presente Resolução Normativa e tenha 
solicitado refúgio no Brasil deverá apresentar às unidades da Polícia Federal declaração de 
preferência de regularização de estada, indicando como fundamento de seu pedido esta 
Resolução Normativa. 
 
Parágrafo único. A declaração de preferência será encaminhada ao Comitê Nacional para 
Refugiados (CONARE) para as providências administrativas a seu encargo. 
 
Art. 3º Esta Resolução Normativa vigorará pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogada. 
 
Art. 4º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 

HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA 
Presidente do Conselho 


