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Resumo:  Este  artigo  é  parte  de  uma  pesquisa  em andamento  na  qual  se  procurou

observar como diferentes atores interagem com a lei do estrangeiro, tendo como suporte

empírico  a  comunidade  Boliviana  na  cidade  de  São  Paulo.  No  decorrer  da  pesquisa

acompanhei a Primeira Conferência de Migrações e Refugio (COMIGRAR), durante todo

o processo dizia-se que este era o momento de “ouvir as necessidades do migrante” e por

fim criar um novo estatuto que fosse de encontro com as atuais necessidades migratórias

sem deixar  de  lado  os  princípios  humanistas.  Um grupo  de  especialistas  elaborou  o

anteprojeto de lei a partir deste processo que durou aproximadamente um ano. Sendo

este apresentado no ano de 2014 ao governo federal. Um ano se passou e no ano de

2015 foi  noticiado que um projeto de lei  de migração tinha sido aprovado no senado,

entretanto este não era o da COMIGRAR e sim o PLS do senador Aloysio Nunes (PSDB-

SP), apresentado no ano de 2013. Propõe-se neste artigo analisar estes dois projetos de

lei,  observando suas principais  semelhanças,  diferenças,  e possíveis  repercussões na

comunidade  costurando  deste  modo  um quadro  analítico  das  recentes  mudanças  no

cenário jurídico migratório brasileiro.
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Palavras chave: Lei de Migrações, Brasil, Comigrar, PL 288/2013, Direitos Humanos.

1. Introdução a legislação / política imigratória brasileira. 

O debate acerca do estatuto do estrangeiro no Brasil vem a algum tempo tomando

espaço,tanto no meio acadêmico quanto no meio político. Desde a sua formulação em

1980, quando o intuito era assegurar principalmente a segurança nacional,  tal  cenário

criava um “estigma” em torno do migrante, como se este fosse uma possível ameaça ao

país. Na verdade, a própria escolha da palabra a ser utilizada: estrangeiro ou imigrante já

implica uma tomada de posição. Segundo Sayad (1998)

Um estrangeiro segundo a definição do termo é estrangeiro claro até as fronteiras,
mas  também  depois  que  passou  as  fronteiras  continua  sendo  o  estrangeiro
enquanto  puder  permanecer  no  país.  Um imigrante  é  estrangeiro  claro  até  as
fronteiras, mas apenas até as fronteiras. Depois que passou a fronteira deixa de
ser um estrangeiro comum para tornar-se um imigrante. Se "estrangeiro” é antes
de  tudo  uma  condição  social  é  um  critério  social  que  faz  do  estrangeiro  um
imigrante.(SAYAD, 1988, p. 243)

O estigma que gira em torno do imigrante não está apenas na utilização dos termos

estrangeiro ou imigrante. A perspectiva de que determinadas pessoas que entram no país

não deveriam entrar ultrapassa o determinado por escrito nas leis. A própria lei brasileira

assumiu durante os anos 80 uma postura a criminalizar o estrangeiro, fazendo deste uma

possível ameaça ao país. 

No ano de 2009 foi  apresentada ao Governo Federal  uma proposta de lei  que

alteraria este estatuto. Embora um novo projeto,  visando à alteração do texto original

tenha  sido  encaminhado ao  Senado,  a  lei  continua  parada e  ainda hoje  as  relações

dos estrangeiros com o Estado Brasileiro são pautadas por uma lei  defasada.  Com a

proposta de repensar o estatuto do estrangeiro, em compasso com os princípios básicos

de  direitos  humanos  e  as  novas  necessidades  e  realidades  migratórias,  a  primeira

COMIGRAR (Conferencia sobre Migrações e Refúgio)  foi  realizada na cidade de São

Paulo entre os dias 30 de maio e 1° de junho, envolvendo migrantes, sociedade civil,

associações,  pessoas  de  diversas  nacionalidades,  acadêmicos,  dentre  outros  que

acompanham a causa migrante.

Metodologia:

Para  poder  analisar  as  diferenças  entre  os  projetos  apresentados  ao  governo  sobre

legislação migratória, será realizado o seguinte estudo; A princípio a leitura individual de



cada uma das propostas de lei, afim de com isto me familiarizar com o texto. Durante as

leituras  foram  ressaltadas  as  motivações  para  elaboração  dos  projetos,  quando

encontrados na justificativa. Compreendemos que tal leitura indica o “pensamento” da lei

muitas vezes dificultada por seu complexo léxico. Após realizada tais leituras, acompanhei

artigo a artigo, que a princípio indicaram de maneira unanime a necessidade de se alterar

um estatuto defasado. Sendo assim, prossegui guiada pelos seguintes questionamentos:

será que tais projetos alteraram a “defasada” legislação da década de oitenta? Se sim,

onde e em que aspectos. Procuramos também elencar os envolvidos na elaboração dos

projetos, pois, acreditamos que estes grupos podem nos fornecer mais elementos para a

compreensão acerca do aqui proposto. Em todo caso, de forma breve, recordaremos o

que ocorria na época da elaboração dos projetos.

1.1 Da formação das leis, fomentos, portarias e legislação: reflexões.

De acordo com o jurista Alexandre Costa as leis não surgem espontaneamente,

elas fazem parte de todo um contexto cultural  e são estruturadas seguindo uma certa

hierarquia.

As leis são as normas jurídicas que não surgem espontaneamente no seio de uma
comunidade, mas são elaboradas pelos governantes e impostas ao grupo social.
Tendo  em  vista  que  o  Estado  é  a  principal  estrutura  de  poder  político  nas
sociedades  contemporâneas,  podemos afirmar  que,  atualmente,  as  leis  são  as
expressões normativas do poder estatal. (COSTA,2001, p.107).

