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MAPEAMENTO NORMATIVO DE DIREITO INTERNACIONAL
- Normas e Diretrizes em Matéria de Migrações, Direitos Humanos
dos Migrantes e Acesso aos Serviços Públicos Essenciais
O mapeamento internacional e regional de normas e diretrizes em matéria de
direitos humanos dos migrantes e de acesso aos serviços públicos essenciais é a
primeira parte do mapeamento normativo da pesquisa, que se divide em três partes:
internacional/regional, nacional e comparado (América Latina). Esta primeira parte
visa identificar o marco jurídico internacional e regional de proteção aos migrantes,
especialmente no que se refere à proteção e realização de seus direitos humanos e
seu acesso aos serviços públicos essenciais. Porém, este mapeamento não se limita
às normas de caráter obrigatório, incluindo igualmente diretrizes, recomendações e
demais documentos oriundos de organismos internacionais que possam contribuir
para o estudo do tema. Busca-se, assim, identificar as obrigações estatais na
matéria, os direitos atribuídos aos imigrantes e as condições necessárias para a sua
proteção e realização. Intenta-se ainda identificar as boas práticas recomendadas
aos Estados, as medidas específicas exigidas para a proteção dos grupos
vulneráveis de imigrantes, as lacunas, limites, obstáculos e dificuldades indicadas
pelos organismos internacionais e regionais na matéria, assim como os temas em
matéria de migrações e direitos humanos que têm sido considerados prioritários no
cenário internacional e regional.
O mapeamento foi dividido, inicialmente, de acordo com o nível de produção
legislativa e de diretrizes, ou seja, normas e diretrizes internacionais e normas e
diretrizes regionais, este último específico para a região do continente americano,
com especial ênfase na América do Sul.
No que se refere ao mapeamento internacional, primeiramente são elencadas
as normas internacionais de caráter obrigatório em matéria de direitos humanos e
migrações, incluindo um item específico sobre grupos vulneráveis. Posteriormente,
foram selecionados organismos internacionais que adotam medidas/documentos
sobre o tema ou que têm uma atuação específica na área de direitos humanos e/ou
migrações, a fim de identificar as diretrizes internacionais na matéria. Como
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organismos internacionais gerais, ou seja, sem atuação específica em matéria de
direitos humanos e/ou migrações, foram trabalhados a Organização das Nações
Unidas (e dentro dela o Conselho de Segurança, Assembleia Geral, Conselho
Econômico e Social - ECOSOC, Secretário Geral, Comitês dos Tratados de Direitos
Humanos - Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Comitê de Direitos
Humanos, Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial, Comitê Para a
Eliminação da Discriminação Contra as Mulheres, Comitê para os Direitos da
Criança, Comitê para os Trabalhadores Migrantes -, Conselho de Direitos Humanos,
Relatores Especiais, e Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados). No
que se refere aos organismos específicos, foi mapeada a Organização Internacional
para as Migrações.
O mapeamento normativo regional foi organizado em torno de duas
organizações regionais: a Organização dos Estados Americanos – OEA e o Mercado
Comum do Sul – MERCOSUL. Em relação à OEA, foram inicialmente mapeadas as
convenções, protocolos e declarações em matéria de direitos humanos dos
migrantes, seguidas das resoluções da Assembleia Geral da OEA e dos documentos
das Cúpulas das Américas sobre o tema, e de um item sobre diretrizes e
declarações em matéria de direitos humanos dos migrantes, visto que alguns destes
documentos foram endossados por resoluções da OEA.
No contexto do MERCOSUL, os documentos deste organismo foram
organizados em normas, referindo-se aos documentos de conteúdo obrigatório, e
diretrizes referentes aos direitos humanos dos migrantes.
A pesquisa foi realizada por meio de consulta aos sítios eletrônicos de cada
um dos organismos citados e a suas bases de dados documentais, utilizando-se, por
vezes, pesquisa por palavras-chave (migrações, direitos humanos, etc.) ou pesquisa
completa de documentos por ano. Cabe destacar que nos casos em que o volume
de documentos é bastante expressivo, fixou-se como lapso temporal da pesquisa os
anos entre 2000 e 2014. Foi dada preferência aos documentos específicos sobre
migrações e direitos humanos dos migrantes, ou grupos migratórios específicos
como refugiados e apátridas; porém, foram igualmente identificados, analisados e
indicados documentos sobre temas gerais, tais como direitos humanos, direitos de
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grupos vulneráveis (por gênero, por questões etárias e por deficiência) que
pudessem trazer disposições direcionadas à questão migratória.
Os resultados do mapeamento foram organizados sob a forma de tabelas,
estruturadas de acordo com o tipo de documento e as informações que se buscou
extrair de cada documento. Assim, as tabelas sobre normas obrigatórias geralmente
contêm, em sua essência, os dados gerais sobre o documento, enquanto que as
tabelas sobre diretrizes e documentos não obrigatórios de organismos internacionais
contêm, além das informações gerais de identificação do documento, uma coluna
para identificar os principais elementos do texto de interesse para a pesquisa. Cada
tabela é seguida de uma análise geral de seu conteúdo, e, ao final do documento,
são apresentadas conclusões. Considerando o grande volume de documentos
relevantes para a pesquisa, foram selecionados os mais recentes ou mais
especificamente voltados para o tema para desenvolver a título de análise, e o
destaque às recomendações feitas aos Estados pelos organismos mapeados.
1. MAPEAMENTO DAS NORMAS E DIRETRIZES INTERNACIONAIS EM
MATÉRIA DE DIREITOS HUMANOS DOS MIGRANTES E ACESSO AOS
SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS.
1.1 Normas internacionais obrigatórias em matéria de direitos humanos e
migrações.
Quadro 1. Normas internacionais obrigatórias – direitos humanos e migrações
NORMA

ADOÇÃO

Convenção n°
97 (revista) –
Trabalhadores
Migrantes

Aprovada na
32ª reunião
da
Conferência
Internacional
do Trabalho,
em 1° de
julho de 1949
Adotada pela
Assembleia
Geral da ONU
na Resolução
317 (IV) de 2
de dezembro
de 1949
Genebra, 28
de junho de

Convenção
para a
Supressão do
Tráfico de
Pessoas e a
Exploração da
Prostituição
Convenção
Relativa ao

ENTRADA
EM VIGOR
22 de janeiro
de 1952

ORGANISMO
IMPLICADO
Organização
Internacional do
Trabalho

RATIFICAÇÃO
PELO BRASIL
18 de junho de
1965

INSTRUMENTO
INTERNO
Lei n.º 50/78
de
25 de julho

25 de julho
de 1951

Alto
Comissariado
das Nações
Unidas para os
Direitos
Humanos

12 de setembro
de 1958

Decreto nº 46.981,
de 8 de outubro de
1959

22 de abril
de 1954

Alto
Comissariado

16 de novembro
de 1960

Decreto nº 70.946,
de 07 de julho de
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Refugiados

1951

Convenção
Relativa ao
Estatuto dos
Apátridas

Adotada pela
Conferência
da ONU
sobre o
estatuto dos
apátridas em
Nova Iorque
em 13 de
setembro de
1954, que se
realizou
conforme a
resolução 526
A (XVII) de 26
de abril de
1954 do
Conselho
Econômico e
Social da
ONU
Adotada em
30 de agosto
de 1961 por
uma
conferência
de
plenipotênciários reunida
em 1959 e
1961 em
aplicação da
resolução 896
(IX) de 4 de
dezembro de
1954 da
Assembleia
Geral
Aprovada na
42ª reunião
da
Conferência
Geral da
Organização
Internacional
do Trabalho
em 25 de
junho de 1958
Adotada pela
Conferência
Geral da
UNESCO em
14 de
dezembro de

Convenção
Sobre a
Redução dos
Casos de
Apatridia

Convenção n°
111 sobre a
discriminação
(trabalho e
emprego)

Convenção
relativa à luta
contra a
discriminação
no campo do
ensino

6 de junho
de 1960

das Nações
Unidas para
refugiados
Alto
Comissariado
das Nações
Unidas para
refugiados
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1972
13 de agosto de
1996

Decreto n° 4.246,
de 22/5/2002

13 de
dezembro de
1975

Alto
Comissariado
das Nações
Unidas para
refugiados

25 de outubro de
2007

Decreto Legislativo
nº 274/07, de 4 de
outubro de 2007

15 de junho
de 1960

Organização
Internacional do
Trabalho

26 de novembro
de 1965

Decreto n° 58.822,
de 14/7/1966

22 de maio
de 1962

Organização das
Nações Unidas
para a
Educação, a
Ciência e a
Cultura

19 de abril de
1968

Decreto nº 63.223,
de 6 de setembro
de 1968
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Convenção
sobre a
eliminação de
todas as
formas de
discriminação
racial
Pacto
Internacional
de direitos
econômicos,
sociais e
culturais
Pacto
Internacional
de direitos civis
e políticos

Protocolo
relativo ao
estatuto dos
refugiados
Convenção
contra a tortura
e outros
tratamentos ou
penas cruéis,
desumanos ou
degradantes
Convenção
Internacional
Sobre a
Proteção dos
Direitos de
Todos os
Trabalhadores
Migrantes e
Membros de
Suas Famílias
Protocolo
adicional à
Convenção
contra o crime
organizado
transnacional
visando
prevenir,

1960
Adotada pela
Assembleia
Geral da ONU
na resolução
2106 A (XX)
de 21 de
dezembro de
1965
Adotado pela
Assembleia
Geral da ONU
na resolução
2200 A (XXI)
de 16 de
dezembro de
1966
Adotado pela
Assembleia
Geral da ONU
na resolução
2200 (XXI) de
16 de
dezembro de
1966
Genebra, 31
de janeiro de
1967
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4 de janeiro
de 1969

Comitê
Internacional
para a
Eliminação da
Discriminação
Racial

27 de março de
1968

Dec.65810/69, 08
de dezembro de
1969

3 de janeiro
de 1976

Comitê de
Direitos
Econômicos,
Sociais e
Culturais

24 de janeiro de
1992

Dec.591/92, 06 de
julho de 1992

23 de março
de 1976

Comitê de
Direitos
Humanos
Conselho de
Direitos
Humanos

24 de janeiro de
1992

Dec.592/92, 06 de
julho de 1992

4 de outubro
de 1967

Alto
Comissariado
das Nações
Unidas para
refugiados
Comitê Contra a
Tortura

7 de abril de
1972

Decreto n. 70.946,
de 7 de agosto de
1972

29 de setembro
de 1989

Decreto n° 40, de
15 de fevereiro de
1991

Adotada pela
Assembleia
Geral da ONU
na resolução
39/46 de 10
de dezembro
de 1984
Adotada pela
Assembleia
Geral da ONU
na resolução
45/58 de 18
de dezembro
de 1990

26 de junho
de 1987

1° de julho
de 2003

Comitê sobre os
Trabalhadores
Migrantes

Não assinada e
não ratificada
pelo Brasil

Não assinada e
não ratificada pelo
Brasil

Adotado pela
Assembleia
Geral da ONU
na resolução
A/RES/55/25
de 15 de
novembro de
2000

25 de
dezembro de
2003

Escritório das
Nações Unidas
Sobre Drogas e
Crime

24 de janeiro de
2004

Decreto n° 5.017,
de 12/03/2004
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reprimir e punir
o tráfico de
pessoas,
particularmente
de mulheres e
crianças
Protocolo
adicional à
Convenção
contra o crime
organizado
transnacional,
contra o tráfico
ilícito de
migrantes por
terra, mar e ar
Protocolo
facultativo à
Convenção
contra a tortura
e outros
tratamentos ou
penas cruéis,
desumanos ou
degradantes
Convenção
Internacional
para a
Proteção de
Todas as
Pessoas
Contra os
Desaparecimentos
Forçados
Protocolo
opcional ao
Pacto
Internacional
de Direitos
Econômicos,
Sociais e
Culturais
Convenção
sobre a
eliminação de
todas as
formas de
discriminação
contra as
mulheres
Convenção
Relativa aos
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Adotado pela
Assembleia
Geral da ONU
na resolução
A/RES/55/25
de 15 de
novembro de
2000

28 de janeiro
de 2004

Escritório das
Nações Unidas
Sobre Drogas e
Crime

29 de janeiro de
2004

Decreto n° 5.016,
de 12/03/2004

Adotado pela
Assembleia
Geral da ONU
na resolução
A/RES/57/199
de 18 de
dezembro de
2002

22 de junho
de 2006

Comitê Contra a
Tortura

12 de janeiro de
2007

Decreto nº 6.085,
de 19 de abril de
2007

Adotada pela
Assembleia
Geral da ONU
na resolução
A/RES/61/177
de 20 de
dezembro de
2006

23 de
dezembro de
2010

Comitê de
Desaparições
Forçadas

29 de novembro
de 2010

Decreto Legislativo
nº 661, de 01 de
setembro de 2010

Adotada pela
Assembleia
Geral da ONU
na resolução
A/RES/63/117
de 10 de
dezembro de
2008

5 de maio de
2013

Comitê de
Direitos
Econômicos,
Sociais e
Culturais

Não assinado e
não ratificado
pelo Brasil

Não assinado e
não ratificado pelo
Brasil

1° de fevereiro
de 1984

Dec. 4377/2002, 13
de setembro de
2002, que revogou
o Dec. 89460/84,
que continha
reservas.

24 de setembro
de 1990

Dec.99710/90, 21
de novembro de

Adotada pela
Assembleia
Geral da ONU
na resolução
34/180 de 18
de dezembro
de 1979
Adotada pela
Assembleia

Grupos vulneráveis
3 de
Comitê Para a
setembro de
Eliminação da
1981
Discriminação
Contra as
Mulheres

2 de
setembro de

Comitê dos
Direitos da
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Protocolo
facultativo à
Convenção
sobre a
Eliminação de
Todas as
Formas de
Discriminação
contra as
Mulheres
Protocolo
facultativo à
Convenção
Relativa aos
Direitos das
Crianças Sobre
o Envolvimento
de Crianças
em Conflitos
Armados
Protocolo
Facultativo à
Convenção
Relativa aos
Direitos das
Crianças Sobre
a Venda de
Crianças, a
Prostituição e a
Pornografia
Infantis
Convenção
Sobre os
Direitos das
Pessoas Com
Deficiência

Protocolo
facultativo à
Convenção
Sobre os
Direitos das
Pessoas Com
Deficiência

Geral da ONU
na resolução
44/252 de 20
de novembro
de 1989
Adotado pela
Assembleia
Geral da ONU
na resolução
A/RES/54/4
de 6 de
outubro de
1999
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1990

Criança

1990

22 de
dezembro de
2000

Comitê Para a
Eliminação da
Discriminação
Contra as
Mulheres

28 de junho de
2002

Decreto n° 4.316,
de 30 de julho de
2002

Adotado pela
Assembleia
Geral da ONU
na resolução
A/RES/54/263
de 25 de maio
de 2000

12 de
fevereiro de
2002

Comitê dos
Direitos da
Criança

27 de janeiro de
2004

Decreto n° 5.006,
de 8 de março de
2008

Adotado pela
Assembleia
Geral da ONU
na resolução
A/RES/54/263
de 25 de maio
de 2000

18 de janeiro
de 2002

Comitê dos
Direitos da
Criança

27 de janeiro de
2004

Decreto n° 5.007,
de 8/5/2004 de
2004

Adotada pela
Assembleia
Geral da ONU
na resolução
A/RES/61/106
de 13 de
dezembro de
2006
Adotada pela
Assembleia
Geral da ONU
na resolução
A/RES/61/106
de 13 de
dezembro de
2006

3 de maio de
2008

Comitê dos
Direitos das
Pessoas Com
Deficiência

1° de agosto de
2008

Decreto n° 6.949,
de 25 de agosto de
2009

3 de maio de
2008

Comitê dos
Direitos das
Pessoas Com
Deficiência

1° de agosto de
2008

Decreto n° 6.949,
de 25 de agosto de
2009
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Apesar de este quadro referir-se exclusivamente às normas internacionais
obrigatórias, cabe destacar certas declarações internacionais que guardam relação
com o tema, tais como:
-

Declaração Universal de Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral
da ONU na resolução 217 A (III) de 10 de dezembro de 1948;

-

Declaração sobre o progresso e o desenvolvimento no domínio social,
adotada pela Assembleia Geral da ONU na resolução 2542 (XXIV) de 11 de
dezembro de 1969;

-

Declaração sobre a proteção das mulheres e das crianças em períodos de
emergência e de conflito armado, adotada pela Assembleia Geral da ONU na
resolução 3318 (XXIX) de 14 de dezembro de 1974;

-

Declaração sobre os direitos humanos das pessoas que não possuem a
nacionalidade do país em que elas vivem, adotada pela Assembleia Geral da
ONU na resolução 47/144 de 13 de dezembro de 1985, e que se aplica de
forma específica e integral ao tema desta pesquisa relativa aos direitos
humanos dos migrantes;