Para o jurista a melhor forma de representar tal hierarquia é pensando no modelo

de pirâmide na qual tem-se no topo a Constituição Federal, logo abaixo dela tem-se as

leis propriamente ditas que se subdividem em leis complementares e leis ordinárias. “As

leis complementares somente podem regular as situações em que a constituição exige

expressamente uma lei complementar (...)” O congresso não pode fazer uma lei sobre um

assunto  não  previsto  na  constituição.  (COSTA,2001.,  p.  107).  Por  outro  lado,  as  leis

ordinárias  podem  desde  que  seja  da  competência  do  congresso  nacional  tratar  de

qualquer assunto.

No mesmo patamar das leis encontram-se as medidas provisórias, estas têm força

de lei e são editadas pelo presidente (a) da República, ainda neste patamar encontra-se

os  Tratados  Internacionais.  Temos  como  exemplo  os  últimos  tratados  voltados  para

imigrantes que visam o termino da prática de tráfico de pessoas, são eles os tratados

568 /2010 e 133/ 2011 assinados nos anos de 2004 e 2007 respectivamente.

Os decretos estariam abaixo do patamar acima descrito, vale lembrar que estes



são editados pelo presidente (a) da República. Por fim, mas não menos importante, tem-

se as Portarias ou em alguns casos podem também ser chamados de Resoluções, as

Portarias são segundo Alexandre Novaes “ instrumentos utilizados pelos ministérios para

regular as matérias relativas, a sua competência especifica. (COSTA,2001, p. 107 a 112).

Se  pensarmos  no  ordenamento  jurídico  em torno  da  legislação  do  estrangeiro

teríamos primeiramente o embasamento na constituição Federal  de 1988 que em seu

artigo quinto dita os direitos e garantias fundamentais ao homem, segundo esta 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade(...) (Brasil,1988)

Entretanto a lei  não assegura a conduta moral  das pessoas,  e é sabido que o

direito acima referido é diariamente violado, desde sua instancia mais simples e cotidiana,

até mesmo perpassados inclusive pelas instancias do governo. 

Os decretos, são editados pelo presidente (a) da Republica, um dos exemplos que

podem ser abordados é o decreto número 840, de 22 de junho de 1933. Já no início do

texto normativo lê-se: que dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho

Nacional de Imigração e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts.
16, inciso VIII, letra d , e 19, inciso VII, letra b , da Lei n° 8.490, de 19 de
novembro de 1992,(Decreto nº 840, de 22 de junho de 1933)

Conforme elucidado acima, a proposta é demonstrar como em todas as instancias

de normativas jurídicas tratou-se da questão imigratória, o que demonstra que tal não é

uma  questão  pequena  tão  pouco  menos  importante.  Podemos  citar  ainda  as  cinco

portarias adotadas que tendiam a regular imigrantes no Brasil, não deixando de citar o

estatuto do estrangeiro que sendo pensando dentro da pirâmide acima abordada estaria

logo abaixo da Constituição Federal.

1.2 Breves notas sobre as políticas direcionadas a imigrantes no Brasil.

A política migratória brasileira que vigora hoje expressa especialmente o modo pelo

qual o Estatuto do Estrangeiro sofreu, ao longo do tempo, diversas mudanças. Entre elas

podemos ressaltar o modo como são encaradas questões tais quais racismo e economia.



Temos como hipótese que no sentido econômico, o estrangeiro foi se ajustando conforme

a necessidade do governo nas distintas esferas históricas. Primeiro tem-se a entrada para

colonização, e uma clara política aqui para a não perca de terras para outros que não os

portugueses. Logo após tem-se a entrada de europeus que autorizados pelo governo,

serviriam de mão de obra, substituindo deste modo a mão de obra escrava,  além de

embranquecer  a  população,  como bem aponta  a  antropóloga Giralda  Seyferth  (2002)

Acredita-se, que conforme foram ocorrendo as necessidades do ´´estado” e tão somente

quando  estas  ocorriam,  se  pensava  no  estrangeiro  e  em  suas  possíveis  regulações

jurídico legais.

A política estabelecida fomentou um padrão sobre o imigrante desejado que foi se

alterando durante toda a história brasileira. Embora alguns aspectos tenham permanecido

inalterados, tais como a cor da pele, a condição financeira dentre outros a maneira como

este imigrante será considerado como “ideal” mudará no decorrer da história.

1.3 Estatutos do Estrangeiro.

No ano de 1980 é aprovada a lei  do Estatuto do Estrangeiro,  pelo governo do

presidente João Figueiredo. O imigrante era visto como uma possível ameaça ao país,

característica esta que permanece no texto embora 30 anos tenham decorrido desde a

sua implementação no judiciário. Outros aspectos da lei continuam defasados tais quais:

o  estrangeiro  não  pode  exercer  atividade  política  (art.  107);  o  estrangeiro  não  pode

transmitir, operar ou ter uma rádio (art. 106). O referido estatuto permite ao Ministério da

Justiça,  sempre  que  considerar  conveniente  aos  interesses  nacionais,  impedir  a

realização por estrangeiros de conferencias, congressos exibições artísticas. Sendo assim

diversas organizações não governamentais que acompanham as questões relacionadas à

imigração, e até mesmo membros do corpo do Estado reivindicaram a alteração do texto.