-

Declaração sobre o direito ao desenvolvimento, adotada pela Assembleia
Geral da ONU na resolução 41/128 de 4 de dezembro de 1986.
Cabe destacar, igualmente, mesmo sendo documento elaborado por

pesquisadores e não oriundo de organizações internacionais, os Princípios de
Yogyakarta1 sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em
relação à orientação sexual e identidade de gênero. Tais princípios são uma
iniciativa da Comissão Internacional de Juristas e do Serviço Internacional de
Direitos Humanos. Um grupo de especialistas em direitos humanos preparou um
documento preliminar. Depois de uma reunião de especialistas, realizada na
Universidade Gadjah Mada, em Yogyakarta, Indonésia, entre 6 e 9 de novembro de
2006, 29 especialistas de 25 países, com experiências diversas e conhecimento das
questões da legislação de direitos humanos, adotaram por unanimidade os
Princípios de Yogyakarta. Sua inclusão neste mapeamento justifica-se visto que a
orientação sexual ou identidade de gênero pode se configurar como um fator de
1

Disponivel em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/gays/principios_de_yogyakarta.pdf>.
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vulnerabilidade para migrantes, além de razão para a busca de refúgio. Isto porque,
a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, no seu artigo 33 2, inclui o
termo “certo grupo social”, na proteção dos refugiados, abrangendo a população
LGBT. Ou seja, o refugiado que teme ser morto ou preso em seu país por conta de
sua orientação sexual ou identidade de gênero, não poderá ser deportado, de
acordo com a interpretação que se tem dado à Convenção. O Alto Comissariado das
Nações Unidas para Refugiados já afirmou a possibilidade de reconhecimento do
status de refugiado a integrantes de minorias sexuais 3 . O Conselho de Direitos
Humanos da ONU estima que pelo menos 42 Estados tenham concedido refúgio
para pessoas com fundado temor, baseados na sua orientação sexual ou identidade
de gênero. Entretanto, muitos países que concedem refúgio baseados nesse temor
não preparam os seus oficiais de fronteira, homofóbicos na sua maioria, causando
às pessoas LGBT refugiadas mais dor e sofrimento. O relatório aponta ainda que até
novembro de 2011, 76 países criminalizavam pessoas com base na sua orientação
sexual ou identidade de gênero 4 . Essas leis, chamadas de anti-sodomia, são
resquícios da era colonial, geralmente proibindo certos tipos de atividade ou
intimidade com pessoas do mesmo sexo. Em alguns casos, as leis citam como
“crimes contra a natureza”, “moralidade” ou ainda “devassidão”. As penalidades vão
desde prisão até pena de morte.
Esta primeira tabela sobre as normas internacionais em matéria de direitos
humanos dos migrantes apresenta quatro grupos de normas: i) normas gerais sobre
direitos humanos que integram o Direito Internacional dos Direitos Humanos; ii)
normas da Organização Internacional do Trabalho voltadas para a proteção do
trabalhador migrante iii) normas especificamente aplicáveis aos migrantes ou a
grupos migratórios específicos, como refugiados e apátridas; iv) normas relativas a

2

Art.33 - Nenhum dos Estados Contratantes expulsará ou repelirá um refugiado, seja de que maneira
for, para as fronteiras dos territórios onde a sua vida ou a sua liberdade sejam ameaçados em virtude
da sua raça, religião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou opiniões políticas
3
UNHCR. Guidelines on International Protection: “Membership of a particular social groups” within the
context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of
Refugees. Genebra, 2002, disponível em:
<www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=search&docid=3d36f23f4>.Acesso em 12 jun
2012.
4
A/HRC/7/28/Add.2, parágrafos 59-60.
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direitos humanos de grupos vulneráveis, especificamente mulheres, crianças e
pessoas com deficiência.
Cabe destacar que todos os migrantes, sem discriminação, são protegidos
pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos 5 . Os Estados estão obrigados,
especialmente em razão do princípio de não discriminação, a respeitar os direitos
humanos dos migrantes, inclusive daqueles em situação irregular. Os Estados são
responsáveis por todas as pessoas que se encontram em seu território, sejam elas
nacionais ou não, o que exige garantir condições de realização, respeito e proteção
dos direitos humanos dos migrantes, incluindo os direitos econômicos, sociais e
culturais, o que se reflete na garantia do acesso dos migrantes aos serviços públicos
essenciais. Os direitos humanos dos migrantes devem ser parte integrante das
políticas migratórias nacionais e internacionais, que devem ao mesmo tempo estar
articuladas com as políticas de desenvolvimento, a fim que de que as migrações
possam se constituir em elemento potencializador do desenvolvimento econômico,
humano e social. Em consequência, todas as normas que compõem o Direito
Internacional dos Direitos Humanos aplicam-se integralmente aos migrantes,
independentemente de seu estatuto migratório, o que justifica a inclusão no
mapeamento de todas as principais normas internacionais de direitos humanos.
Assim, todos os direitos humanos reconhecidos internacionalmente devem ser
reconhecidos, garantidos e realizados aos migrantes pelos Estados de acolhida.
O Brasil ratificou a maior parte das normas internacionais mapeadas, com
exceção da Convenção Internacional Sobre a Proteção dos Direitos de Todos os
Trabalhadores Migrantes e Membros de Suas Famílias e do Protocolo opcional ao
Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, duas normas de
especial importância no contexto da proteção dos direitos dos migrantes. A
Convenção Internacional Sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores
Migrantes e Membros de suas Famílias, além de reconhecer direitos específicos
relacionados à condição de trabalhador, referencia igualmente direitos humanos
5

Como fundamento para esta afirmação, utiliza-se as orientações transmitidas pelo Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos em documento referente aos direitos
dos não cidadãos. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Les droits des non-ressortissants. Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos: 2006.
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básicos, relacionados ao acesso aos serviços públicos essenciais, e adotados como
referencial nesta pesquisa (saúde, educação, seguridade social), especialmente nos
artigos 276, 287 e 308, independente da regularidade de sua situação migratória. Em
consequência, é de fundamental importância a ratificação deste instrumento pelo
Brasil para garantir o pleno reconhecimento dos direitos humanos dos trabalhadores
migrantes e membros de suas famílias e assim integrá-los no marco jurídico
brasileiro migratório e desenvolver políticas públicas para garantir sua realização.
A ratificação do Protocolo adicional ao Pacto Internacional de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais permite ao Estado-Parte reconhecer a competência
do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU para receber e
apreciar comunicações apresentadas por indivíduos ou grupos de indivíduos
relativas a violações destes direitos. Cabe destacar que o foco central desta
pesquisa, quando se refere a direitos humanos e acesso aos serviços públicos
essenciais, são notadamente os direitos econômicos, sociais e culturais dos
migrantes (saúde, educação, trabalho, moradia, assistência social). A adesão do
Brasil a este Protocolo permitiria garantir a justiciabilidade destes direitos no âmbito
internacional, criando-se assim um novo espaço de acesso à justiça em matéria de
proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais dos migrantes. Recomenda-se,
portanto, ao Brasil, que considere com especial atenção a possibilidade de ratificar o
Protocolo.

6

1. With respect to social security, migrant workers and members of their families shall enjoy in the
State of employment the same treatment granted to nationals in so far as they fulfil the requirements
provided for by the applicable legislation of that State and the applicable bilateral and multilateral
treaties. The competent authorities of the State of origin and the State of employment can at any time
establish the necessary arrangements to determine the modalities of application of this norm.
2. Where the applicable legislation does not allow migrant workers and members of their families a
benefit, the States concerned shall examine the possibility of reimbursing interested persons the
amount of contributions made by them with respect to that benefit on the basis of the treatment
granted to nationals who are in similar circumstances.
7
Migrant workers and members of their families shall have the right to receive any medical care that is
urgently required for the preservation of their life or the avoidance of irreparable harm to their health
on the basis of equality of treatment with nationals of the State concerned. Such emergency medical
care shall not be refused them by reason of any irregularity with regard to stay or employment.
8
Each child of a migrant worker shall have the basic right of access to education on the basis of
equality of treatment with nationals of the State concerned. Access to public pre-school educational
institutions or schools shall not be refused or limited by reason of the irregular situation with respect to
stay or employment of either parent or by reason of the irregularity of the child's stay in the State of
employment.
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Em matéria de grupos vulneráveis, verifica-se que os grupos privilegiados
pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos foram as mulheres, crianças e
pessoas com deficiência. Dá-se destaque para as crianças que foram igualmente
objeto de dois protocolos facultativos sobre questões específicas: o envolvimento de
crianças em conflitos armados (o que pode ser um fator migratório) e a venda de
crianças, a prostituição e a pornografia infantis.
No

que

concerne

aos

grupos

migratórios,

refugiados,

apátridas

e

trabalhadores migrantes contam com uma proteção específica. Também se
verificam normas específicas em matéria de proteção complementar, notadamente
as vítimas do tráfico de pessoas, como a Convenção para a Supressão do Tráfico de
Pessoas e a Exploração da Prostituição e os protocolos adicionais à Convenção
contra o crime organizado transnacional visando prevenir, reprimir e punir o tráfico
de pessoas, particularmente de mulheres e crianças, e contra o tráfico ilícito de
migrantes por terra, mar e ar.
No contexto dos grupos migratórios específicos, constata-se a existência de
uma lacuna no Direito Internacional no que se refere a um grupo migratório em
franco aumento, qual seja, o das vítimas das migrações induzidas por causas
ambientais, designados de migrantes ambientais, deslocados ambientais ou
refugiados ambientais, entre outros termos- por falta de consenso quanto à
terminologia a empregar ou a proteção a lhes conferir-. As migrações motivadas por
fatores ambientais passaram a ser um dos aspectos preponderantes da análise dos
fluxos migratórios no Brasil em consequência da vinda de imigrantes Haitianos ao
país, resultante do terremoto que atingiu o Haiti em 2010, objeto de análise do
Presidente do Conselho Nacional de Imigração em artigo sobre as políticas
migratórias brasileiras e a migração de Haitianos ao Brasil9. Neste caso específico,
foram verificadas as dificuldades de administrar este tipo de fluxo migratório sem
contar com a orientação, o suporte e o respaldo de um estatuto internacional sobre o
tema.

9

ALMEIDA, Paulo Sérgio de. La política de migraciones brasileña y la migración haitiana a Brasil.
Migration Policy Practice Journal. v. II, n° 5, outubro-novembro 2012. p. 15-17.
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Diante das perspectivas de aumento deste tipo de migração, especialmente
como consequência dos efeitos das mudanças climáticas, com destaque para o
aumento da frequência e da intensidade das catástrofes naturais, é urgente a
adoção de uma norma internacional que venha dar reconhecimento jurídico a este
novo grupo migratório e garantir sua integral proteção, além de orientar os Estados
sobre as medidas a serem adotadas em matéria de reconhecimento e proteção dos
migrantes ambientais. Neste sentido, duas iniciativas merecem destaque. Em um
âmbito mais geral, pode-se destacar a Iniciativa Nansen, lançada em outubro de
2012 pelos governos da Suíça e da Noruega. Esta iniciativa é um processo
consultivo que visa estabelecer um consenso sobre o desenvolvimento de um
programa de proteção que responda às necessidades dos deslocados externos em
consequência de catástrofes naturais, inclusive dos efeitos das mudanças
climáticas 10 . Como iniciativa mais específica, visando suprir a lacuna jurídica
existente no contexto internacional, destaca-se o projeto de convenção relativa ao
Estatuto Internacional dos Deslocados Ambientais, elaborado pelo Centro de
pesquisas interdisciplinares em direito ambiental, de planejamento e de urbanismo –
CRIDEAU, do Centro de pesquisas sobre os direitos das pessoas – CRDP e do
Observatório das mutações institucionais e jurídicas – OMIJ da Universidade de
Limoges, França, e do Centro internacional de direito comparado do ambiente –
CIDCE11, que poderia servir de ponto de partida para as negociações internacionais
no sentido de estabelecer o estatuto jurídico internacional destes migrantes.
Considera-se que o Brasil tem um enorme potencial para liderar esse debate, atento
que está às graves crises humanitárias globais, como é no caso haitiano, e ciente
que está da necessidade de novos arranjos institucionais e de novas formas de

10

Cabe destacar que um rol de princípios, designados “Princípios Nansen”, já havia sido elaborado
como resultado da Conferência de Nansen sobre mudanças climáticas e deslocamentos no século
21, realizada em Oslo em junho de 2011. Disponível em:
<http://www.nanseninitiative.org/sites/default/files/Nansen%20Principles_1.pdf>. Acesso em 9 de
julho de 2013.
11
CRIDEAU ; CRDP ; OMIJ ; CIDCE. Projet de convention relative au statut international des
déplacés environnementaux. Revue Européenne de Droit de l’Environnement, n. 4, dezembro de
2008. Deve-se ressaltar que esta publicação corresponde à primeira versão do projeto, que já esta na
sua terceira versão, ainda não publicada. Esta terceira versão do projeto de convenção esta
disponível no site do Centre International de Droit Comparé de l’Environnement – CIDCE:
www.cidce.org.
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cooperação internacional – inclusive em nível regional - para fazer frente a esses
novos desafios. Em consequência, recomenda-se que o Brasil assuma papel de
liderança nas discussões internacionais sobre o assunto, que deverão se
intensificar, tendo em vista a 21° Conferência sobre o clima a ser realizada em Paris
em 2015, no sentido de adotar uma norma internacional sobre o tema que
reconheça este status migratório e que adote um estatuto internacional para garantir
sua integral proteção.
Desta primeira parte do mapeamento sobre as normas internacionais
referentes aos direitos humanos dos migrantes extraem-se

as seguintes

RECOMENDAÇÕES GERAIS:


Que todas as normas internacionais reconhecendo e garantindo direitos
humanos, sejam civis e políticos ou econômicos, sociais e culturais, aplicamse aos migrantes e devem ser incorporadas às normas e políticas migratórias
nacionais.



Que, em consequência, o Brasil deve revisar seu marco jurídico, político e
institucional migratório para verificar se este é capaz de atender a obrigação
internacional de garantir, respeitar e realizar estes direitos para todos os
imigrantes, sem discriminação, e independentemente da regularidade de sua
situação.



Que o Brasil deve considerar, com a máxima urgência, a possibilidade de
ratificar a Convenção Internacional Sobre a Proteção de Todos os
Trabalhadores Migrantes e Membros de Suas Famílias e Protocolo adicional
ao Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais a fim de
que o marco normativo brasileiro de proteção aos direitos humanos dos
migrantes esteja completo. A ratificação destes instrumentos internacionais
garantirá uma maior proteção dos trabalhadores imigrantes e membros de
suas famílias, assim como fortalecerá a justiciabilidade dos direitos
econômicos, sociais e culturais dos imigrantes e a possibilidade de denunciar
suas possíveis violações.



Que o Brasil deve adotar medidas no plano internacional, regional e interno
para reconhecer juridicamente a categoria de migrantes ambientais e conferir
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um estatuto jurídico próprio a esta categoria, capaz de atribuir-lhe uma
proteção integral garantindo a proteção e realização de seus direitos.

1.2 Diretrizes internacionais em matéria de direitos humanos que se aplicam
aos migrantes.
1.2.1 Organismos Gerais
A) Assembleia Geral da ONU
Quadro 2. Documentos da Assembleia Geral da ONU
DOCUMENTO

TEMA

PLENÁRIO
OU
COMITÊ

A/RES/68/192

Melhor coordenação
de esforços contra o
tráfico de pessoas

C.3

DATA

18 de
dezembro de
2013

EXTRATOS

Inteiro
A/RES/68/179

A/RES/68/147

Proteção de
Migrantes

Direitos das crianças

C.3

C.3

18 de
dezembro de
2013
18 de
dezembro de
2013

Inteiro

n. 42 e 43

A/RES/68/143

Assistência a
refugiados,
retornados e
deslocados na África.

C.3

18 de
dezembro de
2013

A/RES/68/141

ACNUR

C.3

18 de
dezembro de
2013

Inteiro

18 de
dezembro de
2013

Inteiro

A/RES/68/137

Violência contra
mulheres
trabalhadoras
migrantes

C.3

Instruções de
proteção para
deslocados no
continente africano
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Declaração do
Diálogo de Alto Nível
para Migrações e
Desenvolvimento.
Modalidades, formato
e organização da
reunião de alto nível
da ONU para
combate ao tráfico de
pessoas.
Migração
internacional e
desenvolvimento
Melhor coordenação
de esforços contra o
tráfico de pessoas
Promoção de
esforços para
eliminar a violência
contra migrantes,
trabalhadores
migrantes e suas
famílias

A/RES/67/172

Proteção de
Migrantes

A/RES/67/170

Direitos humanos e
medidas unilaterais
coercitivas

A/RES/67/165

Globalização e seu
impacto no
aproveitamento dos
direitos humanos

Plen.

3 de outubro
de 2013
Inteiro

Plen.

1 de maio de
2013
Inteiro

C.2

C.3

C.3

C.3

C.3

21 de
dezembro de
2012
20 de
dezembro de
2012

20 de
dezembro de
2012
20 de
dezembro de
2012
20 de
dezembro de
2012

C.3

20 de
dezembro de
2012

C.3

20 de
dezembro de
2012

A/RES/67/149

ACNUR

A/RES/67/145

Tráfico de mulheres
e meninas

C.3

A/RES/66/172

Proteção de
Migrantes

C.3

A/RES/66/168

Eliminação de todas
as formas de
intolerância e
discriminação

C.3

20 de
dezembro de
2012
19 de
dezembro de
2011
19 de
dezembro de
2011

Inteiro
Inteiro

Inteiro
Inteiro
Inteiro

Inteiro

Inteiro

Inteiro

Inteiro

Parágrafo 8º
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baseadas em religião
ou crença
A/RES/66/154

Direitos humanos e
diversidade cultural

C.3

A/RES/66/140

A criança (sexo
feminino)

C.3

A/RES/66/133

ACNUR

C.3

A/RES/65/212

Proteção de
Migrantes

C.3

A/RES/65/194

ACNUR

C.3

A/RES/65/190

Tráfico de mulheres e
meninas

C.3

A/RES/65/170
A/RES/64/293

Migração
internacional e
desenvolvimento
Plano Global da ONU
contra tráfico de
pessoas

C.2
Plen.

A/RES/64/178

Proteção de
Migrantes

C.3

A/RES/64/166

Proteção de
Migrantes

C.3

A/RES/64/161

A/RES/64/139

A/RES/63/225

Instituições nacionais
para a promoção e
proteção de direitos
humanos.
Violência contra
mulheres
trabalhadoras
migrantes
Migração
internacional e
desenvolvimento

A/RES/63/194

Proteção de
Migrantes

A/RES/63/184

Proteção de
Migrantes

19 de
dezembro de
2011
19 de
dezembro de
2011
19 de
dezembro de
2011
21 de
dezembro de
2010
21 de
dezembro de
2010
21 de
dezembro de
2010
20 de
dezembro de
2010
30 de julho
de 2010
18 de
dezembro de
2009
18 de
dezembro de
2009

C.3

18 de
dezembro de
2009

C.3

18 de
dezembro de
2009

C.2
C.3
C.3

19 de
dezembro de
2008
18 de
dezembro de
2008
18 de
dezembro de
2008

Inteiro
Parágrafos: 13 e 24,
27, 30 e 34 sobre
tráfico
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro

Inteiro

Inteiro
Inteiro
Inteiro
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A/RES/63/156

Tráfico de mulheres e
meninas

C.3

A/RES/63/148

ACNUR

C.3

A/RES/62/270

A/RES/62/220

Fórum Global de
Migração e
desenvolvimento
Esforço Global para a
total eliminação do
racismo,
discriminação racial,
xenofobia e
intolerância e para a
implementação e
acompanhamento do
programa de ação da
Declaração de
Durban.

20 de junho
de 2008

C.3

22 de
dezembro de
2007

Proteção de
Migrantes

C.3

A/RES/62/155

Direitos humanos e
diversidade cultural

C.3

A/RES/62/132

A/RES/62/124
A/RES/61/208
A/RES/61/180
A/RES/61/165

Inadmissibilidade de
certas práticas que
contribuem para
alimentar formas
contemporâneas de
racismo,
discriminação racial,
xenofobia e
intolerância correlata
Violência contra
mulheres
trabalhadoras
migrantes
ACNUR
Migração
internacional e
desenvolvimento
Melhor coordenação
de esforços contra o
tráfico de pessoas
Proteção de
Migrantes

18 de
dezembro de
2008
18 de
dezembro de
2008

Plen.

A/RES/62/156

A/RES/62/142
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18 de
dezembro de
2007
18 de
dezembro de
2007

Inteiro
Inteiro
Inteiro

n. 9, 48
Inteiro
Inteiro
Inteiro

C.3

18 de
dezembro de
2007

C.3

18 de
dezembro de
2007

C.3
C.2
C.3
C.3

18 de
dezembro de
2007
20 de
dezembro de
2006
20 de
dezembro de
2006
19 de
dezembro de

Inteiro

Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
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2006

A/RES/61/144

Tráfico de mulheres e
meninas

C.3

A/RES/61/137

ACNUR

C.3

A/RES/60/227

A/RES/60/206

Migração
internacional e
desenvolvimento
Facilitação e
Redução de custos
para remessas e
transferências dos
migrantes.

C.2

19 de
dezembro de
2006
19 de
dezembro de
2006
23 de
dezembro de
2005

C.2

23 de
dezembro de
2005

C.3

16 de
dezembro de
2005

A/RES/60/169

Proteção de
Migrantes

A/RES/60/139

Violência contra
mulheres
trabalhadoras
migrantes

C.3

16 de
dezembro de
2005

A/RES/60/129

ACNUR

C.3

16 de
dezembro de
2005

A/RES/59/262

A/RES/59/241

Convenção
Internacional de
Proteção dos Direitos
dos Trabalhadores
Migrantes e os
membros de sua
família
Migração
internacional e
desenvolvimento

Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro

Inteiro
Inteiro

Inteiro
Inteiro

C.3

C.2

A/RES/59/194

Proteção de
Migrantes

C.3

A/RES/59/166

Tráfico de mulheres e
meninas

C.3

A/RES/58/208

Migração
internacional e
desenvolvimento

C.2

A/RES/58/190

Proteção de
Migrantes

C.3

23 de
dezembro de
2004
22 de
dezembro de
2004
20 de
dezembro de
2004
20 de
dezembro de
2004
23 de
dezembro de
2003
22 de
dezembro de
2003

Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
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A/RES/58/166

A/RES/58/160

Convenção
Internacional de
Proteção dos Direitos
dos Trabalhadores
Migrantes e os
membros de sua
família.
Esforço Global para a
total eliminação do
racismo,
discriminação racial,
xenofobia e
intolerância e para a
implementação e
acompanhamento do
programa de ação da
Declaração de
Durban

Inteiro
C.3

22 de
dezembro de
2003

C.3

22 de
dezembro de
2003

A/RES/58/151

ACNUR

C.3

A/RES/58/150

Assistência a
menores refugiados
desacompanhados

C.3

A/RES/57/218

Proteção de
Migrantes

C.3

A/RES/57/201

Convenção
Internacional de
Proteção dos Direitos
dos Trabalhadores
Migrantes e os
membros de sua
família.

C.3

A/RES/57/187

ACNUR

C.3

A/RES/57/176

Tráfico de mulheres e
meninas

C.3

A/RES/56/203
A/RES/56/170
A/RES/56/166

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

Migração
internacional e
desenvolvimento
Proteção de
Migrantes
Direitos Humanos e
êxodo em massa

22 de
dezembro de
2003
22 de
dezembro de
2003
18 de
dezembro de
2002

7 e 35
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro

2nd
3rd
3rd

18 de
dezembro de
2002
18 de
dezembro de
2002
18 de
dezembro de
2002
27 mar.
2002
27 mar.
2002
19 de
dezembro de
2001

Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro
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A/RES/56/165

A/RES/56/162

A/RES/56/145

A/RES/56/137
A/RES/56/136

A/RES/56/131

A/RES/56/203
A/RES/56/170
A/RES/56/166

A/RES/56/165

A/RES/56/162
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Globalização e seu
impacto no
aproveitamento
integral dos direitos
humanos
Promoção Efetiva da
Declaração de
Direitos das pessoas
pertencentes a
minorias nacionais,
étnicas, religiosas e
linguísticas.
Convenção
Internacional de
Proteção dos Direitos
dos Trabalhadores
Migrantes e os
membros de sua
família.
ACNUR
Assistência a
menores refugiados
desacompanhados
Violência contra
mulheres
trabalhadoras
migrantes
Migração
internacional e
desenvolvimento
Proteção de
Migrantes
Direitos Humanos e
êxodo em massa
Globalização e seu
impacto no
aproveitamento
integral dos direitos
humanos
Promoção Efetiva da
Declaração de
Direitos das pessoas
pertencentes a
minorias nacionais,
étnicas, religiosas e
linguísticas.

3rd

19 de
dezembro de
2001

Inteiro

Inteiro
3rd

19 de
dezembro de
2001
Inteiro

3rd

3rd
3rd

19 de
dezembro de
2001
19 de
dezembro de
2001
19 de
dezembro de
2001

3rd

19 de
dezembro de
2001

2nd

27 mar.
2002

3rd
3rd

3rd

27 mar.
2002
19 de
dezembro de
2001
19 de
dezembro de
2001

Inteiro
Inteiro
Inteiro

Inteiro
Inteiro
Inteiro
Inteiro

Inteiro
3rd

19 de
dezembro de
2001
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A/RES/56/145

Convenção
Internacional de
Proteção dos Direitos
dos Trabalhadores
Migrantes e os
membros de sua
família.

3rd

A/RES/56/137

ACNUR

3rd

A/RES/56/136

A/RES/55/102

A/RES/55/93

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

Inteiro

Assistência a
refugiados menores
desacompanhados
Globalização e seu
impacto no
aproveitamento
integral dos direitos
humanos
Proclamação do dia
18 de Dezembro
como dia do migrante
internacional

3rd

19 de
dezembro de
2001
19 de
dezembro de
2001
19 de
dezembro de
2001

3rd

4 de
dezembro de
2000

3rd

4 de
dezembro de
2000
4 de
dezembro de
2000
4 de
dezembro de
2000

A/RES/55/92

Proteção de
Migrantes

3rd

A/RES/55/91

Direitos humanos e
diversidade cultural

3rd

A/RES/55/88

Convenção
Internacional de
Proteção dos Direitos
dos Trabalhadores
Migrantes e os
membros de sua
família.

3rd

4 de
dezembro de
2000

A/RES/55/67

Tráfico de mulheres e
meninas

3rd

4 de
dezembro de
2000

Inteiro
Inteiro
Inteiro

Inteiro

Inteiro
Inteiro
Inteiro

Inteiro

Verifica-se que a proteção dos direitos humanos dos migrantes e as
migrações em geral são temas prioritários para a Assembleia Geral da ONU, que
adotou um número considerável de resoluções nestas matérias no período
compreendido

entre

os

anos

2000

e

2014.

Estas

resoluções

versaram

fundamentalmente sobre o tráfico de pessoas, especialmente mulheres e meninas e
crianças em geral, as relações entre migração e desenvolvimento, a proteção dos
migrantes, a violência contra as trabalhadoras migrantes, migrantes e trabalhadores
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migrantes em geral, a proteção de menores refugiados desacompanhados, o
combate à discriminação, ao racismo e à xenofobia. Pode-se constatar uma especial
preocupação com grupos vulneráveis, especialmente as mulheres e as crianças e
adolescentes.
A título exemplificativo destacam-se os temas prioritários e recomendações
aos Estados feitas pela Assembleia Geral em sua última resolução sobre a proteção
dos migrantes, adotada em 18 de dezembro de 2013 (A/RES/69/179). A Assembleia
Geral insta os Estados a promover e proteger os direitos humanos e as liberdades
fundamentais de todos os migrantes, independentemente de sua condição
migratória, especialmente os das mulheres e crianças. Além disso, solicita que se
trate a migração internacional por meio da cooperação e do diálogo internacional,
regional ou bilateral e com uma abordagem global e equilibrada, reconhecendo os
papéis e responsabilidades dos países de origem, trânsito e destino para a
promoção e proteção dos direitos humanos de todos os migrantes e evitando
abordagens que podem agravar a sua vulnerabilidade. Ela reafirma o dever dos
Estados de promover e proteger efetivamente os direitos humanos e liberdades
fundamentais dos migrantes, independentemente de seu status migratório,
especialmente das mulheres e crianças. Em relação aos migrantes ambientais, a
Resolução destaca a preocupação da Assembleia Geral com o impacto dos
desastres naturais sobre os migrantes e as migrações. Como já destacado no item
anterior, também a Assembleia Geral insta os Estados a assinar e ratificar a
Convenção Internacional Sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores
Migrantes e Membros de Suas Famílias. Também reforça o direito de acesso à
justiça para apurar atos de violação de direitos humanos dos migrantes. A
Assembleia Geral igualmente encoraja os Estados a adotarem uma perspectiva de
gênero em suas políticas migratórias. No que se refere ao acesso à educação, a
Assembleia Geral encoraja os Estados a prevenir e eliminar políticas e normas
discriminatórias no que se refere ao acesso das crianças migrantes à educação e
eliminar possíveis barreiras a este acesso. Várias outras recomendações são
endereçadas aos Estados em matéria de migrações e proteção dos direitos
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humanos dos migrantes, com destaque para a proteção das vítimas de tráfico e o
combate a estas práticas.
Considerando o destaque dado pela Assembleia Geral à questão da violência
contra as mulheres trabalhadoras migrantes, cabe indicar algumas de suas
recomendações aos Estados na matéria, tomando-se por base sua resolução mais
recente sobre o tema (A/RES/68/137). A Assembleia Geral insta os Governos a
incorporar em suas políticas e programas sobre migração e trabalho uma
perspectiva pautada nos direitos humanos, sensível às questões de gênero e
centrada nas pessoas, que seja coerente com suas obrigações internacionais em
matéria de direitos humanos, visando à prevenção e proteção das mulheres
migrantes contra a violência, discriminação e abusos. Por outro lado, devem adotar
medidas para assegurar que estas políticas migratórias e trabalhistas não reforcem
a discriminação e, quando necessário, conduzir estudos de avaliação do impacto
destas normas, políticas e programas para identificar os resultados das medidas
adotadas e dos resultados alcançados no que concerne às mulheres migrantes. No
que se refere ao direito à saúde, a Assembleia Geral solicita aos Governos que
reconheçam o direito das mulheres migrantes trabalhadoras, independentemente de
seu status migratório, a ter acesso aos tratamentos médicos de urgência. A
resolução refere-se igualmente às meninas migrantes, solicitando aos Governos que
considerem o melhor interesse das crianças adotando ou fortalecendo medidas para
promover e proteger os seus direitos humanos.
Ainda em matéria de proteção das crianças migrantes, em sua última
resolução sobre os direitos das crianças de dezembro de 2013 (A/RES/68/147) a
Assembleia Geral insta os Estados a assegurar às crianças migrantes o gozo de
todos os direitos humanos assim como o acesso à saúde, aos serviços sociais e
educação em igualdade com as demais crianças, assegurando-se que tais crianças,
especialmente as desacompanhadas, recebam especial proteção e assistência.
Conclui-se que a questão do reconhecimento, proteção e realização dos
direitos humanos dos migrantes, especialmente aqueles pertencentes a grupos
vulneráveis como as mulheres, as crianças e as vítimas do tráfico de pessoas, é
considerada prioritária pela Assembleia Geral, que adotou distintas resoluções que
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destacam os problemas, limites e obstáculos existentes. Além disso, destacou as
obrigações dos Estados na matéria, ao estabelecer inúmeras recomendações e
diretrizes a estes para avançar na proteção dos migrantes e no reforço da integração
da perspectiva de direitos humanos nas normas e políticas migratórias.
B) Secretário Geral da ONU
Quadro 3. Documentos do Secretário Geral da ONU
TIPO DE DOC
Relatório Temático
A/C.3/527
Relatório Temático
E/1995/69

TEMA
Relatórios
Refugiados e apátridas

Relatório temático
A/50/378

Migração internacional e
desenvolvimento – questões
econômicas e ambientais
Violência contra mulheres
trabalhadoras migrantes

Relatório temático
A/52/494
Relatório Temático
E/CN.4/1998/74

Direitos humanos e êxodos em
massa
Violência contra mulheres
trabalhadoras migrantes

Relatório Temático
E/CN.4/1998/74/Add.1

Violência contra mulheres
trabalhadoras migrantes

Relatório Temático
A/54/207

Migração internacional e
desenvolvimento

Relatório Temático
E/CN.4/2000/76

Violência contra mulheres
trabalhadoras migrantes

Relatório Temático
A/56/167

Migração internacional e
desenvolvimento

Relatório Temático
A/56/334

Direitos humanos e êxodo em
massa

Relatório Temático
A/56/329

Violência contra mulheres
trabalhadoras migrantes

Relatório Temático
A/56/453

Proteção de crianças vítimas de
conflitos armados

Relatório Temático

Direitos Humanos dos migrantes

DATA

PARÁGRAFOS
DE INTERESSE

26 de
outubro
de 1949
14 de
junho de
1995
29 de
agosto de
1995
Outubro
de 1997
26 de
dezembro
de 1997
15 de
janeiro de
1998
6 de
agosto de
1999
9 de
dezembro
1999
3 de julho
de 2001

Todo o
documento

4 de
setembro
de 2001
4 de
setembro
de 2001
9 de
outubro
de 2001
9 de

Todo o
documento

Todo o
documento
Todo o
documento
Todo o
documento
Todo o
documento
Todo o
documento
Todo o
documento
Todo o
documento
Todo o
documento

Todo o
documento
Parágrafos: 4,7,
18
Todo o
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A/57/292
Relatório Temático
A/58/98

Migração internacional e
desenvolvimento

Relatório Temático
A/58/121
Relatório Temático
A/58/161

Proteção aos migrantes
Violência contra mulheres
trabalhadoras migrantes

Relatório Temático
A/58/186

Direitos Humanos e êxodos em
massa

Relatório Temático
A/58/275

Direitos Humanos dos migrantes

Relatório Temático
A/58/299

Refugiados menores
desacompanhados

Relatório Temático
A/59/185

Tráfico de mulheres e crianças

Relatório Temático
A/59/325

Migração internacional e
desenvolvimento

Relatório Temático
A/60/272

Proteção aos migrantes

Relatório Temático
A/60/300

Refugiados menores
desacompanhados

Relatório Temático
A/60/335

Crianças em conflitos armados

Relatório Temático
A/60/325

Direitos humanos e êxodos em
massa

Relatório Temático
S/2005/636

Mulheres, paz e segurança

Relatório Temático
A/60/871

Migração internacional e
desenvolvimento

Relatório Temático
A/61/299

Direito das crianças

Relatório Temático
A/61/324

Direitos dos Migrantes

agosto de
2002
1° de julho
de 2003

documento

3 de julho
de 2003
17 de
julho de
2003
25 de
julho de
2003
12 de
agosto de
2003
20 de
agosto de
2003
28 de
julho de
2004
2 de
setembro
de 2004
18 de
agosto de
2005
24 de
agosto de
2005
7 de
setembro
de 2005
1° de
setembro
de 2005