Ocorreram algumas tentativas de alteração da lei, de forma jurídica, denominadas

“minutas”.  A primeira delas ocorreu em 2009 com o projeto de Lei  5655/09.  Entre as

propostas  deste  novo  texto  estava  a  criação  da  categoria  “visto  para  tratamento  de

saúde”. O texto inovava ainda ao permitir  a estudantes exercer atividade remunerada,

condicionada à autorização do Ministério do Trabalho. Resende e Ramalho ( 2006) –citam

em seu trabalho que ao analisarmos um determinado discurso  devemos observar  os

elementos que estão em torno deste discurso. Se utilizarmos essa técnica observaremos

que o ano de 2009 foi bastante singular para a divulgação de uma questão migratória na

mídia em função da chegada dos imigrantes que chegavam ao norte do país vindos do

Haiti. Alguns jornais se reportavam essa chegada como “a invasão haitiana”.



No contexto histórico-político da construção do texto regulamentando a entrada e

permanência de estrangeiros no país foi  criado, em conjunto, o Conselho Nacional de

Imigração  (CNIG)  responsável  por  acompanhar  as  necessidades  relacionadas  às

migrações no país. Como bem aponta seu próprio decreto de criação e gestão:

Art. 1° Ao Conselho Nacional de Imigração, órgão de deliberação coletiva,
integrante do Ministério do Trabalho, nos termos da Lei n° 8.490, de 19 de
novembro de 1992, compete:

I - formular a política de imigração;

II - coordenar e orientar as atividades de imigração;

III  -  efetuar  o  levantamento  periódico  das  necessidades  de  mão-de-obra
estrangeira  qualificada,  para  admissão  em  caráter  permanente  ou
temporário;

IV - definir as regiões de que trata o art. 18 da Lei n° 6.815, de 19 de agosto
de 1980, e elaborar os respectivos planos de imigração;

V - promover ou fornecer estudos de problemas relativos à imigração;

VI  -  estabelecer  normas  de  seleção  de  imigrantes,  visando  proporcionar
mão-de-obra  especializada  aos  vários  setores  da  economia  nacional  e
captar recursos para setores específicos;

 VII diminuir as dúvidas e solucionar os casos omissos, no que diz respeito a
imigrantes;

VIII  opinar  sobre  alteração  da  legislação  relativa  à  imigração,  quando
proposta por qualquer órgão do Poder Executivo;

IX - elaborar seu regimento interno, que deverá ser submetido à aprovação
do Ministro de Estado do Trabalho. ( Decreto nº  840 de 22 de junho de
1933) 

1.4 Anistias (regularizações) no Brasil 

A elaboração da Lei do Estrangeiro não foi suficiente para toda a “realidade” migratória

que se tornava progressivamente mais complexa. Muitos imigrantes entravam ilegalmente



no país, ou permaneciam de forma irregular /  indocumentada. Como uma tentativa de

amenizar  os  problemas  relacionados  aos  imigrantes  em  situação  irregular  ou

indocumentados no país, foram criadas e promulgadas cinco leis de anistia.

As  leis  de  Anistia  –  1981,  1988,  1998  e  2009  –  compreenderam  ao  todo

aproximadamente  140-  150  mil  solicitações.   Entretanto,  os  números  referentes  às

pessoas que foram efetivamente  beneficiadas e  legalizadas pelas  leis  de  Anistia  não

chegam à metade do total  acima mencionado. Exigências de documentos excessivos,

medo da Polícia Federal e taxas solicitadas, foram razões apontadas para que o número

fosse assim tão reduzido.

Segundo Rosita Milesi (2009) “a regularização (anistia) de 1981 gerou uma série de

confusões”. Entre elas, as referentes ao artigo 134 no qual havia sido “acrescentado a

possibilidade de concessão de registro provisório,  com validade por dois anos, o qual

dava ao imigrante o direito ao exercício de atividade remunerada e à livre locomoção no

território nacional” (Milesi.2009 p. 3). O problema, como apontou Milesi,  é que muitos

estrangeiros que se apresentaram à Polícia Federal pedindo o registro foram autuados

com pena de multa e notificados a deixarem o país. A autora destaca, ainda, que a anistia

ocorrida  no  ano  de  1988  foi  uma  tentativa  de  minar  as  possíveis  dúvidas  sobre  as

penalidades que seriam aplicadas aos estrangeiros. 

Embora  os  números  oficiais  de  imigrantes  que  requereram  anistia  sejam

expressivos, o número real de imigrantes em situação irregular é muito maior. Estima-se

que muitos imigrantes acabam não realizando sua regularização por desconfiança, pela

quantidade  de  documentação  a  ser  apresentada  e  em  função  dos  prazos  para

encaminhamentos da solicitação. 

1.5 -  As mudanças no Estatuto do Estrangeiros.

 Diversas foram as tentativas de alterações no estatuto do estrangeiro, e mesmo quando

tais alterações não eram alcançadas, portarias e resoluções passavam afim de tentar

diminuir as dificuldades enfrentadas por imigrantes, como foi o caso das anistias ocorridas

cinco vezes no Brasil  desde os anos 80.  Como proposto analisaremos aqui,  as duas

últimas propostas.