Todo o
documento
Todo o
documento

10 de
outubro
de 2005
18 de
maio de
2006
29 de
agosto de
2006
11 de
setembro

Todo o
documento

Todo o
documento
Todo o
documento
Todo o
documento
Todo o
documento
Todo o
documento
Todo o
documento
Todo o
documento
Parágrafos: 5, 32,
40, 52
Todo o
documento
Especialmente
páginas 7 a 54
Todo o
documento
Parágrafos: 9, 21,
31, 78
Todo o
documento

27

Mapeamento Normativo

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Relatório Temático
A/61/583

Relatório Temático
A/63/265

Refugiados,
Deslocados internos e questões
ambientais
(Painel de Alto Nível sobre a
coerência do Sistema da ONU
nas áreas de desenvolvimento,
assistência humanitária e meio
ambiente)
Migração internacional e
desenvolvimento

Relatório Temático
A/62/218

Direitos humanos dos migrantes

Relatório Temático
A/62/299

Proteção aos migrantes

Relatório Temático
S/2007/567

Mulheres, paz e segurança:
violência contra mulheres em
situação de conflito
Tráfico de mulheres e crianças

Relatório Temático
A/63/215
Relatório Temático
A/63/265

Migração internacional e
desenvolvimento

Relatório Temático
A/63/287

Proteção dos migrantes

Relatório Temático
A/64/152

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

Violência
migrantes

contra

mulheres

Relatório Temático
Objetivos de
Desenvolvimento do
Milênio – Relatório
2009

Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio

Relatório Temático
A/64/188

Proteção dos migrantes

Relatório Temático
A/64/213

Direitos humanos dos migrantes

Relatório Temático
A/HRC/13/44

Instituições nacionais para a
promoção e proteção dos direitos
humanos

de 2006
20 de
novembro
de 2006

Parágrafos: 20 e
22

11 de
agosto de
2008
10 de
agosto de
2007
24 de
agosto de
2007

Todo o
documento

12 de
setembro
de 2007
4 de
agosto de
2008
11 de
agosto de
2008
13 de
agosto de
2008
16 de
julho de
2009
6 de julho
de 2009

Especialmente
parágrafos 5, 19,
20, 32
Todo o
documento

29 de
julho de
2009
3 de
agosto de
2009
15 de
janeiro de
2010

Todo o
documento

Todo o
documento
Todo o
documento

Todo o
documento
Todo o
documento
Todo o
documento
Especialmente
páginas 8 e 30

Todo o
documento
Especialmente
parágrafos 53 e
108
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Promoção e proteção dos direitos
humanos, incluindo formas e
meios para promover os direitos
humanos dos migrantes
Tráfico de mulheres e meninas

Relatório Temático
A/65/203

Migração internacional e
desenvolvimento

Relatório Temático
A/66/212

Violência contra mulheres
migrantes

Relatório Temático
A/66/253

Proteção dos migrantes

Relatório Temático
A/66/223

Globalização e interdependência:
crescimento econômico
sustentável, inclusivo e equitativo
para uma globalização justa e
mais equitativa para todos,
incluindo criação de empregos
Violência sexual em conflitos

Relatório Temático
A/66/657*–S/2012/33*
Relatório Temático
A/67/254

Migração internacional e
desenvolvimento

Relatório Temático
E/CN.9/2013/3

Novas tendências em migração:
aspectos demográficos

Relatório Temático
A/67/792 - S/2013/149

Violência sexual em conflitos

Relatório Temático
A/68/178

Violência contra mulheres
migrantes

Relatório Temático
A/68/190

Migração internacional e
desenvolvimento

Relatório Temático
A/68/292

Promoção e proteção dos direitos
humanos, incluindo formas e
meios para promover os direitos
humanos dos migrantes
Fortalecer a coordenação da
assistência humanitária de
urgência da ONU
Migrações ambientais,
humanitárias

Relatório Temático
A/69/80

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

21 de
julho de
2010

Todo o
documento

2 de
agosto de
2010
2 de
agosto de
2010
29 de
julho de
2011
3 de
agosto de
2011
11 de
agosto de
2011

Todo o
documento
Todo o
documento
Todo o
documento
Todo o
documento
Especialmente
parágrafo 78 e 82
m

13 de
janeiro de
2012
3 de
agosto de
2012
19 de
fevereiro
de 2013
14 de
março de
2013
23 de
julho de
2013
25 de
julho de
2013
9 de
agosto de
2013

Especialmente os
parágrafos 3,4,5

29 de abril
de 2014

Parágrafos 1, 36,
37, 44, 63, 83 (f)
(g)

Todo o
documento
Todo o
documento
Especialmente
parágrafos, 6, 8 e
16
Todo o
documento
Todo o
documento
Todo o
documento
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A/69/224

Estudo apresentado
pelo Secretário Geral
nos termos da
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Temas recorrentes e elementos
chave identificados nas sessões
da Comissão de População e
Desenvolvimento
Tráfico de mulheres e meninas

Outros documentos
Mulheres, Paz e Segurança

15 de
julho de
2014

Parágrafos 60 a
67.

1° de
agosto de
2014

Todo o
documento

2002

Estudo
UN Children's Fund
(UNICEF), Machel
Study 10-Year
Strategic Review:
Children and Conflict
in a Changing World

Estudo Machel sobre crianças e
conflitos – 10 anos de revisão
estratégica

Abril de
2009

Parágrafos 38, 78,
84, 93, 96, 325,
323, 301, 297,
289, 223, 157,
156, 132, 131,
108, 101
374, 376, 378
Todo o
documento

Position Paper
Nota Diretiva do
Secretário Geral
sobre as Nações
Unidas e Apatridia

Apatridia

Junho de
2011

Todo o
documento

Position Paper
Nota Diretiva sobre
Discriminação Racial
e
Proteção
das
Minorias

Discriminação Racial e Proteção
das Minorias

Março de
2013

Parágrafo 20

Position Paper
Abordagem da ONU
sobre justiça para
crianças

Proteção aos direitos das
crianças,
acesso à justiça

Setembro
de 2008

Especialmente
página 6

Position Paper
Abordagem da ONU
sobre regras de
assistência

Acesso à justiça

14 de abril
de 2008

Especialmente
parágrafos 2, 3, 5

Decisão do Secretário
Geral sobre Soluções
Duráveis

Soluções Duráveis para vítimas
de conflito

4 de
outubro
de 2011

Todo o
documento
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Memorando
E/AC.32/2

Refugiados e Apátridas

Memorando
A/67/775-S/2013/110

Promoção e Proteção dos
Direitos Humanos

Country Reports
A/63/287

Direitos dos Migrantes

Country Report
A/64/188

Proteção aos Migrantes

Operational
Guidelines

Assistência da ONU para os
processos de elaboração de
normas

3 de
janeiro de
1950
5 de
março de
2013
13 de
agosto de
2008
29 de
julho de
2009
Abril de
2009

Todo o
documento
Especialmente
parágrafos:
1,7,8,14,27, 28
Todo o
documento
Todo o
documento
Especialmente
parágrafos 2 e 4

O Secretário-Geral da ONU elaborou distintos relatórios temáticos, enviados à
Assembleia Geral, sobre temas relacionados à migração e à proteção dos direitos
humanos dos migrantes. Dentre tais temas destacam-se a proteção dos migrantes,
migração e desenvolvimento, violência contra mulheres migrantes, tráfico de
mulheres e meninas, promoção dos direitos humanos dos migrantes, tráfico de
pessoas, proteção dos grupos vulneráveis, notadamente mulheres e crianças,
menores refugiados desacompanhados.
Em

seu

relatório

mais

recente

sobre

migrações

internacionais

e

desenvolvimento, de julho de 2013 (A/68/190), o Secretário-Geral aborda
especificamente o tema do acesso dos migrantes aos serviços públicos. Destaca
que, mesmo se toda pessoa, sem discriminação, deve poder exercer seus direitos
humanos e do trabalho, na prática, inúmeros migrantes se confrontam com
obstáculos no exercício de seus direitos e para ter acesso à proteção social e aos
serviços de base. Os imigrantes em situação irregular estão mais expostos ao risco
de não ter acesso aos serviços de base. Em consequência, o Secretário Geral
recomenda que os Estados se empenhem face aos desafios que tocam os
imigrantes em situação irregular, compreendendo o acesso aos serviços de saúde, à
educação, à moradia decente e aos documentos. Para fazer face a estes desafios,
propõe um programa de ação em oito pontos para uma migração bem-sucedida,
tendo como primeiro ponto “proteger os direitos humanos de todos os migrantes”. Os
Estados são chamados a se engajar na proteção e promoção dos direitos humanos
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dos migrantes durante todas as fases do processo de migração, incluindo os
imigrantes em situação irregular. Eles devem igualmente eliminar toda discriminação
contra os imigrantes no que se refere às condições de trabalho, aos direitos
econômicos, sociais e culturais. As crianças imigrantes devem ter igual acesso à
educação, e todos os migrantes devem ter acesso aos serviços essenciais de
saúde.
A abordagem das migrações pautada nos direitos humanos (human rightsbased approach) é reforçada e recomendada no Relatório de 2013 sobre a
promoção e proteção dos direitos humanos, que inclui meios para promover os
direitos humanos dos migrantes (A/68/292).
O Secretário-Geral indica como princípios subjacentes da abordagem pautada
nos direitos humanos no contexto das migrações os seguintes: i) universalidade e
inalienabilidade, todos, incluindo os migrantes, são titulares de direitos humanos
universais e inalienáveis; ii) indivisibilidade: todos os direitos humanos são
indivisíveis e inerentes à dignidade dos migrantes; iii) interdependência e interrelação: a realização de um direito frequentemente depende da realização de outros
direitos; iv) participação e inclusão: os migrantes têm direito a uma participação
ativa, livre e significativa nas decisões que os afetam diretamente; v) igualdade e
não discriminação: os Estados devem abordar a discriminação direta e indireta e
tratamento desigual dos migrantes em leis, políticas e práticas; vi) Prestação de
contas: os Estados devem garantir a transparência na elaboração e implementação
de políticas migratórias e assegurar que os migrantes tenham acesso a remédios.
Entre os meios indicados para tanto figuram: ratificação dos tratados internacionais e
incorporação de diretrizes no direito nacional; mecanismos judiciais e quase-judiciais
para a proteção dos direitos dos migrantes; mecanismos administrativos e de
políticas, como a revisão dos impactos das políticas migratórias sobre os direitos
humanos; mecanismos políticos, como o monitoramento por organizações não
governamentais; reportar-se aos tratados de direitos humanos sobre a situação dos
migrantes. Tais princípios dão uma boa indicação das medidas a serem adotadas e
dos padrões a serem respeitados para garantir que as políticas migratórias nacionais
adotem esta abordagem pautada nos direitos humanos. Cabe destacar que este
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relatório sobre direitos humanos dos migrantes destaca os elementos sobre o tema
a serem considerados e incorporados na Agenda de Desenvolvimento Pós-2015.
O acesso dos imigrantes aos serviços e à seguridade social foi igualmente
abordado pelo Secretário Geral neste relatório, que demonstra sua preocupação
com as restrições ou mesmo proibições de acesso dos migrantes aos serviços
públicos, indicando boas práticas adotadas em vários países no sentido de garantir
este acesso. Neste sentido, o Secretário Geral faz as seguintes recomendações aos
Estados, que merecem ser aqui transcritas:
-

Encoraja os Estados a garantir que todos os imigrantes, independentemente
de seu status legal, tenham acesso a um sistema de saúde adequado,
incluindo serviços de saúde preventivos, curativos e paliativos, e proteger seu
acesso aos determinantes subjacentes da saúde.

-

Exorta os Estados a reconhecer que todos têm o direito à educação,
independentemente de sua situação migratória ou de seus pais. Incentiva os
Estados a desenvolver

estratégias

de educação

que fortaleçam a

capacidades das comunidades marginalizadas, como um todo, enquanto
abordam especificamente as necessidades educacionais de imigrantes
vulneráveis dentro dessas comunidades.
-

Encoraja os Estados a estabelecer salvaguardas sobre o compartilhamento
de informações entre prestadores de serviços públicos, incluindo as
instituições de saúde e administradores de escolas e autoridades de
imigração. Instituições de serviço público não devem ser obrigadas a
comunicar ou compartilhar dados com as autoridades de imigração e
orientações devem ser fornecidas às instituições a este respeito.

-

Conclama os Estados a garantir o acesso aos regimes de segurança social
dos imigrantes, no mínimo quando é necessário para aliviar a pobreza e
preservar a dignidade humana, e a cooperar para melhorar a portabilidade
dos direitos sociais dos migrantes, incluindo os direitos das pessoas em
situação irregular. Incentiva os Estados a assegurar a igualdade de
tratamento nas condições de trabalho entre nacionais e imigrantes, incluindo
aqueles que estão em situação irregular, sem qualquer derrogação, mesmo
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em contratos privados. Os trabalhadores imigrantes devem ter acesso aos
remédios, inclusive nos casos de violência e abuso físico, mental ou sexual
por parte dos empregadores, falta de pagamento de salários e demissão
ilegal.
Outras duas recomendações específicas do Secretário-Geral justificam a
realização da presente pesquisa:
-

Desenvolvimento urgente de conhecimento relevante, válido e confiável sobre
as questões referentes à migração e direitos humanos, incluindo a coleta de
dados desagregados com base no sexo, idade e status legal.

-

Desenvolvimento pelos Estados de indicadores de direitos humanos para
migrações, em parceria com todos os atores relevantes, incluindo os
imigrantes, para melhorar sua capacidade de elaborar, implementar e
monitorar políticas migratórias baseadas nos direitos humanos.
Verifica-se, assim, que os relatórios do Secretário-Geral da ONU sobre os

temas ligados à proteção dos direitos humanos dos migrantes revestem-se de
grande importância, já que não se limitam a discorrer sobre o tema ou identificar os
problemas

subjacentes

a

esta

questão,

mas apresentam

uma

série

de

recomendações aos Estados para adequar suas políticas migratórias às exigências
em matéria de direitos humanos dos migrantes e para melhorar o respeito, proteção
e realização destes direitos, assim como o acesso dos imigrantes aos serviços
públicos essenciais. Tais documentos devem servir de base e de referência para o
Brasil na elaboração e implementação de sua nova política migratória.
1.2.2 Organismos de Controle de Direitos Humanos da ONU
A) Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU12
No que concerne ao Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da
ONU, optou-se por trabalhar exclusivamente as Observações Gerais deste
organismo, excluindo-se todos os documentos referentes aos procedimentos de
comunicações individuais, assim como as observações finais relativas aos relatórios
12

Os documentos foram consultados em sua versão em inglês. As transcrições na coluna “extratos”
feitas em portugês são de livre tradução dos autores.
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apresentados pelos Estados Partes. Esta opção se justifica pelo caráter geral das
Observações Gerais, aplicáveis a todos os Estados-Partes do Pacto Internacional de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, enquanto que os demais documentos,
mesmo podendo servir de referência, são aplicáveis a situações e países
específicos. Além do mais, as Observações Gerais são o instrumento pelo qual o
Comitê interpreta e exprime sua interpretação dos dispositivos do Pacto. Foram
selecionadas e analisadas as Observações Gerais deste organismo, referentes a
direitos e/ou questões pertinentes no contexto desta pesquisa.
Quadro 4. Documentos do Comitê DESC da ONU
TIPO DE
DOC
Observação
Geral n° 4
Observação
Geral n° 5
Observação
Geral n° 7

Observação
Geral n° 12
Observação
Geral n° 13

Observação
Geral n° 14

TEMA

DATA

EXTRATOS

Direito à
moradia
adequada

1° de
janeiro de
1992

- Nenhuma referência específica aos
migrantes. O direito à moradia adequada se
aplica a todos.

Pessoas
portadoras
de
deficiência
Direito à
moradia
adequada –
evacuações
forçadas
Direito à
alimentação
adequada
Direito à
educação

1° de
janeiro de
1995

- Nenhuma
migrantes.

1° de
janeiro de
1998

Nenhuma referência específica aos migrantes.

12 de
maio de
1999
8 de
dezembro
de 1999

Nenhuma referência específica aos migrantes.

11 de
agosto de
2000

Par. 34. “Em particular, os Estados têm a
obrigação de respeitar o direito à saúde,
especialmente se abstendo de recusar ou
limitar a igualdade de acesso de todas as
pessoas, incluídos os detentos, os membros
de minorias, os solicitantes de asilo e os

Direito ao
melhor
estado de
saúde
possível de
atingir

referência

específica

aos

Par. 34. « O Comitê leva em conta o artigo 2º
da Convenção relativa aos direitos da criança
e alínea e) do artigo 3º da Convenção da
UNESCO
relativos à
luta
contra a
discriminação no âmbito do ensino e confirma
que o princípio de não discriminação se
estende a todas as pessoas em idade escolar
que residem no território de um Estado-parte,
compreendendo
os
não
nacionais,
independentemente de seu estatuto jurídico”.
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migrantes em situação irregular, aos
serviços de saúde preventivos, curativos e
paliativos, se abstendo de impor práticas
discriminatórias como políticas de Estado e de
impor práticas discriminatórias relativas à
situação e às necessidades das mulheres em
matéria de saúde”.
Par. 40. “De acordo com a Carta das Nações
Unidas e as resoluções pertinentes da
Assembleia Geral das Nações Unidas e da
Assembleia Mundial da Saúde, os Estados
partes têm a obrigação individual e solidária de
cooperar na prestação de ajuda em casos de
desastres e de assistência humanitária em
situações de emergência, incluída a prestação
de assistência aos refugiados e aos
deslocados dentro do país”.
Par. 43. Obrigação básica: “garantir o direito
de acesso aos centros, bens e serviços de
saúde sob uma base não discriminatória, em
especial no que se refere aos grupos
vulneráveis ou marginalizados”.
Par. 50. Exemplo de violação da obrigação de
respeitar o direito à saúde: “denegação de
acesso aos estabelecimentos, bens e serviços
de saúde a determinadas pessoas ou grupos
de pessoas como resultado da discriminação
de iure ou de facto”.
Observação
Geral n° 15

Direito à
Agua

20 de
janeiro de
2003

Par. 16. “Mesmo se o direito à água potável é
aplicável a todos, os Estados-partes devem
dar uma atenção especial às pessoas e grupos
de pessoas que tradicionalmente têm
dificuldades para exercer este direito, em
particular [...] os refugiados, os solicitantes
de asilo, os deslocados internos, os
trabalhadores migrantes, [...]. Em particular,
os Estados-partes devem adotar medidas para
velar que: [...] f) Os refugiados, os
solicitantes de asilo, os deslocados
internos e os repatriados tenham acesso à
água potável tanto se eles permanecem em
acampamentos como nas zonas urbanas e
rurais. É preciso outorgar aos refugiados e
aos solicitantes de asilo o direito à água nas
mesmas condições que aos nacionais”.
Par. 34. Obrigações internacionais – “quando
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se trate de prestar socorro em casos de
desastre e assistência em casos de
emergência, incluída a assistência aos
refugiados e deslocados, deve-se dar
prioridade aos direitos reconhecidos no Pacto,
incluído o fornecimento de água potável”.
Observação
Geral n° 18

Direito ao
trabalho

6 de
fevereiro
de 2006

Os trabalhadores migrantes e o direito ao
trabalho
Par. 18. “O princípio de não discriminação,
como é consagrado no parágrafo 2º do artigo
2º do Pacto, e no artigo 7º da Convenção
internacional
sobre
a
proteção
dos
trabalhadores migrantes e dos membros de
suas famílias, deve aplicar-se em relação com
as
oportunidades
de
emprego
dos
trabalhadores migrantes e suas famílias”.
Par. 23. “Os Estados-partes têm a obrigação
de respeitar o direito ao trabalho mediante,
entre outros, a proibição do trabalho forçado
ou obrigatório, e abstendo-se de negar ou
limitar o acesso igualitário ao trabalho digno a
todas as pessoas, especialmente as pessoas e
grupos desfavorecidos e marginalizados, em
particular [...] trabalhadores migrantes [...]”.

Observação
Geral n° 19

Direito à
seguridade
social

4 de
fevereiro
de 2008

“e) Acesso físico
27. As prestações devem ser concedidas
oportunamente, e os beneficiários devem ter
acesso físico aos serviços de seguridade
social a fim de obter as prestações e a
informação, e fazer as cotizações quando
caiba. Deve-se prestar a devida atenção [...]
aos trabalhadores migrantes [...] de forma que
também elas possam ter acesso a estes
serviços”.
Par. 31. “Ainda que toda pessoa tenha direito à
seguridade social, os Estados Partes devem
dar uma atenção especial às pessoas e grupos
de pessoas que tradicionalmente têm tido
dificuldades para exercer este direito, em
particular [...] os refugiados, os solicitantes de
asilo, os deslocados internos, os repatriados,
os não nacionais, [...]”.
“6.
Não
nacionais
(incluídos
os
trabalhadores migrantes, os refugiados, os
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solicitantes de asilo e os apátridas)
36. O parágrafo 2º do artigo 2º proíbe a
discriminação por razoes de nacionalidade, e o
Comitê observa que o Pacto não contém
nenhuma limitação jurisdicional expressa.
Quando os não nacionais, entre eles os
trabalhadores migrantes, cotizaram a um plano
de seguridade social, eles devem poder se
beneficiar desta cotização ou recupera-la se
abandonam o país. Os direitos dos
trabalhadores migrantes também não devem
ser afetados pela mudança do lugar de
trabalho.
37. Os não nacionais devem ter acesso a
planos não contributivos de apoio aos
rendimentos, e acesso aos serviços de saúde
e apoio à família. Qualquer restrição, incluindo
um período de carência, deve ser proporcional
e
razoável.
Todas
as
pessoas,
independentemente de sua nacionalidade,
residência ou condição migratória, têm direito à
atenção médica primária e de emergência.
38. Os refugiados, apátridas, solicitantes de
asilo
e
outras
pessoas
ou
grupos
desfavorecidos e marginalizados devem
desfrutar do mesmo tratamento para o acesso
aos planos de seguridade social não
contributivos, incluindo um acesso razoável à
atenção médica e ao apoio à família, em
conformidade com as normas internacionais.
7. Deslocados
internos

internos

e

migrantes

39. Os deslocados internos não devem sofrer
nenhum tipo de discriminação no disfrute de
seu direito à seguridade social, e os Estados
Partes devem tomar medidas proativas para
garantir seu acesso em igualdade de
condições aos planos, por exemplo, eximindolhes quando caiba dos requisitos de residência
e dispondo que possam receber prestações ou
outros
serviços
afins
no
lugar
do
deslocamento. Os migrantes internos devem
poder ter acesso à seguridade social no seu
lugar de residência, e os sistemas de registro
de residência não devem restringir o acesso à
seguridade social das pessoas que se
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deslocam a outra localidade na qual não estão
registrados.
Observação
Geral n° 20

Não
discriminaçã
o

2 de julho
de 2009

Par. 5º. “[...] Os tratados internacionais sobre
[...] os direitos dos refugiados, os apátridas,
[...], os trabalhadores migrantes e as pessoas
de suas famílias [...] incluem o exercício dos
direitos econômicos, sociais e culturais”.
Par. 10. “b) A discriminação indireta [...]. Por
exemplo, exigir uma certidão de nascimento
para poder matricular-se numa escola pode ser
uma forma de discriminar as minorias étnicas
ou os não nacionais que não possuem, ou a
quem tenham sido negadas estas certidões”.
“Origem nacional ou social
24. “A “origem nacional” se refere ao Estado, à
nação ou o lugar de origem de uma pessoa.
Essas circunstâncias podem determinar que
uma pessoa ou um grupo de pessoas sofram
uma discriminação sistêmica no exercício dos
direitos que lhes confere o Pacto. [...]”
“Nascimento
26. A discriminação por motivos de nascimento
é proibida [...]. Portanto, não se deverá dar um
tratamento distinto a quem [...] tenha pais
apátridas [...]”.
“Nacionalidade
30. Não se deve impedir o acesso aos direitos
amparados pelo Pacto por razoes de
nacionalidade, por exemplo, todas as crianças
de um Estado, incluídas as indocumentadas,
têm direito a receber uma educação e uma
alimentação adequada e uma atenção à
saúde. Os direitos reconhecidos no Pacto são
aplicáveis a todos, incluídos os não nacionais,
como os refugiados, os solicitantes de asilo, os
apátridas, os trabalhadores migrantes e as
vítimas
do
tráfico
internacional,
independentemente de sua condição jurídica e
da documentação que possuam”.
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Dentre as Observações Gerais selecionadas e analisadas, duas situações
apresentaram-se: i) Observações Gerais selecionadas por tratarem de direitos
humanos adotados como foco da pesquisa ou de importância para a pesquisa, sem,
contudo, trazer disposições específicas sobre os imigrantes; ii) Observações Gerais
que, além de tratarem de direitos pertinentes à pesquisa, dispõem especificamente
sobre o acesso dos imigrantes a tais direitos.
No primeiro grupo figuram as Observações Gerais sobre o direito à moradia
adequada, pessoas com deficiência e direito à alimentação adequada. Cabe
destacar que, mesmo não se referindo expressamente aos imigrantes, as
disposições de todas as Observações Gerais adotadas pelo Comitê beneficiam a
todos os indivíduos sob a jurisdição de qualquer dos Estados-partes ao Pacto
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o que inclui os imigrantes,
independentemente de sua condição migratória. Neste sentido exprimiu-se o Comitê
na Observação Geral n° 20, relativa a não discriminação, no seu parágrafo 30,
esclarecendo que os direitos reconhecidos no Pacto são aplicáveis a todos,
incluídos os não nacionais, como os refugiados, os solicitantes de asilo, os
apátridas, os trabalhadores migrantes e as vítimas do tráfico internacional,
independentemente de sua condição jurídica e da documentação que possuam.
No segundo grupo figuram as Observações Gerais relativas ao direito à
educação, à saúde, à agua, ao trabalho, à seguridade social e à não discriminação.
Em geral, tais Observações Gerais destacam o dever dos Estados de respeitar os
direitos de que tratam, abstendo-se de limitar ou negar o acesso dos imigrantes,
mesmo aqueles em situação irregular, a estes direitos. Cabe destacar aqui que a
posição adotada pelo Comitê é mais no sentido de que os Estados se abstenham de
impor limites e obstáculos ou adotem medidas discriminatórias, evitando-se a
imposição de obrigações positivas no sentido de melhorar o acesso ou adotar
medidas de garantia. Os imigrantes em geral, solicitantes de asilo, refugiados,
apátridas, são considerados como grupos vulneráveis e marginalizados, que exigem
um tratamento especial por parte dos Estados para a proteção, respeito e realização
de seus direitos econômicos, sociais e culturais.
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Assim, em matéria de acesso a serviços vinculados aos direitos contemplados
nas Observações Gerais analisadas, verifica-se que quanto à educação exige-se a
aplicação do princípio de não discriminação a todas as pessoas e idade escolar
residentes nos Estados-partes, incluindo os estrangeiros independentemente de seu
estatuto jurídico. Quanto à saúde, o Comitê fixa a obrigação básica de garantir o
direito de acesso aos centros, bens e serviços de saúde sob uma base não
discriminatória, em especial no que se refere aos grupos vulneráveis ou
marginalizados, categoria na qual se inserem os migrantes e dá como exemplo de
violação da obrigação de respeitar o direito à saúde a denegação de acesso aos
estabelecimentos, bens e serviços de saúde a determinadas pessoas ou grupos
como resultado de discriminação. Quanto ao direito à água, os Estados-partes
devem adotar medidas para garantir que os refugiados e solicitantes de asilo tenham
acesso à agua potável, outorgando aos mesmos o direito à agua nas mesmas
condições que os nacionais. No que concerne ao direito ao trabalho, o Comitê
destaca que os Estados têm a obrigação de se abster de negar ou limitar o acesso
igualitário ao trabalho digno a todas as pessoas, especialmente os trabalhadores
migrantes. Em matéria de seguridade social, distintas disposições do Comitê
garantem os direitos dos refugiados, apátridas, solicitantes de asilo e demais
migrantes em matéria de seguridade social, como o acesso físico aos serviços de
seguridade social, atenção especial aos grupos vulneráveis como os trabalhadores
migrantes, o direito de se beneficiar de sua cotização a um plano se seguridade
social ou recuperá-la quando abandonam o país, acesso a planos não contributivos
de apoio aos rendimentos, e acesso aos serviços de saúde e apoio à família, todas
as pessoas, independentemente de sua nacionalidade, residência ou condição
migratória, têm direito à atenção médica primária e de emergência. Eles devem
desfrutar do mesmo tratamento para o acesso aos planos de seguridade social não
contributivos, incluindo um acesso razoável à atenção médica e ao apoio à família,
em conformidade com as normas internacionais.
As Observações Gerais preveem igualmente certas obrigações dos Estados
na matéria, e inclusive no que se refere à ajuda humanitária e proteção das vítimas
de desastres e situações de emergência em geral, como os refugiados. Neste
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sentido dispuseram as Observações Gerais n° 14 (direito à saúde) e 15 (direito à
água). No que concerne o direito à saúde, o Comitê estabelece que os Estados têm
a obrigação de cooperar na prestação de ajuda em casos de desastres e de
assistência humanitária em situações de emergência, incluindo a assistência aos
refugiados. Já a Observação Geral n° 15 em matéria de direito à água reconhece
como obrigação internacional a prioridade dos direitos econômicos, sociais e
culturais, incluído o direito à água, quando se trate de prestar socorro em casos de
desastre e assistência em casos de emergência, incluindo a assistência aos
refugiados.
Por fim, a Observação Geral n° 20 sobre não discriminação se configura
como um instrumento de base para a interpretação do Pacto a partir desta ótica e
aplicação de seus dispositivos, assim como para a fixação de obrigações aos
Estados a fim de garantir a não discriminação no respeito dos direitos econômicos,
sociais e culturais. O Comitê enfatiza que não se deve impedir o acesso aos direitos
amparados pelo Pacto por razões de nacionalidade, esclarecendo os casos de
discriminação em razão da nacionalidade e nascimento.
Verifica-se, com base nas Observações Gerais analisadas, que os imigrantes
são titulares dos direitos econômicos, sociais e culturais nas mesmas condições que
os nacionais, a serem gozados sem discriminação. Cabe aos Estados de acolhida
respeitar estes direitos, especialmente se abstendo nas suas normas, políticas e
programas de estabelecer barreiras ou limites de acesso aos mesmos.
B) Comitê de Direitos Humanos da ONU13
No âmbito do Comitê de Direitos Humanos da ONU, adotou-se o mesmo
critério de seleção de documentos aplicado para o Comitê de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, limitando a pesquisa às Observações Gerais deste organismo,
excluindo-se todos os documentos referentes aos procedimentos de comunicações
individuais, assim como as observações finais relativas aos relatórios apresentados
pelos Estados-parte. Esta opção se justifica pelo caráter geral das Observações

13

Os documentos foram consultados em sua versão em inglês. As transcrições na coluna “extratos”
feitas em português são de livre tradução dos autores.
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Gerais, aplicáveis a todos os Estados Partes do Pacto Internacional de Direitos Civis
e Políticos, enquanto que os demais documentos, mesmo podendo servir de
referência, são aplicáveis à situações e países específicos. Além do mais, as
Observações Gerais são o instrumento pelo qual o Comitê interpreta e exprime sua
interpretação dos dispositivos do Pacto. Foram selecionadas e analisadas as
Observações Gerais deste organismo, referentes a direitos e/ou questões
pertinentes no contexto desta pesquisa.
Quadro 5. Documentos do Comitê de Direitos Humanos da ONU
TIPO DE
DOC
Observação
Geral n° 16

Observação
Geral n° 17

TEMA
Art. 17 –
Direito ao
respeito da
privacidade,
da família, do
domicílio e
da
correspondência, e
proteção da
honra e da
reputação
Art. 24 –
Direitos da
criança