 No ano de 20131 a partir da portaria nº 2.162/ 2013 Ministério da Justiça criou-se uma

1  Esse já pode ser considerado o terceiro projeto executivo apresentado ao Congresso Nacional – O
primeiro  deles  tramitou  de  1991  a  2001  e  foi  retirado  da  pauta  pelo  Governo  Federal,  por  ser
considerado desatualizado. Em 2005 através do presidente Lula se encaminhou um outro projeto que no
ano  de  2009  ficou  reconhecido  como  lei  5655  (que  aguarda  parecer  da  comissão  de  Relações



comissão de especialistas2, que em conjunto com a sociedade civil elaborariam um texto

que findando em um projeto de lei mudaria o texto legislativo e o tornaria mais próximo da

realidade migratória. O processo ganhou o nome de COMIGRAR (Conferência Nacional

sobre  Migrações  e  Refúgio)  e  foi  divido  em etapas das quais  em boa parte  delas  a

comissão de especialistas participava. A princípio elaborou-se uma plataforma online na

qual todos (entidades, imigrantes, ongs dentre outros) sugeriam propostas de alteração

na lei ou inclusão de novos textos. A partir da plataforma online, organizou-se reuniões

presenciais,  nas  principais  cidades  do  Brasil,  ao  longo  do  processo  a  comissão  de

especialistas  definiu  cinco  principais  características  de  sua  proposta.   Das  reuniões

presenciais elegia-se um representante que ganhava o nome de delegado, o intuito era

principalmente  ouvir  as  demandas,  e  garantir  que  estas  fossem ouvidas  inclusive  na

reunião nacional (COMIGRAR). Anterior a reunião que seria realizada na cidade de São

Paulo a nível nacional, circulou entre “a rede” uma primeira versão do anteprojeto, que

teria sido pensado a partir de todo este processo. Após a reunião nacional realizada em

São Paulo originou-se o texto final do anteprojeto de lei que foi apresentado ao governo,

tal texto teve em sua justificativa a retirada criminalizante que gira em torno do imigrante

respaldado  ainda  na  época  da  ditadura,  além  de  converter  a  dicotomia

brasileiro/estrangeiro em uma nova paleta conceitual, em sua justificativa o anteprojeto

abandona o conceito de “estrangeiro”

Além disso a lei inova criando uma Autoridade Migratória Nacional (ANM) que unificaria

em um único local todos os serviços aos quais os imigrantes precisam em certa medida

passar.  O novo órgão “ANM” teria um regime autárquico especial (ou seja, comandando a

si mesmo) vinculada à Presidência da República, tal autoridade atuaria como autoridade

administrativa independente, em sua estrutura organizacional é possível  observar sete

órgãos  entre  eles  uma  Câmara  de  articulação  sindical  e  um  Observatório  Nacional

Migratório.  O  anteprojeto  de  lei  inovaria  ainda  com  a  criação  de  um mecanismo  de

acolhida humanitária  para atender  fluxos pontuais  de migração internacional,  além de

permitir que os que ingressassem no país com o visto temporário, pudessem ter até dois

anos para procurar emprego legalmente. Segundo a justificativa do anteprojeto:

Exteriores e da defesa Nacional) na Câmara do Deputados. Entretanto essa proposta por muitos já é
considerada ultrapassada. Logo, no ano de 2013 Aloysio Nunes (PSDB-SP) apresentou o Projeto de Lei
número 288 que tramitou no senado, também no ano de 2013, e neste mesmo ano o Conselho Nacional
da Justiça encaminhou um anteprojeto de lei elaborado por especialistas, e como resposta do processo
que foi a COMIGRAR.

2  O grupo de especialista foi composto por onze pessoas das quais, três mulheres e oito homens. Quatro
acadêmicos  da  Universidade  São  Paulo,  uma  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro,  um da
Universidade  Federal  do  Paraná.  Um consultor  legislativo.  Um procurador  Federal  dos  direitos  do
Cidadão, o Secretário Nacional da Justiça, e Guilherme Granja.



“  Como elemento  crucial  da  consolidação  da  democracia  brasileira,  este
Anteprojeto acolhe demandas históricas de entidades sociais que atuam em
defesa dos direitos dos migrantes. Entre elas, destacaríamos a criação de
um  órgão  estatal  especializado  para  atendimento  dos  migrantes,  em
especial  para a gestão dos processos de regularização migratória, com o
necessário aprofundamento das capacidades do Estado para produção de
dados e formulação de políticas  públicas relacionadas a esta  temática.  ”
(Texto  presente  na  justificativa  do  anteprojeto  de  lei  elaborado  pelos
especialistas)

Assim como o texto da COMIGRAR, o projeto de lei  sobre imigração elaborado pelo

Senador foi apresentado ao governo no ano de 2013. Aloysio Nunes Ferreira se formou-

se em direito e cursou Ciências Sociais na USP, por conta de ações contra a ditadura

militar,  se  exilou  na  França  de  1968  a  1979.  Ao  retornar  para  o  país,  foi  Deputado

Estadual pelo PMDB por duas vezes, e uma vez Deputado Federal pelo mesmo partido.

Em 1999 elegeu-se Deputado Federal do PSDB pelo estado de São Paulo, e entre os

anos de 2013 a 2015 foi líder do PSDB no Senado, em 2015 assumiu a presidência da

Comissão de Relações Exteriores e foi eleito vice-presidente do PSDB nacional.

O projeto de lei 288/2013 não foi o primeiro projeto que o senador enviou para tratar da

questão dos imigrantes no Brasil, em 2012 ele escreveu a PEC (Proposta de Emenda à

Constituição) 25/2012, que permite a imigrantes estabelecidos no país votar e ser votado

em  eleições  municipais,  a  PEC  aguarda  designação  de  relator  na  Comissão  de

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) 

O PLS 288/2015 segundo o senador é resultado também de sua vivencia com refugiado

na França, no dia dois de julho de 2015 data em que o projeto foi aprovado pelo senado,

Aloysio Nunes fez um comunicado no Youtube, bastante satisfeito, em suas palavras:

O brasil sempre foi é e sempre será um pais de migração na nossa história.
Agora a imigração no Brasil é regulada por uma lei de outro tempo que foi o
da  ditadura  toda  baseada  no  conceito  da  segurança  nacional,  onde  o
imigrante é visto como uma ameaça. Eu apresentei um projeto de lei aqui no
senado e foi aprovado hoje, que muda inteiramente esse paradigma. Daqui
para a frente o imigrante será bem-vindo e nos criaremos condições para
que ele se integre na população brasileira,  com documentação, acesso a
serviços  públicos,  garantias  sem  prejuízos  a  vigilância  necessária  que
precisa se dar a pessoas condenadas, ou pessoas envolvidas com crime no
exterior  que  venham  para  o  Brasil.  Ele  (o  pls)  cuida  também  daqueles
brasileiros que em um determinado momento de sua vida tiveram que ir para
o exterior, trabalhar lá fora, e que precisam ter determinadas garantias para



voltar ao Brasil, trazendo por exemplo o patrimônio que tiver conquistado lá
fora, ter sua situação previdenciária garantida aqui no Brasil. Então é uma lei
muito importante e foi aprovada hoje no Senado e eu estou muito feliz com
isso. (Aloysio Nunes fala do PLS 288/ 2013- Lei de Migração (direitos para
imigrantes) aprovada no Senado- obteve 99 visualizações no Youtube.

O texto (PL- 288/2013) percorreu o seguinte caminho até ser encaminhado a câmara dos

deputados3. Primeiro o texto passou pela Comissão de Assuntos Especiais (CAS), onde

ficou designado o senador Cyro Miranda (PSDB- Goiás) para ser o relator, no CAS, houve

aprovação da matéria com quatro emendas que diziam respeito principalmente a proteção

do  emigrante  brasileiro,  afim  de  que  este  tivesse  a  possibilidade  de  contribuição

retroativa.  Depois  foi  encaminhado  para  a  Comissão  de  Constituição  de  Justiça  e

Cidadania onde ficou designado como relator o deputado federal Eduardo Braga (PMDB-

Amazonas) este não apresentou alterações ao texto, e se mostrou em consonância com o

deputado Cyro Miranda quanto as alterações que o mesmo mencionou. Ao passar por

esta  comissão,  foi  encaminhada  para  a  Comissão  de  Relações  exteriores  e  Defesa

Nacional nesta, cabendo a esta decisão terminativa sobre a matéria. Ao contrário das

anteriores,  ao  invés  de  ter  sido  designada  foi  solicitada  para  receber  parecer  pelo

Senador  Ricardo  Ferraço  (PMDB-  Espirito  Santo).  Dentro  do  seu  parecer  encontrei

trechos da justificativa do PLS, dentre estes podemos citar:

“o  regime  jurídico  brasileiro  para  estrangeiros  apresenta  defasagem
evidente, já que à época em que foi concebido, no início dos anos 80, ainda
estávamos  em  período  autoritário  e  com  grandes  preocupações  de
segurança nacional, o que se refletiu na regulação jurídica. Contudo, outros
enfoques  são  aconselháveis  para  abordar  essa  matéria,  como  o  de
cooperação,  o  trabalhista  e o humanitário”(Trecho da justificativa ao PLS
288/2013 encontrado no relatório do Senador Ricardo Ferraço).

“a  lei  almejada construirá  um corpo normativo  de direitos e deveres que
devem alcançar todos os imigrantes, que cada imigrante faz jus a todos os
direitos previstos e que cada direito se realiza em conjunto com a efetividade
dos demais”( Trecho da justificativa ao PLS 288/2013 encontrado no relatório
do Senador Ricardo Ferraço)

1.6 Semelhanças, diferenças e o jogo de poder:

De modo geral o texto do Senador Aloysio Nunes está dividido em 139 artigos distribuição

e onze capítulos.  Seu texto  difere-se  do texto  da Comigrar  principalmente  quanto  ao

3  É valido ressaltar aqui  que o projeto apresentado no dia onde de julho de 2013, tramitou em diferentes
instancias, e obteve diversos apontamentos para alteração do texto, com substitutivos, emendas dentre
outros. Sendo assim, o projeto de lei 



número  de  artigos  que  tratam  de  extradição,  transferência  de  execução  da  pena,

transferência de pessoas condenadas, trecho este que não chega a ser mencionado no

texto  dos  especialistas,  bem  como  das  infrações  e  das  penalidades  administrativas.

Entretanto o PLS 288, atribui a um regulamento que deverá ser elaborado a posteriori

diversas atribuições,  além de  deixar  claro  que  determinados  casos são e  devem ser

geridos  pela  Policia  Federal.  Como  por  exemplo;  expulsão,  transferência  de  presos,

dentre outros. O projeto traz consigo também toda uma tabela com valores de multas

administrativas que possivelmente possa vir a ser cobrado. Tabela esta que o texto dos

especialistas  não  deixa  claro.  Na  tabela  abaixo  podemos  ver  como  os  textos  estão

dispostos,  e  perceber  que  de  modo  geral  eles  se  aproximam  em  diversos  casos;

entretanto se afastam em muitos outros: 

1.Tabela Comparativa: Texto elaborado pelo Ministério da Justiça e Texto elaborado

pelo Senador Aloysio Nunes.

Comigrar Aluysio Nunes

Título 1 – Disposições Preliminares Art. 1 
e 2

Capítulo 1 – Disposições Preliminares

Seção 1 – Disposições Gerais: Art. 1 e 2
Seção 2 – Dos Princípios e Garantias: Art. 
3 e 4

Título 2 – Dos Princípios e dos Direitos 
dos Imigrantes 

Cap. 1 - Dos Princípios e Garantias: Art. 3. 
Cap. 2 – Dos Direitos e Garantias dos 
Imigrantes: Art. 4 ao 5.
Cap. 3 – Dos Residentes em Municípios de 
Fronteira: Art. 6 ao 8.