DATA

EXTRATOS

28 de
Nenhuma referência específica aos migrantes.
setembro
de 1988

29 de
Par. 5º. “O Pacto estipula que as crianças devem
setembro ser protegidas contra toda discriminação seja qual
de 1989 for a razão sobre a qual ela se funda: raça, cor,
sexo, língua, religião, origem nacional ou social,
fortuna ou nascimento. [...] Os Estados deveriam
indicar nos seus relatórios como a sua legislação e
a sua prática asseguram que as medidas de
proteção tendem a abolir toda discriminação em
todos os domínios, compreendendo em matéria de
sucessões, e especialmente toda discriminação
entre as crianças que são nacionais do Estado
e as crianças estrangeiras [...]”.
Par. 8º. Igualmente, no âmbito da proteção a
conferir às crianças, convém dar uma atenção
especial ao direito de toda criança à nacionalidade,
enunciado no parágrafo 3º do artigo 24. Esta
disposição, que tem por objetivo evitar que uma
criança seja menos protegida pela sociedade e
pelo Estado se ela é apátrida, não impõe, contudo,
aos Estados Partes dar em todas as circunstâncias
sua nacionalidade a todas as crianças nascidas
em seu território. Porém, os Estados devem adotar
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todas as medidas apropriadas, no plano interno e
da cooperação com outros Estados, para que toda
criança tenha uma nacionalidade desde o seu
nascimento. Eles não deveriam tolerar na
legislação interna em matéria de aquisição da
nacionalidade nenhuma discriminação que distinga
entre as crianças legítimas e as crianças nascidas
fora do casamento ou de pais apátridas, ou que
seja motivada pela nacionalidade dos pais ou de
um deles. Os relatórios devem sempre mencionar
as medidas adotadas para assegurar às crianças
uma nacionalidade.
4 de
Par 1º. “[...] os Estados Partes são obrigados a
outubro respeitar e garantir a todos os indivíduos que se
de 1990 encontram no seu território e sob sua jurisdição os
direitos reconhecidos no Pacto, sem distinção
alguma, especialmente de raça, de cor, de sexo,
de língua, de religião, de opinião política ou de
qualquer outra opinião, de origem nacional ou
social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer
outra situação”.
29 de
Par. 9º. “Na opinião do Comitê os Estados Partes
setembro não devem expor os indivíduos a um risco de
de 1989 tortura ou de penas ou tratamentos cruéis,
desumanos ou degradantes lhes reenviando a um
outro país em virtude de uma medida de
extradição, de expulsão ou de repulsão
(refoulement). Os Estados Partes deveriam indicar
nos seus relatórios as medidas que eles adotaram
com esta finalidade”.
13 de
Par. 4º. “Tratar com humanidade toda pessoa
março de privada de liberdade e respeitando sua dignidade é
1993
uma regra fundamental de aplicação universal,
aplicação que, portanto, não depende dos
recursos materiais disponíveis no Estado Parte.
Esta regra deve imperativamente ser aplicada sem
distinção alguma, especialmente de raça, de cor,
de sexo, de língua, de religião, de opiniões
políticas ou outras, de origem nacional ou social
de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra
situação”.
26 de
Par. 5º - 1 “Segundo os termos do artigo 27, as
abril de pessoas sujeitas à proteção são as pertencentes a
1994
um grupo de minoria e que compartilham uma
cultura, uma religião e/ou uma língua. Destes
termos resulta também que para a proteção destas
pessoas não é indispensável que sejam cidadãos
do Estado-parte no qual vivam ou se encontrem. A
este respeito, também são pertinentes as
obrigações resultantes do parágrafo 1 do artigo 2º,
pois conforme este artigo, os Estados Partes se
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Art. 25 –
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públicas
Art. 12 –
Liberdade de
circulação e
de residência
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comprometem a garantir a todas as pessoas que
se encontram em seu território e estão sujeitas a
sua jurisdição os direitos reconhecidos no Pacto,
exceto os direitos aplicáveis exclusivamente aos
nacionais, por exemplo os direitos políticos
previstos no artigo 25. Em consequência, os
Estados-partes não podem reservar o exercício
dos
direitos
enunciados
no
artigo
27
exclusivamente aos seus nacionais”.
Par. 5º - 2 “O artigo 27 reconhece direitos às
pessoas pertencentes às minorias “existentes”
num determinado Estado-parte. Considerando a
natureza e o alcance dos direitos reconhecidos em
virtude deste artigo, não cabe determinar o grau de
permanência que supõe a expressão “existentes”.
Estes direitos se referem simplesmente a que não
se deve negar às pessoas que pertençam a estas
minorias o direito que lhes corresponde, em
comum com os demais membros de seu grupo, de
ter sua própria vida cultural, a praticar sua própria
religião e a utilizar seu próprio idioma. Assim como
não necessitam ser nacionais ou cidadãos,
tampouco necessitam ser residentes permanentes.
Em consequência, não se deve negar o exercício
destes direitos aos trabalhadores migrantes ou às
pessoas que estejam de passagem pelo Estado e
que constituam de alguma forma uma minoria.
Com este fim, lhe corresponde, como a qualquer
pessoa que se encontre no território deste Estadoparte, os direitos gerais de liberdade de
associação e expressão. [...]”
Par. 3º. “[...] As distinções entre os que têm direito
à cidadania por nascimento ou os que a adquirem
por naturalização podem levantar questões de
compatibilidade com as disposições do artigo 25.
Nos seus relatórios, os Estados devem indicar se
algum grupo, como os residentes permanentes,
goza de tais direitos de forma limitada, por
exemplo, tendo direito a votar nas eleições locais
ou a desempenhar determinados cargos públicos”.
Par. 4º. “Toda pessoa que se encontra legalmente
dentro do território de um Estado desfruta, dentro
deste território, do direito de se deslocar livremente
e de escolher seu lugar de residência. [...] A
questão de se um estrangeiro se encontra
“legalmente” dentro do território de um Estado é
uma questão regida pelo direito interno, que pode
restringir a entrada de um estrangeiro ao território
de um Estado, desde que esteja de acordo com as
obrigações internacionais deste Estado. A este
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respeito, o Comitê sustentou que se deve
considerar que um estrangeiro que tivesse entrado
ilegalmente num Estado, mas que tivesse sua
situação regularizada, se encontra legalmente
dentro do território para fins do artigo 12, 2. Uma
vez que uma pessoa se encontra legalmente
dentro de um Estado, todas as restrições a seus
direitos garantidos pelos parágrafos 1º e 2º do
artigo 12, assim como todo tratamento diferente
daquele dispensado aos nacionais, deve se
justificar em virtude das normas estabelecidas no
parágrafo 3º do artigo 12. Em consequência, é
importante que os Estados-Partes indiquem nos
seus relatórios as circunstâncias nas quais tratam
os estrangeiros de forma diferente de seus
próprios nacionais e como justificam esta diferença
de tratamento”.
Par. 7º. “Sem prejuízo das disposições do
parágrafo 3º do artigo 12, o direito de residir no
local escolhido dentro do território inclui a proteção
contra toda forma de deslocamento interno
forçado”.

Observação
Geral n° 28

Art. 3º Igualdade
entre
homens e
mulheres

Liberdade de sair de qualquer país, inclusive o seu
próprio.
Par. 8º. “Como o alcance do parágrafo 2º do artigo
12 não se restringe às pessoas que se encontram
legalmente dentro do território de um Estado, um
estrangeiro que seja expulso legalmente do país
tem direito igualmente a eleger o Estado de
destino, sem prejuízo do acordo deste Estado”.
29 de
Par. 12. “Os Estados-Parte, considerando suas
março de obrigações em virtude do artigo 8º, deverão
2000
informar ao Comitê sobre as medidas adotadas
para erradicar o tráfico de mulheres e crianças
dentro do país ou fora de suas fronteiras, assim
como a prostituição forçada. Deverão também
proporcionar informação sobre as medidas
adotadas para proteger as mulheres e crianças,
incluídos os estrangeiros, da escravidão,
encoberta entre outras causas sob a forma de
serviços domésticos ou serviços pessoais de outra
índole. Os Estados-Parte nos quais se recrutam as
mulheres e as crianças e os Estados Partes que
os recebem deverão proporcionar informação
sobre as medidas adotadas nos planos nacional
ou internacional para impedir que se violem os
direitos das mulheres e crianças”.
Par. 17. Os Estados-Partes devem velar para que
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se reconheça às mulheres estrangeiras em
condições de igualdade, o direito de apresentar
argumentos contra sua expulsão e de fazer
analisar seu caso na forma prevista no artigo 13.
Neste contexto, as mulheres estrangeiras devem
poder invocar o risco de violação do Pacto fundada
no sexo, como as que são mencionadas nos
parágrafos 10 e 11 supra” (desta observação
geral).
Par. 9. “[...] O direito de acesso aos tribunais e
cortes de justiça e à igualdade ante eles não se
limita aos cidadãos dos Estados Parte, devem
poder gozar deste direito todas as pessoas,
independente da nacionalidade ou da condição de
apátrida, como os solicitantes de asilo, os
refugiados, os trabalhadores migrantes, as
crianças não acompanhadas e outras pessoas que
possam se encontrar no seu território ou sujeitas à
jurisdição do Estado-parte. [...].”
Par. 40. “O direito de ser assistido gratuitamente
por um intérprete se o acusado não compreende
ou não fala o idioma empregado no tribunal,
conforme o disposto na alínea f) do parágrafo 3º
do artigo 14, consagra outro aspecto dos princípios
de equidade e igualdade dos meios nos processos
penais. Este direito existe em todas as etapas do
procedimento oral e se aplica tanto aos
estrangeiros como aos nacionais. [...].”
Todo o texto se aplica à garantia dos direitos civis
e políticos previstos no Pacto aos estrangeiros.
Par. 2º. “Assim, a norma geral é de que se garanta
todos e cada um dos direitos reconhecidos no
Pacto, sem discriminação entre nacionais e
estrangeiros. Os estrangeiros se beneficiam do
requisito geral de não discriminação em relação
aos direitos garantidos, conforme o artigo 2º do
Pacto. Esta garantia deve aplicar-se igualmente
aos estrangeiros e nacionais”.
Par. 7º. “Em consequência, os estrangeiros têm
um direito inerente à vida, protegido pela lei, e não
podem ser privados arbitrariamente da vida. Não
devem ser submetidos a torturas nem a tratamento
ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, nem
podem ser submetidos à escravidão ou servidão.
Os estrangeiros têm pleno direito à liberdade e à
segurança pessoal. Se são privados de sua
liberdade com base no direito, devem ser tratados
com humanidade e com o respeito da dignidade
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inerente à sua pessoa. Um estrangeiro não pode
ser encarcerado por não cumprir uma obrigação
contratual. Os estrangeiros têm direito à liberdade
de circulação e de livre escolha de sua residência;
e têm liberdade para sair do país. Os estrangeiros
devem gozar de igualdade ante os tribunais e
cortes de justiça, e ter direito de ser ouvidos
publicamente e com as devidas garantias por um
tribunal competente, independente e imparcial
estabelecido pela lei, na comprovação de qualquer
acusação de caráter penal formulada contra eles
ou para a determinação de seus direitos e
obrigações em um procedimento judicial. Não se
pode aplicar aos estrangeiros legislação penal
retroativa e os estrangeiros têm direito a que seja
reconhecida sua personalidade jurídica. Os
estrangeiros não podem ser objeto de ingerências
arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, família,
domicílio ou correspondência. Têm direito à
liberdade de pensamento, de consciência e de
religião, e direito a expressar suas opiniões. Os
estrangeiros desfrutam do direito de reunião
pacífica e do direito de associar-se livremente.
Podem contrair matrimônio, se tiverem idade para
tanto. Seus filhos têm direito às medidas de
proteção que sua condição de menores exige. Nos
casos em que os estrangeiros constituam uma
minoria, conforme definição do artigo 27, não lhe
será negado o direito a que, junto com outros
membros de seu grupo, desfrutem de sua própria
vida cultural, professem e pratiquem sua própria
religião e utilizem seu próprio idioma. Os
estrangeiros têm direito à proteção da lei em pé de
igualdade. Não deve haver discriminação entre
estrangeiros e nacionais na aplicação destes
direitos. Estes direitos dos estrangeiros somente
são restringidos pelas limitações que possam se
impor legalmente com base no Pacto”.
Nenhuma referência específica aos migrantes.

Dentre as Observações Gerais selecionadas e analisadas, duas situações
apresentaram-se: i) Observações Gerais selecionadas por tratarem de direitos
humanos adotados como foco da pesquisa ou de importância para a pesquisa, sem,
contudo, trazer disposições específicas sobre os imigrantes; ii) Observações Gerais
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que, além de tratarem de direitos pertinentes à pesquisa, dispõem especificamente
sobre o acesso dos imigrantes a tais direitos.
No primeiro grupo figuram as Observações Gerais sobre o direito ao respeito
da privacidade, à família, do domicílio e da correspondência, e proteção da honra e
da reputação e a liberdade de opinião e de expressão e acesso à informação. Estas
Observações Gerais foram selecionadas, mesmo não se referindo especificamente
aos migrantes, por considerar-se que tais direitos, principalmente o respeito à família
e o acesso à informação, revestem-se de grande importância no contexto de
vulnerabilidade em que se encontram os migrantes. Cabe enfatizar que as
disposições de todas as Observações Gerais adotadas pelo Comitê beneficiam a
todos os indivíduos sob a jurisdição de qualquer dos Estados-parte ao Pacto
Internacional

de

Direitos

Civis

e

Políticos,

o

que

inclui

os

migrantes,

independentemente de sua condição migratória. Como destaca o Comitê na sua
Observação Geral n° 18 sobre a não discriminação (parágrafo 1º) os Estados-parte
são obrigados a respeitar e garantir a todos os indivíduos que se encontram no seu
território e sob sua jurisdição os direitos reconhecidos no Pacto, sem distinção
alguma, especialmente de origem nacional.
Quanto às Observações Gerais que mencionam a questão dos migrantes,
foram selecionadas as referentes aos seguintes direitos e questões: direitos da
criança, não discriminação, proibição da tortura ou de outros tratamentos ou penas
cruéis, desumanas e degradantes, pessoas privadas de liberdade, direitos das
minorias, direito de participar na condução dos assuntos públicos, de votar e de ter
acesso às funções públicas, liberdade de circulação e residência, igualdade entre
homens e mulheres, direito à igualdade perante os tribunais e cortes de justiça e a
um julgamento justo e a situação dos estrangeiros no Pacto.
De especial importância é a Observação Geral n° 15 sobre a situação dos
estrangeiros com relação ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. A
decisão do Comitê de emitir uma Observação Geral específica sobre a questão dos
estrangeiros demonstra a forte relação entre direitos humanos e migrações, e a
necessidade de esclarecer que estes são titulares de todos os direitos civis e
políticos previstos no Pacto, sem discriminação e em igualdade com os nacionais.
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Neste sentido destaca o Comitê (parágrafo 2º), que a norma geral é de que se
garantam todos e cada um dos direitos reconhecidos no Pacto, sem discriminação
entre nacionais e estrangeiros. Os estrangeiros beneficiam-se do requisito geral de
não discriminação em relação aos direitos garantidos. O Comitê põe em destaque
alguns direitos inerentes aos estrangeiros: direito à vida, proteção contra torturas,
tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes e contra a escravidão ou
servidão, liberdade e segurança pessoais, liberdade de circulação e de livre escolha
de sua residência, liberdade para sair do país, igualdade ante os tribunais,
reconhecimento da personalidade jurídica, proteção contra ingerências arbitrárias
em sua vida privada, família, domicílio ou correspondência, direito à liberdade de
pensamento, de consciência, de religião e de opinião, direito de reunião pacífica e
de associar-se livremente, direito de contrair matrimônio, direito de seus filhos às
medidas de proteção exigidas por sua condição de menor, direitos atribuídos às
minorias, direito à proteção da lei em pé de igualdade com nacionais, não
discriminação entre estrangeiros e nacionais. Os direitos dos migrantes só poderão
ser restringidos pelas limitações que possam ser impostas legalmente com base no
Pacto.
Em termos de direitos específicos, no que concerne aos direitos das crianças,
analisados pelo Comitê na Observação Geral n° 17, destaca-se o dever dos Estados
de proteger as crianças contra toda discriminação, inclusive pautada na origem
nacional, assim como de indicar em seus relatórios como sua legislação e prática
asseguram que as medidas de proteção tendem a abolir toda discriminação entre as
crianças que são nacionais e as crianças estrangeiras. O Comitê reforça ainda o
direito de toda criança à nacionalidade, o que exige dos Estados adotar medidas
para que toda criança tenha uma nacionalidade desde o seu nascimento e não
tolerar discriminações de crianças nascidas de pais apátridas ou motivada pela
nacionalidade dos pais ou de um deles.
Em matéria de proibição da tortura ou de outros tratamentos ou penas cruéis,
desumanos ou degradantes (Observação Geral n° 20), o Comitê expressa que os
Estados-partes não devem expor os indivíduos a tais riscos em virtude de medidas
de extradição, de expulsão ou de repulsão (refoulement). Os migrantes privados de
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liberdade devem ser tratados com humanidade, respeitando-se sua dignidade, visto
que tal regra deve ser aplicada sem distinção de origem nacional (Observação Geral
n° 21). Os migrantes também recebem especial proteção por se configurarem como
minorias, independentemente de serem residentes ou não, ou do tempo de
residência no país. Portanto, não se deve negar o exercício do direito de ter sua vida
cultural, praticar sua religião e utilizar seu idioma, aos trabalhadores migrantes ou
pessoas de passagem pelo Estado. O Comitê lembra aos Estados-partes que não
podem reservar o exercício dos direitos das minorias (artigo 27 do Pacto)
exclusivamente aos seus nacionais (Observação Geral n° 23).
No que concerne ao direito de participar na condução dos assuntos públicos,
de votar e de ter acesso às funções públicas (Observação Geral n° 25), cabe
destacar que os direitos políticos previstos no artigo 25 do Pacto são aplicáveis
exclusivamente aos nacionais. Porém, o Comitê solicita aos Estados indicar nos
seus relatórios se algum grupo, como os residentes permanentes, goza de tais
direitos de forma limitada, citando como exemplo o direito de votar nas eleições
locais ou desempenhar determinados cargos públicos.
A liberdade de circulação e residência é garantida para toda pessoa que se
encontra legalmente dentro do território de um Estado (Observação Geral n° 27). O
Comitê discorre sobre a questão no parágrafo 4º da Observação Geral, enfatizando
que assim que uma pessoa se encontre legalmente dentro de um Estado, todas as
restrições a seus direitos nesta questão, assim como todo tratamento diferenciado
em relação aos nacionais, devem justificar-se em virtude das normas estabelecidas
no Pacto sobre o tema. Em consequência, o Comitê ressalta a importância de que
os Estados indiquem nos seus relatórios as circunstâncias nas quais tratam os
estrangeiros de forma diferente de seus próprios nacionais e como justificam esta
diferença de tratamento.
Na Observação Geral n° 28 sobre a igualdade entre homens e mulheres, a
situação das mulheres migrantes, assim como as vítimas do tráfico de pessoas e de
escravidão foi contemplada pelo Comitê, que ressalta a obrigação dos Estados de
informar sobre as medidas adotadas para erradicar o tráfico de mulheres e crianças
e a prostituição forçada, e para proteger as mulheres e crianças estrangeiras da
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escravidão. Destaca ainda a obrigação dos Estados de velar para que se reconheça
às mulheres estrangeiras, em condições de igualdade, o direito de apresentar
argumentos contra sua expulsão e de fazer analisar seu caso na forma prevista no
artigo 13 do Pacto. Neste contexto, as mulheres estrangeiras devem poder invocar o
risco de violação do Pacto fundada no sexo.
Em matéria de direito de acesso aos tribunais (Observação Geral n° 32), o
Comitê destaca que este não se limita aos nacionais, devendo gozar deste direito
todos independente da nacionalidade ou da condição de apátrida, como os
solicitantes de asilo,

refugiados,

trabalhadores migrantes e

crianças não

acompanhadas.
Verifica-se, assim, que todos os direitos previstos no Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos devem ser respeitados e assegurados aos migrantes, que
receberam menção especial em diversos temas específicos, sem discriminação e
em condições de igualdade com os nacionais. Aos Estados são atribuídas distintas
obrigações em matéria de proteção dos direitos dos migrantes, notadamente em
matéria de informações a serem fornecidas ao Comitê sobre as medidas adotadas
para tanto.
C) Conselho de Direitos Humanos da ONU
No âmbito do Conselho de Direitos Humanos da ONU, foram selecionadas
para análise as resoluções deste organismo específicas em matéria de migrações,
como aquelas da série “direitos humanos dos migrantes”, assim como resoluções
sobre temas conexos ou de interesse no contexto das migrações.