Capítulo 2 – Da Condiçao Jurídica e da 
Situação Documental do Migrante

Seção 1 – Dos Documentos de Viagem: 
Art. 5
Seção 2 – Dos Vistos

 Subseção 1 – Disposições Gerais: 
Art. 6 ao 11.

 Subseção 2 – Dos Tipos de Visto: 
Art. 12.

 Subseção 3 – Do Visto de Visita: 
Art. 13.

 Subseção 4 – Do Visto Temporário: 
Art. 14.

 Subseção 5 – Dos Vistos 
Diplomáticos, Oficial e de Cortesia: 
Art. 15 ao 18.

Seção 3 – Do Residente Fronteiriço: Art. 
22 ao 24.



Título 3 – Da Condição Jurídica e 
Situação Documental do Imigrante

Cap. 1 – Dos Tipos de Visto: Art. 9.
Cap. 2 – Do Visto de Trânsito: Art. 10.
Cap. 3 – Do Visto de Visita: Art. 11 ao 14.
Cap. 4 – Do Visto Temporário: Art. 15.
Cap. 5 – Dos Vistos Diplomático, Oficial e de 
Cortesia: Art. 16 ao 19.
Cap. 6 – Dos Asilado: Art. 20 ao 22.
Cap. 7 – Da Residência: Art. 23 ao 24.
Cap. 8 – Da Proteção da Pessoa Apátrida: 
Art. 25.
Cap. 9 – Da Reunião Familiar: Art. 26.
Cap. 10 – Do Mecanismo de Acolhida 
Humanitário: Art. 27.
Cap. 11 – Disposições Gerais: Art. 28 ao 32.

Capítulo 3 – Da Residência

Seção 1 – Da Autorização de Residência: 
Art. 25.
Seção 2 – Disposições Gerais: Art. 26.
Seção 3 – Da Proteção da Pessoa 
Apátrida e da Redução da Apatridia: Art. 
32.
Seção 4 – Da Reunião Familiar: Art. 33.
 

Título 4 – Da repartição e da deportação
Art. 33 ao 41. 

Capítulo 4 – Do Registro e da 
Identidade Civil do Imigrante: Art. 34 ao 
37.

Título 5 – Das Medidas Vinculadas à 
Mobilidade
Cap. 1 – Da Expulsão: Art. 42 ao 48.
Cap. 2 – Do Impedimento de Ingresso: Art. 
49.
Cap. 3 – Disposições Gerais.

Capítulo 5 – Do Controle Migratório

Seção 1 – Da Fiscalização Marítima, 
Aeroportuária e de Fronteira: Art. 38 ao 
43.
Seção 2 – Do Impedimento de Ingresso: 
Art. 44 ao 45  

Título 6 – Da Opção e Nacionalidade e da 
Naturalização
Cap. 1 – Da opção de Nacionalidade: Art. 52.
Cap. 2 – Das Condições da Naturalização: 
Art. 53 ao 61.
Cap. 3 – Dos Efeitos da Naturalização: Art. 
62 ao 64.
Cap. 4 – Da Perda da Nacionalidade: Art. 65 
ao 66.

Capítulo 6 – Das Medidas de Retirada 
Compulsória: Art. 46

Seção 1 – Da Repatriação: Art. 47.
Seção 2 – Da Deportação: Art. 48 ao 50.
Seção 3 – Das Medidas Vinculadas à 
Mobilidade: Art. 51.
Seção 4 – Da Expulsão: Art. 52 ao 58.
Seção 5 – Disposições Gerais: Art. 59 ao 
62.

Título 7 – Do Emigrante Brasileiro
Cap. 1 – Dos Princípios e Diretrizes: Art. 67
Cap. 2 – Dos Direitos do Emigrante: Art. 68 
ao 71.

Capítulo 7 – Da Opção de 
Nacionalidade e da Naturalização

Seção 1 – Da Opção de Nacionalidade: 
Art. 63.
Seção 2 – Das Condições da 
Naturalização: Art. 64 ao 72.
Seção 3 – Dos efeitos da Naturalização: 
Art. 73 ao 74.
Seção 4 – Da perda da Nacionalidade: Art.
75.



Título 8 – Da Autoridade Nacional 
Migratória
Cap. 1 – Da Criação: Art. 72 ao 75.
Cap. 2 – Da Estrutura Organizacional: Art. 
76.
Cap. 3 – Comeptências: Art. 77.
Cap. 4 – Do Diretor-Geral e da Diretoria 
Colegiada: Art. 78 ao 80.
Cap. 5 – Das Diretorias Adjuntas e 
Superintendências Regionais: Art. 81 ao 91.
Cap. 6 – Do Conselho Nacional sobre 
Migração (CPMIG): Art. 92 ao 94.
Cap. 7 – Do Observatório Nacional para 
Migrações: Art. 95 ao 99.
Cap. 8 – Da Câmara de Articulação Sindical: 
Art. 100 ao 101.
Cap. 9 – Da Ouvidoria da Auoridade 
Nacional Migratória: Art. 102.
Cap. 10 – Do Patrimônio, das Receitas e da 
Gestão Administrativa, Orçamentária e 
Financeira: Art. 103 ao 107.

Capítulo 8 – Do Emigrante Brasileiro

Seção 1 – Dos Princípios e das Diretrizes: 
Art. 77.
Seção 2 – Dos Direitos do Emigrante: Art. 
78 ao 80.

Título 9 – Das Sanções: Art. 108 ao 109 Capítulo 9 – Das Medidas de 
Cooperação
Seção 1 – Da Extradição: Art. 81 a 99.
Seção 2 – Da Transferência de Execução 
da Pena: Art. 100 ao 102.
Seção 3 – Da Transferência de Pessoas 
Condenadas: Art. 103 ao 105.

Título 10 – Das Disposições Finais: Art. 
110 ao 114.

Capítulo 10 – Das Infrações e das 
Penalidades Administrativas: Art. 106 
ao 110.
Capítulo 11 – Disposições Finais: Art. 
111 ao 115

Não nos cabe julgar qual a melhor proposta, entretanto podemos colaborar para o debate

trazendo  à  tona  alguns  pontos  que  nos  favorece  para  o  mesmo.  De  modo  geral  o

anteprojeto de lei está subdivido em “títulos” e cento e quatorze artigos, enquanto que o

projeto de lei do senador Aloysio Nunes esta subdivido em capítulos e em cento e quinze

artigos.

De  modo  breve  elencarei  alguns  pontos  dos  dois  textos.  Tendo  como  referencial  o

proposto  pela  Comigrar,  sendo  assim  o  texto  proposto  pelos  especialistas  começa

definindo  o  que  é  imigrante,  migrante,  imigrante  transitório,  emigrante,  trabalhador

fronteiriço,  apátrida,  além  de  criar  a  Autoridade  Nacional  Migratória.  É  interessante

perceber neste ponto a questão da diferença, ou seja, o modo como determinados tipos

de sujeitos migrantes se tornam tipificados, explicados e diferenciados no texto. O início

do texto do senador Aloysio Nunes não cria uma nova autoridade, mas em suas primeiras



disposições também tipifica os diferentes tipos de imigrantes, além de considerar que o

termo “ estrangeiro” deve ser revogado juridicamente, uma vez que tal termo remete a

uma condição social de ser “o outro”.

O próximo ponto, diz respeito principalmente dos direitos dos imigrantes, dentre os quais

destacamos,  a  não  criminalização  da  imigração,  a  promoção  e  difusão  dos  direitos,

liberdades e garantias dos migrantes propostos por ambos os textos, e ainda a proteção

ao  brasileiro  no  exterior,  migração  como  direitos  inalienáveis  de  todas  as  pessoas

presentes apenas no PL 288/2013. Entretanto conforme exposto os textos se conectam

em  determinada  medida,  podemos  exemplificar  aqui  o  Art.4º  do  anteprojeto  que  diz

respeito aos direitos e garantias dos imigrantes, que passariam a ter em condição de

igualdade com os nacionais, direitos humanos essenciais tais como a inviolabilidade do

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ou seja, enxerga a

migração também como um direito inalienável de todas as pessoas.

Ao artigo 4º do PL 288/201 daremos especial atenção, uma vez que eles vêm sendo alvo

de  apontamentos  por  especialistas,  ONGs,  militantes  e  até  mesmo  pela  Associação

Brasileira de Antropologia. O artigo 4º inova ao dar direito ao imigrante a abertura de uma

conta  bancária,  haja  visto  que atualmente  muitos  enfrentam tal  problema,  bem como

amplo acesso à justiça integral gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A

problemática do artigo se concentra, entretanto, em seus parágrafos: 

§ 4º Aplicam-se ao visitante os direitos previstos no caput e nos incisos I, II, IV, V,

VI, VIII, IX, X, XIII, e XV deste artigo.

§ 5º Aplicam-se ao imigrante não registrado aos direitos previstos no caput e nos

incisos I, II, IV, VI, VIII, X e XIII deste artigo. 

O grande problema apontado por tais instituições é que uma vez que os direitos dos não

registrados  se  restringem aos  incisos  acima  mencionados,  direitos  como  abertura  de

conta,  e principalmente direitos relacionados a trabalho não seriam validos para esse

grupo. Poderíamos questionar se tal ação é de fato errada ou não. Entretanto, sabe-se

que  a  migração  gira  em  torno  de  diversos  elementos  e  que  não  é  tão  simples  se

regularizar. Casos de pessoas migrando apenas com a roupa de corpo, iludidos pelos

conhecidos “coyotes” ou até mesmo por pessoas de seu próprio pais, que criam um mito

em  torno  da  Policia  Federal,  da  “rua”,  e  dos  ambientes  públicos  coletivos  não  são

incomuns. Ou seja, nem sempre a informação de que um Boliviano, por exemplo, pode se

regularizar chega até a camada mais a ponta das políticas públicas. E, ainda assim, se

olharmos  o  número de  requerentes  de regularização  migratória,  através  das anistias,



poderemos notar o distanciamento entre os que solicitaram e os que de fato conseguiram.

Quanto aos tipos de vistos, o anteprojeto de lei  da Comigrar citou seis tipos de visto

(transito, visita, temporário, diplomático, oficial e de cortesia) ao passo que o PL 288/2013

elenca apenas cinco tipos (visita, temporário, diplomático, oficial e de cortesia) e difere-se

ao citar por exemplo em seu parágrafo terceiro que o visto de visita não será exigido em

caso de escala ou conexão em território nacional, desde que o visitante não deixe a área

de trânsito internacional. Outro ponto que vêm gerando certo desconforto é que em quase

todos os artigos determinadas regulamentações ficaram a mercê de um regulamento que

não está presente no texto do projeto da lei. Como, por exemplo, ao citar as situações as

quais o imigrante possa solicitar o visto temporário, no artigo 14, o inciso XI diz “outras

hipóteses definidas em regulamento”. 

Outra grande diferença na seção de vistos é a questão do direito ou não do estudante

poder  exercer  atividade  remunerada.  No  anteprojeto  o  estudante  poderia  exercer  tal

atividade contando que não atrapalhasse seus estudos, no PL 288 tal situação já não é

possível. 