Quadro 6. Documentos do Conselho de Direitos Humanos da ONU
TIPO DE DOC
Relatório do Grupo
de Trabalho
(A/HRC/21/11)

TEMA
Exame Periódico
Universal - Brasil

DATA
9 de julho
de 2012

EXTRATOS
Recomendações ao Brasil:
- Considerar, para proteger os
direitos
humanos
dos
trabalhadores
migrantes,
tornar-se
parte
da
Convenção
internacional
sobre
a proteção dos
trabalhadores migrantes e de
seus familiares e de ratificar

52

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Mapeamento Normativo

Resolução 6/27
(A/HRC/RES/6/27)

A moradia
adequada como
elemento
integrante do
direito a um nível
de vida
adequado

Resolução 7/10
(A/HRC/RES/7/10)

Direitos
humanos e
privação
arbitrária da
nacionalidade
Eliminação da
violência contra
a mulher

Resolução 7/24
(A/HRC/RES/7/24)

Resolução 7/23
(A/HRC/RES/7/23)
Resolução 7/29
(A/HRC/RES/7/29)

Direitos
humanos e
mudanças
climáticas
Direitos da
criança

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

este instrumento; (119.7,
119.8
14 de
Par. 3º. “(O Conselho de Direitos
dezembro Humanos)
manifesta
sua
de 2007 preocupação face à extensão do
problema da falta de habitação e
moradia adequada, [...] o aumento
dos problemas dos migrantes para
conseguir uma moradia adequada,
assim como dos refugiados nas
situações de conflito e após os
conflitos, os obstáculos ao pleno
gozo do direito a uma moradia
adequada causados pelos efeitos
das mudanças climáticas, dos
desastres naturais [...]”.
27 de
Repete
as
questões
e
março de recomendações
expostas
nas
2008
resoluções subsequentes sobre o
mesmo tema.
28 de
março de
2008

“Profundamente preocupado porque
todas as formas de discriminação,
como o racismo, a discriminação
racial, a xenofobia e a intolerância
conexa e as formas múltiplas ou
agravadas de discriminação e de
desvantagem, podem fazer com que
sejam vítimas de violência ou
vulneráveis a ela mulheres e
meninas, como as [...] refugiadas e
deslocadas internas, as apátridas,
as migrantes [...]”.

28 de
março de
2008

O texto não se refere diretamente às
migrações, mas pode se aplicar às
migrações ambientais.

28 de
março de
2008

Par. 13. “Observa com preocupação
a grande quantidade de crianças,
particularmente
meninas,
[...]
crianças
migrantes,
crianças
deslocadas
internas,
crianças
refugiadas [...] que se encontram
entre as vítimas de racismo, de
discriminação racial, xenofobia e
formas conexas de intolerância,
reforça a necessidade de incorporar
medidas especiais, de acordo com o
princípio do interesse superior da
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criança e o respeito de suas
opiniões, e com as necessidades
específicas das crianças de ambos
os sexos, nos programas de
educação e de luta contra estas
práticas, e exorta os Estados a
prestar a estas crianças um apoio
especial e garantir-lhes a igualdade
de acesso aos serviços”.
Par. 23. “Exorta a todos os Estados
a que:
a) reconheçam o direito à educação
baseado
na
igualdade
de
oportunidades e não discriminação
implantando o ensino primário
obrigatório e gratuito para todas as
crianças, garantindo que todas as
crianças, em particular [...] as
crianças deslocadas internas e
refugiadas [...] tenham acesso a um
ensino de qualidade [...]”.
As crianças migrantes
Par. 27. “Exorta a todos os Estados
que garantam às crianças migrantes
o gozo de todos os direitos humanos
e o acesso aos serviços de saúde,
aos serviços sociais e a uma
educação de boa qualidade; e que
velem para que todas as crianças
migrantes,
sobretudo
as
não
acompanhadas e as vítimas de
violência e exploração, recebam
proteção e assistência especiais,
conforme suas obrigações em
virtude dos artigos 9º e 10 da
Convenção sobre os direitos da
criança”.
As
crianças
refugiadas
e
deslocadas internas
Par. 29. “Exorta a todos os Estados
que
protejam
as
crianças
refugiadas, solicitantes de asilo ou
deslocadas internas, em especial as
não acompanhadas, [...] prestem
particular atenção aos programas de
repatriação voluntária e, sempre que
possível, de integração local e
reassentamento, deem prioridade à
localização e reunificação familiar e,
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Resolução 8/4
(A/HRC/RES/8/4)

Direito à
educação

18 de
junho de
2008

Resolução 9/5
(A/HRC/RES/9/5)

Direitos
humanos dos
migrantes

16 de
setembro
de 2008

Resolução 10/3
(A/HRC/RES/10/13)

Direitos
humanos e
privação
arbitrária da
nacionalidade

26 de
março de
2009

Resolução 10/4
(A/HRC/RES/10/4)

Direitos
humanos e
mudanças
climáticas
Acelerar os
esforços para
eliminar todas as
formas de
violência contra
a mulher

25 de
março de
2009

Resolução 11/2
(A/HRC/RES/11/2)

17 de
junho de
2009

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

quando proceda, cooperem com as
organizações
internacionais
encarregadas
de
questões
humanitárias e dos refugiados”.
Par. 7º. “Insta a todos os Estados a
que: [...]
b) Tomem todas as medidas
adequadas
para
suprimir
os
obstáculos que limitem o acesso
efetivo à educação, em especial [...]
das
crianças
migrantes,
das
crianças refugiadas ou deslocadas,
das crianças afetadas por conflitos
armados, de crianças afetadas por
desastres naturais, [...]”.
Todo o texto da resolução se aplica
aos direitos humanos dos migrantes.
Par. 3º. “(O Conselho de Direitos
Humanos) exorta a todos os
Estados que se abstenham de
adotar medidas discriminatórias e de
promulgar ou manter leis que privem
arbitrariamente pessoas de sua
nacionalidade por motivos de raça,
cor, sexo, idioma, religião, opinião
política ou de qualquer outra índole,
origem nacional ou social, posição
econômica, nascimento ou qualquer
outra condição, especialmente se
essas medidas e leis têm como
efeito transformar uma pessoa em
apátrida”.
O texto não se refere diretamente às
migrações, mas pode se aplicar às
migrações ambientais.
“Profundamente preocupado porque
todas as formas de discriminação,
como o racismo, a discriminação
racial, a xenofobia e a intolerância
conexa e as formas múltiplas ou
agravadas de discriminação e de
desvantagem, podem fazer com que
sejam vítimas de violência ou
vulneráveis a ela mulheres e
meninas, como as [...] refugiadas e
deslocadas internas, as apátridas,
as migrantes [...]”.
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Resolução 11/3
(A/HRC/RES/11/3)

Tráfico de
pessoas,
especialmente
mulheres e
crianças

17 de
junho de
2009

Resolução 11/9
(A/HRC/RES/11/9)

Os direitos dos
migrantes nos
centros de
detenção

18 de
junho de
2009

Resolução 12/6
(A/HRC/RES/12/6)

Resolução 13/2
(A/HRC/RES/13/2)

Direitos
humanos dos
migrantes: a
migração e os
direitos humanos
das crianças
Direitos
humanos e
privação
arbitraria da
nacionalidade

12 de
outubro
de 2009

14 de
abril de
2010

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

A resolução fixa uma série de
medidas a serem adotadas pelos
Estados para eliminar a violência
contra mulheres e meninas.
A resolução fixa uma série de
medidas a serem adotadas pelos
Estados no que se refere às suas
normas e políticas para prevenir e
combater o tráfico de pessoas e
para garantir o respeito dos direitos
humanos de suas vítimas.
“Destacando a importância de
abordar a situação dos migrantes
em centros de detenção e
submetidos
a
detenção
administrativa, que cria condições
para a eventual violação dos direitos
humanos, mediante um enfoque
global, integrado, concertado e
equilibrado”.
Decisão de organizar uma mesa
redonda sobre o tema durante o seu
12° período de sessões.
Todo o texto da resolução se refere
à proteção dos direitos humanos
das crianças migrantes e exorta os
Estados a adotarem várias medidas
neste sentido.
“Recordando
que
a
privação
arbitrária da nacionalidade a uma
pessoa pode conduzir à apatridia e,
neste sentido, expressando sua
preocupação pelas diversas formas
de discriminação exercidas contra
os apátridas, que podem constituir
um descumprimento das obrigações
contraídas pelos Estados em virtude
das normas internacionais de
direitos humanos”.
Par. 7º. “Expressa sua preocupação
porque
as
pessoas
privadas
arbitrariamente da nacionalidade
podem
ver-se
afetadas
pela
pobreza,
exclusão
social
e
incapacidade legal, que pode
repercutir negativamente no gozo
dos
direitos
civis,
políticos,
econômicos, sociais e culturais
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Resolução 14/12
(A/HRC/RES/14/12)

Resolução 15/4
(A/HRC/RES/15/4)

Mapeamento Normativo

Tráfico de
pessoas,
especialmente
mulheres e
crianças:
cooperação
regional e subregional para a
promoção do
enfoque pautado
nos direitos
humanos na luta
contra o tráfico
de pessoas
Acelerar os
esforços para
eliminar todas as
formas de
violência contra
a mulher:
garantir a devida
diligência na
prevenção

23 de
junho de
2010

O direito à
educação:
sequência da
Resolução 8/4
do Conselho de
Direitos
Humanos

5 de
outubro
de 2010

30 de
junho de
2010

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

pertinentes, em particular nos
âmbitos da educação, da moradia,
do emprego e da saúde”.
A resolução apresenta, no seu
parágrafo 7º, uma série de medidas
recomendadas aos Estados para
melhorar a cooperação regional e
sub-regional
para
prevenir
e
combater o tráfico de pessoas,
numa perspectiva de direitos
humanos.

“Profundamente preocupado porque
todas as formas de discriminação,
como o racismo, a discriminação
racial, a xenofobia e a intolerância
conexa e as formas múltiplas ou
agravadas de discriminação e de
desvantagem, podem fazer com que
sejam vítimas de violência ou
vulneráveis a ela mulheres e
meninas, como as [...] refugiadas e
deslocadas internas, as apátridas,
as migrantes [...]”.
A resolução fixa uma série de
medidas a serem adotadas pelos
Estados para eliminar a violência
contra mulheres e meninas.
Par. 4º. “(O Conselho de Direitos
Humanos) encoraja todos os
Estados que,
conforme suas
obrigações
internacionais,
assegurem o direito à educação,
direito por si mesmo imperativo, de
todos os migrantes, refugiados,
solicitantes de asilo e deslocados
internos fazendo todo o possível
para
a) Acabar com a discriminação que
sofrem para ter acesso a todos os
tipos e níveis de ensino;
b)
Fomentar
sua
integração
satisfatória no sistema escolar
ordinário;
c) Estabelecer estratégias que
atendam as suas necessidades
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especiais
de
educação,
em
particular aquelas das mulheres, das
crianças e das pessoas portadoras
de deficiências;
d) Promover e facilitar seu acesso
a uma educação de qualidade;
e) Eliminar as barreiras que se
opõem à sua educação, entre elas
as linguísticas, velando entre outras
coisas para que os sistemas de
ensino promovam a tolerância e
respeitem
a
diversidade,
em
particular a diversidade cultural e
religiosa; promovam e respeitem os
direitos
humanos
e
sejam
suficientemente flexíveis quanto à
documentação
exigida
para
matricular-se
no
sistema
educacional ou dele participar;
f) Promover uma pesquisa sobre
suas
necessidades
e
sua
experiência educacionais e criar
mecanismos para supervisionar seu
rendimento escolar ou melhorar os
já existentes;
g) Promover a criação de sistemas
regionais e internacionais de
qualificação;
h) Promover a contratação de
professores com
a formação
pertinente;
i) Apoiar os professores e demais
pessoas que trabalhem com elas,
entre
outros
promovendo
a
incorporação
da
educação
intercultural na capacitação docente;
j)
Incluir
nos
cursos
para
professores e demais pessoal
docente formação sobre o manejo
de
estudantes
traumatizados,
sobretudo
no
contexto
dos
refugiados e dos deslocados
internos, e apoio psicossocial e
orientação psicossocial à cargo de
especialistas
para
professores,
refugiados, solicitantes de asilo e
deslocados internos;
k) Promover a participação dos
migrantes, refugiados, solicitantes
de asilo e deslocados internos no
planejamento, desenho, aplicação e
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avaliação de políticas e programas
na matéria;
l) Difundir as melhores práticas em
matéria de educação de migrantes,
refugiados, solicitantes de asilo e
deslocados internos”.

Resolução 15/16
(A/HRC/RES/15/16)

Direitos
Humanos dos
Migrantes

6 de
outubro
de 2010

Resolução 15/23
(A/HRC/RES/15/23)

Eliminação da
discriminação
contra a mulher

8 de
outubro
de 2010

Resolução 18/22
(A/HRC/RES/18/22)

Direitos
Humanos e
Mudanças
Climáticas
Direitos
Humanos dos
Migrantes

28 de
setembro
de 2011

Resolução 18/21
(A/HRC/RES/18/21)

17 de
outubro
de 2011

Par. 5º. “Insta os Estados a cumprir
as obrigações que lhe impõem as
normas internacionais de direitos
humanos, o direito dos refugiados e
o direito humanitário com relação
aos refugiados, os solicitantes de
asilo e as pessoas deslocadas, e
insta a comunidade internacional
que, para compartilhar essas
obrigações, lhes dê proteção e
assistência de forma equitativa e
tendo devidamente em conta suas
necessidades em diversas partes do
mundo, em conformidade com os
princípios
de
solidariedade
internacional, a repartição de
responsabilidades e a cooperação
internacional”.
Todo o texto da resolução se refere
à proteção dos direitos humanos
dos migrantes, inclusive aqueles em
situação irregular, e exorta os
Estados a adotarem varias medidas
neste sentido.
Ênfase na questão do tráfico de
pessoas e crime organizado.
Par. 17. “Exorta os Estados a dar
uma
atenção
especial
à
discriminação que sofrem as
mulheres em situações vulneráveis,
tais como as mulheres que vivem na
pobreza, as mulheres migrantes,
as
mulheres
portadoras
de
deficiência
e
as
mulheres
pertencentes a minorias”.
Não menciona expressamente as
migrações ambientais, mas se
aplica a este grupo migratório.
Todo o texto da resolução refere-se
à proteção dos direitos humanos
dos migrantes, inclusive aqueles em
situação irregular, e exorta os
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Estados a adotarem várias medidas
neste sentido.