Observei durante a COMIGRAR muitos estudantes estrangeiros questionarem o fato de

não poderem trabalhar enquanto mantinham seus estudos no Brasil. Tal questionamento

seria supostamente atendido através do anteprojeto da COMIGRAR, uma vez que ao

estudante seria permitido o exercício de atividade remunerada, desde que em horário

compatível com o período de curso, estudo ou pesquisa. 

Entretanto, ambos os textos, permitem que se conceda o visto temporário com prazo de

até dois anos a imigrantes que venham exercer atividade laboral, com ou sem vínculo

empregatício no Brasil. Isso abriria espaço para que este imigrante tivesse a oportunidade

a procurar emprego no território nacional brasileiro. 

Outro ponto que vale ser mencionado no PL 288/2013 é sobre o registro e da identidade

civil  do  imigrante,  principalmente  se  levarmos  em consideração  a  atual  situação  que

refugiados e imigrantes climáticos passam, no artigo 35 lê-se 

A identificação  civil  de  solicitante  de  refúgio,  de  asilo,  de  reconhecimento  de

apátrida e de acolhimento humanitário poderá ser realizada com a apresentação

dos documentos que o imigrante dispuser. (Art. 35 PL 288/2013)

O título seis do texto da Comigrar (Da opção de nacionalidade e da naturalização) explica

sobre as opções de naturalização, de seus efeitos e também da perda da nacionalidade.

De modo geral, o imigrante precisa falar português para ser considerado naturalizado,



entretanto  outras  opções  são  cabíveis,  tais  como  ter  filho  brasileiro,  cônjuge  ou

companheiro  brasileiro,  fazer  parte  do  Mercosul,  ter  capacidade  civil,  segundo  a  lei

brasileira.  Independente  dos  tipos  de  condição  para  se  naturalizar;  ordinária,

extraordinária,  especial,  ou  provisória,  a  solicitação  deveria  ser  encaminhada  para  a

Autoridade Nacional Migratória. No PL 288/2013 o mesmo assunto é abordado, entretanto

em  seu  capitulo  VII,  aqui  se  especificou  a  quantidade  de  anos  necessário  para  se

naturalizar de modo extraordinário (15 anos),  vale dizer que, tal  data já é prevista na

Constituição Federal que dispõem sobre naturalização em seu artigo 12. De modo geral a

quantidade de tempo necessária para se naturalizar ficou da seguinte maneira

I – Ordinária: quatro anos ou um ano caso o imigrante for originário de país de língua

portuguesa ou ter filho brasileiro ou ter conjugue ou companheiro brasileiro e não estar

dele separado legalmente ou de fato no momento de concessão da naturalização ou ser

do Mercosul, dentre outros. 

II-  Extraordinária:  quinze  anos,  desde  que  o  imigrante  não  tenha  sofrido  nenhuma

condenação penal.

III-  Especial: cinco anos ou dez anos dependendo do caso

IV- Provisória: concedida à migrante criança ou adolescente que tenha fixado residência

no  país  antes  de  completar  dez  anos,  tal  solicitação  deve  ser  feita  através  de  um

representante legal.

Quanto aos direitos dos emigrantes ambos os textos acrescem neste sentido o texto da

COMIGRAR elencou-se as políticas públicas para os emigrantes e também seus direitos,

tendo como grande avanço a criação de políticas públicas voltadas para a promoção de

pesquisa sobre emigrantes e as comunidades de brasileiros no exterior. Ao passo que o

texto do senador Aloysio Nunes como o próprio expõem em sua entrevista, se preocupou

na condição previdenciária, patrimonial dentre outros. 

A partir de um determinado ponto, os textos caminham para lados bastante distintos, o da

comigrar passa a elencar artigos sobre a Autoridade Nacional Migratória, que não está

presente  no  PL  288/2013,  ao  passo  que  este  se  aprofundou  em  questões  como

extradição, transferência de execução de pena, transferência de pessoas condenadas,

que no caso não estão presentes no anteprojeto da COMIGRAR.



Considerações Finais.

Enquanto elaborava este texto, o PL 288/2013 foi aprovado no senado e encaminhado

para a câmara dos deputados, ao passo que o anteprojeto de lei  da comigrar sequer

tramitou em diferentes casas.  O que se pretendeu neste texto foi  demonstrar o difícil

tramite para se alterar uma lei. Existe um verdadeiro jogo de poderes envolvido no que

tange tal  discussão. Entretanto é preciso considerar um importante avanço que ações

como a COMIGRAR tenham sido convocadas, mas não se pode deixar de lado o fato de

todo um esforço não ter obtido resultado. Os projetos inovam em muitos pontos, mas não

se pode desconsiderar os apontamentos dados por aqueles que militam, trabalham, e

estudam tal  tema.  Neste  sentido,  o  PL 288/2013 ter  sido  aprovado no senado é  um

avanço,  mas  ao  mesmo  tempo  é  considerado  um retrocesso  ao  excluir  dos  direitos

aqueles que não possuem a regularização,  mas é preciso compreender que,  existem

casas ainda que este texto irá percorrer e que cabe a algum deputado se sensibilizar com

o tema, e realizar determinadas modificações necessárias e urgentes. 

A experiência do senador Aloysio Nunes como refugiado, e emigrante se localizam em

sua sensibilidade ao tratar do tema. Entretanto não se pode deixar de questionar o vasto

número  de  projetos  de  lei  enviados  ao  governo  para  alterar  o  defasado  estatuto  do

estrangeiro no país. Consideramos, que ações como a do deputado contribuem para as

políticas migratórias, uma vez que trazem de volta um assunto que muitas vezes fica

esquecido, e engavetado. 
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