Resolução 19/4
(A/HRC/RES/19/4)

Resolução 19/9
(A/HRC/RES/19/9)

Resolução 19/37
(A/HRC/RES/19/37)

A moradia
adequada como
elemento
integrante do
direito à um nível
de vida
adequado no
contexto das
situações de
desastre

3 de abril
de 2012

Registro de
nascimento e o
direito de todo o
ser humano ao
reconhecimento
em todos os
lugares de sua
personalidade
jurídica

3 de abril
de 2012

Direitos das
crianças

19 de
abril de
2012

Ênfase
na
situação
dos
trabalhadores migrantes e direitos
trabalhistas.
Resolução de interesse para os
seguintes
grupos
migratórios:
migrantes ambientais, migrantes por
questões humanitárias.
Referência ao deslocamento forçado
de pessoas em consequência de
desastres e mudanças climáticas
O documento enumera uma série de
medidas a serem adotadas pelos
Estados para garantir este direito
durante todas as fases dos
desastres (prevenção, emergência,
reconstrução).
“[...] expressando sua preocupação
de que as pessoas não inscritas
tenham um acesso limitado ou nulo
aos serviços e ao gozo de todos os
direitos
que
lhe
cabem;
considerando também que as
pessoas não inscritas podem estar
expostas à apatridia [...]”.
Par. 2º. “Recorda aos Estados sua
obrigação de realizar o registro de
todos os nascimentos sem nenhuma
discriminação”.
Par. 16. “(O Conselho) nota com
preocupação o grande número de
crianças pertencentes à minorias
nacionais, étnicas, religiosas e
linguísticas, crianças migrantes,
crianças refugiadas ou solicitantes
de asilo, crianças deslocadas
internas e crianças de origem
indígena que são vítimas de
discriminação, incluindo racismo,
discriminação racial, xenofobia e
intolerâncias
relacionadas,
e
destaca
a
necessidade
de
incorporar medidas especiais, em
conformidade com o princípio do
melhor interesse da criança, o
respeito pelo seu ponto de vista e as

60

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Mapeamento Normativo

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

necessidades especiais de gênero,
em programas de educação e
programas para combater estas
práticas, e chama os Estados a
proporcionar um apoio especial e
assegurar o igual acesso aos
serviços para estas crianças”.
Crianças migrantes
Par. 20. “(O Conselho) solicita
igualmente a todos os Estados de
assegurar às crianças migrantes e
aos filhos de pais migrantes o gozo
de todos os direitos humanos sem
discriminação alguma, de lhe dar
acesso aos tratamentos de saúde,
aos serviços sociais e a uma
educação
de
boa
qualidade,
conforme suas leis internas e no
respeito
das
obrigações
internacionais aplicáveis, e de
garantir que as crianças migrantes,
especialmente
as
não
acompanhadas e as que são vítimas
de violência e de exploração,
recebam uma proteção e uma
assistência especial, conforme as
obrigações que incumbem aos
Estados em virtude dos artigos 9º e
10º da Convenção relativa aos
direitos da criança;”
Par. 21. “Solicita aos Estados de
instituir políticas e programas
visando tratar a questão das
crianças no contexto das migrações,
que sejam fundadas nos direitos
humanos
e
repousem
sobre
princípios gerais como o interesse
superior da criança, a não
discriminação, a participação, a
sobrevivência e o desenvolvimento,
ou a reforçar as políticas e
programas existentes”.
Crianças refugiadas ou deslocadas
internas
Par. 23. “(O Conselho) solicita
igualmente a todos os Estados de
respeitar as obrigações que eles
contraíram
em
virtude
das
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disposições pertinentes do direito
internacional e de proteger as
crianças refugiadas, solicitantes de
asilo e deslocadas internas, em
particular
as
crianças
não
acompanhadas e aquelas que são
particularmente expostas a riscos
durante os conflitos armados, e nas
situações que seguem os conflitos
armados, como a violência e a
exploração sexual, de dar uma
atenção particular aos programas de
repatriamento
livremente
consentidos e, na medida do
possível, aos programas de inserção
e de reinstalação no país, de dar
prioridade à busca e à reunificação
das famílias e, segundo o caso, de
cooperar com as organizações
internacionais de ajuda humanitária
e de ajuda aos refugiados”.
Resolução 20/1
(A/HRC/RES/20/1)

Tráfico de
pessoas,
especialmente
de mulheres e
crianças: acesso
a recursos
efetivos para as
vítimas do tráfico
e o seu direito a
um recurso
efetivo para as
violações de
direitos humanos

29 de
junho de
2012

“Reconhecendo
também
que
mulheres
e
crianças
sem
nacionalidade ou sem registro de
nascimento são particularmente
vulneráveis ao tráfico de pessoas”.
“Enfatizando que as respostas dos
Estados ao tráfico devem levar em
conta suas obrigações em matéria
de direitos humanos, com o objetivo
de garantir o pleno exercício dos
direitos humanos das pessoas
vítimas do tráfico, o que inclui
implementar o direito a um recurso
efetivo para as vítimas do tráfico que
tiveram seus direitos humanos
violados”.
Par. 3º. “Solicita aos Estados que
reconheçam as pessoas traficadas
como vítimas que necessitam de
proteção especial desde o momento
em que foram traficadas, e para
assegurar a promoção, proteção e
realização
de
seus
direitos
humanos, incluindo o direito a um
recurso efetivo para a violação
destes direitos”.
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Par. 4º. “Encoraja os Estados,
guiados pelas suas obrigações em
matéria de direitos humanos das
pessoas vítimas do tráfico, incluindo
seu direito a um recurso efetivo em
caso de violações de direitos
humanos,
a
implementar
as
seguintes medidas: [...].”
O
Conselho
enumera
várias
medidas a serem adotadas pelos
Estados para garantir às vítimas do
tráfico de pessoas o direito a um
recurso efetivo em caso de violação
de seus direitos humanos.
Resolução 20/4
(A/HRC/RES/20/4)

Resolução 20/5
(A/HRC/RES/20/5)

Resolução 22/16
(A/HRC/RES/22/16)

O direito à uma
nacionalidade:
as mulheres e as
crianças

16 de
julho de
2012

Todo o texto da Resolução aplica-se
aos apátridas e ao combate à
apatridia.

Os direitos
humanos e a
privação
arbitrária da
nacionalidade

16 de
julho de
2012

Direito à nacionalidade como direito
humano
universal
e
a
responsabilidade dos Estados na
prevenção e redução da apatridia.
Recomendação aos Estados de
adotar diversas medidas neste
sentido.
Todo o texto da Resolução se aplica
aos apátridas e ao combate à
apatridia.

Promoção e
proteção dos
direitos humanos
em situações
posteriores a
desastres e
conflitos

18 de
março de
2013

Direito à nacionalidade como direito
humano
universal
e
a
responsabilidade dos Estados na
prevenção e redução da apatridia.
Recomendação aos Estados de
adotar diversas medidas neste
sentido.
“Reconhecendo que os direitos
humanos
e
as
liberdades
fundamentais
de
milhões
de
pessoas em todo o mundo são
afetados de diversas maneiras pelas
crises humanitárias, como os
conflitos armados, os desastres
naturais e os desastres provocados
pelo homem, assim como durante
as etapas de recuperação, socorro e
reabilitação”.
Interesse especial para os migrantes
humanitários e migrantes ambientais
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Resolução 22/7
(A/HRC/RES/22/7)

Registro dos
nascimentos e
direito de todo
ser humano ao
reconhecimento
em todos os
lugares de sua
personalidade
jurídica

19 de
março de
2013

Resolução 23/5
(A/HRC/RES/23/5)

Tráfico de
pessoas,
especialmente
de mulheres e
crianças:
medidas para
combater o
tráfico de seres
humanos nas
cadeias de
produção e de
distribuição das
empresas

6 de
junho de
2013

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

Par. 2º. “Recorda aos Estados sua
obrigação de proceder à inscrição
dos nascimentos sem discriminação
de
nenhum
tipo
e
independentemente da situação dos
progenitores”.
Par. 7º. “Insta aos Estados que
identifiquem
e
eliminem
os
obstáculos físicos, administrativos,
de procedimento e de outra índole
que dificultem o acesso ao registro
dos
nascimentos,
incluída
a
inscrição tardia, prestando a devida
atenção,
entre
outros,
aos
obstáculos
relativos
[...]
à
nacionalidade [...]”.
“[...]
a
disponibilidade
de
oportunidades
regulares
de
migração laboral podem ser uma
forma de reduzir o risco de que as
pessoas sejam vítimas de tráfico”.
Par. 5º. “Solicita aos Estados que
reconheçam que as vítimas do
tráfico têm necessidades específicas
de proteção desde o momento em
que são objeto do tráfico, e que
velem pela promoção, proteção e
exercício de seus direitos humanos,
incluindo o direito a um recurso
efetivo em caso de violação destes
direitos”.
Par. 6º. Pede aos Estados que: [...]
c) Adotem medidas apropriadas
para promover e proteger os direitos
humanos das vítimas de tráfico em
todas as categorias de trabalho”.
O Conselho solicita ainda aos
Estados distintas medidas para
combater o tráfico de pessoas e
proteger as vítimas.

Resolução 23/20
(A/HRC/RES/23/20)

Direitos
Humanos dos
Migrantes

7 de
junho de
2013

Resolução 26/21

Promoção do

23 de

Todo o texto da resolução refere-se
à proteção dos direitos humanos
dos migrantes, inclusive aqueles em
situação irregular, e exorta os
Estados a adotarem várias medidas
neste sentido.
Todo o documento
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direito dos
migrantes ao
gozo do mais
alto nível
possível de
saúde mental e
física

junho de
2014

As resoluções do Conselho de Direitos Humanos da ONU selecionadas para
o mapeamento dividem-se em dois grupos: i) resoluções que tratam especificamente
da questão dos migrantes; ii) resoluções que tratam de temas gerais mas que
mencionam os migrantes, a exemplo das resoluções sobre direitos das crianças,
direito à educação, ou direitos das mulheres, e resoluções que tratam de temas
conexos de interesse para as migrações, como aquelas sobre o tráfico de pessoas,
o direito à nacionalidade ou as mudanças climáticas.
No que se refere às resoluções que tratam especificamente da questão dos
migrantes, destaca-se a série de resoluções intituladas “direitos humanos dos
migrantes”, adotadas em 2008, 2010, 2011 e 2013. Em 2009 foram adotadas duas
resoluções sobre direitos humanos dos migrantes tratando de questões específicas:
i) a migração e os direitos humanos das crianças e ii) os direitos dos migrantes nos
centros de detenção. Mais recentemente, em 2014, outra resolução sobre migrantes
foi adotada, desta vez tratando especificamente da promoção do direito dos
migrantes ao gozo do mais alto nível possível de saúde mental e física.
Da série de resoluções “direitos humanos dos migrantes”, extrai-se que o
Conselho

de

Direitos

Humanos

endereçou

aos

Estados

uma

série

de

recomendações na matéria, além de reforçar certas obrigações já reconhecidas,
como a de proteger os direitos humanos dos migrantes independentemente de seu
status jurídico.
A Resolução 18/21 de 2011 concentra-se sobre a situação dos trabalhadores
imigrantes, solicitando aos Estados que protejam eficazmente os direitos dos
trabalhadores imigrantes, independentemente de seu estatuto migratório e
destacando sua obrigação de fazer respeitar os direitos trabalhistas dos imigrantes.
O Comitê enfatiza que os imigrantes, sem discriminação, têm direito a condições de
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trabalho justas e favoráveis e que eles devem dispor dos meios para fazer respeitar
este direito. Já a Resolução 15/16 de 2010, mesmo tratando de distintas questões
ligadas à proteção dos direitos humanos dos imigrantes, dá certa ênfase à questão
do tráfico e sequestro de pessoas e às obrigações dos Estados para combater tais
crimes e proteger suas vítimas. A primeira resolução da série, n° 9/5 de 2008 faz um
apanhado geral dos principais problemas ligados à proteção dos direitos humanos
dos imigrantes, enfatizando os atos de discriminação, racismo e xenofobia, e a
situação de especial vulnerabilidade das mulheres e crianças imigrantes. O
Conselho reforça a importância de proteger os grupos vulneráveis, inclusive
adotando uma perspectiva de gênero nas políticas migratórias nacionais e
protegendo os direitos das crianças imigrantes, e encoraja os Estados a prevenir e
eliminar políticas migratórias que negam o acesso das crianças imigrantes à
educação. São também mencionadas medidas de proteção dos direitos trabalhistas
e do direito à saúde dos imigrantes.
Quanto às recomendações da série “direitos humanos dos migrantes”, optouse por destacar aquelas indicadas na Resolução 23/20 de 2013, a mais atual da
série. Nesta resolução, o Conselho endereça aos Estados distintas recomendações
aqui compiladas: i) promover e proteger efetivamente os direitos humanos e
liberdades fundamentais dos migrantes, particularmente os direitos à vida, à
liberdade e à segurança pessoal, especialmente das mulheres e crianças,
independentemente de seu status migratório; ii) adotar medidas para prevenir a
violação dos direitos humanos dos migrantes em trânsito, com particular atenção às
mulheres e meninas que podem ser expostas a violência sexual; iii) investigar e
punir atos de violação dos direitos humanos dos migrantes e suas famílias; iv)
avaliar regularmente suas políticas de controle de migração e de fiscalização no que
concerne os riscos que podem apresentar para a perda de vidas de migrantes e
continuar os esforços para evitar tragédias humanas nas travessias de fronteira por
terra ou por mar; v) promover e proteger o direito ao nível mais alto de saúde física e
mental sem discriminação, disponibilizando atendimento médico de urgência e
primeiros socorros para migrantes independente de seu status migratório e criar um
ambiente seguro e favorável no qual indivíduos e organizações que oferecem este
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tipo de atendimento possam operar livres de impedimentos e insegurança; vi)
assegurar que as normas nacionais e previsões administrativas e sua aplicação
facilitem o trabalho dos agentes humanitários, defensores de direitos humanos e
todo ator que ofereça assistência humanitária para ou que defendam os direitos
humanos de migrantes irregulares,

inclusive

evitando

toda

criminalização,

estigmatização, impedimentos, obstruções ou restrições contrárias às normas de
direito internacional; vii) evitar a estigmatização dos migrantes irregulares na
linguagem, nas políticas e nas práticas, e usar a terminologia correta que qualifica
ações e não pessoas; viii) respeitar os direitos humanos e a dignidade inerente dos
migrantes, terminar com as prisões arbitrárias e detenções e, a fim de evitar
detenções excessivas de migrantes irregulares, rever os períodos de detenção e
usar alternativas para a detenção; ix) respeitar o princípio de non-refoulement e
cumprir integralmente as obrigações legais internacionais relativas à expulsão de
migrantes; x) estabelecer, se ainda não foi feito, sistemas e procedimentos a serem
aplicados facilmente para garantir o integral cumprimento das obrigações
internacionais em matéria de direitos humanos por todos os programas e instituições
na área de migração; xi) participar nos diálogos internacionais e regionais sobre
migração, o que inclui países de origem, de trânsito e de destino.
Duas outras resoluções da série tratam de questões específicas: i) a migração
e os direitos humanos das crianças e os direitos humanos dos migrantes nos centros
de detenção. Considera-se de maior relevância destacar as recomendações em
matéria de direitos humanos das crianças migrantes, tendo em vista o seu alto nível
de vulnerabilidade. O Conselho enfatiza que o marco internacional de proteção das
crianças se aplica independente de seu status migratório ou de seus pais e
membros de sua família, e insta os Estados a respeitar e garantir a proteção dos
direitos humanos de toda criança sob sua jurisdição, sem discriminação. O Conselho
faz recomendações aos Estados de origem, de trânsito e de destinação. Quanto aos
Estados de destinação, o Conselho recomenda que: i) garantam às crianças
migrantes, independentemente de seu status, o gozo de todos os direitos humanos,
o acesso apropriado a tratamento de saúde e serviços sociais; ii) previnam e
eliminem políticas discriminatórias que negam às crianças migrantes o acesso à

67

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Mapeamento Normativo

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

educação, independentemente de seu status migratório; iii) garantam que toda
criança preserve sua identidade, incluindo a nacionalidade, nome e relações de
família, garantindo o registro e emissão de certidões de nascimento independente do
status migratório; iv) adotem todas as medidas possíveis para evitar dificuldades
associadas à apatridia para crianças migrantes; v) analisem os pedidos de entrada
ou saída do país motivados por reunificação familiar de maneira, positiva, humana e
expeditiva, garantindo que este pedido não traga consequências adversas para os
demandantes e membros de suas famílias; vi) considerem a possibilidade de adotar
programas migratórios para possibilitar aos migrantes a integração total no país de
acolhida, a reunificação familiar e a promoção de um ambiente tolerante. Outras
resoluções não específicas sobre migrações abordaram a situação das crianças
migrantes, a exemplo da Resolução 19/37 “Direito das crianças” de 2012, que traz
parágrafos específicos sobre as crianças migrantes e refugiadas e exorta os Estados
a prestar a estas crianças um apoio especial e garantir-lhes a igualdade de acesso
aos serviços”. Também a Resolução 8/4 “Direito à educação” de 2008 insta os
Estados a suprimir os obstáculos que limitam o acesso efetivo à educação das
crianças migrantes, refugiadas e afetadas por desastres naturais. No que se refere
ao tema do tráfico de pessoas, as crianças também mereceram destaque, ao lado
das mulheres, como nas Resoluções 20/1 e 23/5 sobre “Tráfico de pessoas,
especialmente mulheres e crianças” de 2012. O direito à nacionalidade e à
personalidade jurídica são outros dois temas que foram abordados pelo Conselho no
que se refere à proteção das crianças migrantes, como na Resolução 20/4 “O direito
à nacionalidade: as mulheres e crianças” de 2012 e a Resolução 22/7 “Registro dos
nascimentos e direito de todo ser humano ao reconhecimento em todos os lugares
de sua personalidade” de 2013.
Outro grupo vulnerável que mereceu especial atenção do Conselho é o das
mulheres. O Conselho exorta os Estados a dar uma atenção especial à
discriminação que sofrem as mulheres em situações vulneráveis, tais como as
mulheres migrantes, e se mostra preocupado porque todas as formas de
discriminação podem fazer com que sejam vítimas de violência ou vulneráveis a ela
mulheres e meninas, como as refugiadas e deslocadas internas, as apátridas, as
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migrantes. Distintas recomendações são endereçadas aos Estados no sentido de
combater a violência e a discriminação contra as mulheres em geral, e em especial
aquelas em situação de vulnerabilidade, categoria na qual se inserem as mulheres
migrantes.
Em matéria de tráfico de pessoas, cabe destacar as recomendações feitas na
resolução mais recente sobre o tema (A/HRC/RES/23/5), que solicita aos Estados
que reconheçam as pessoas traficadas como vítimas com necessidades especiais
de proteção desde o momento em que elas são traficadas, e garantam a promoção,
proteção e cumprimento de seus direitos humanos. O Conselho recomenda ainda
aos Estados: i) efetivamente garantir o cumprimento das normas sobre tráfico de
pessoas, entre outras medidas, intensificando o desenvolvimento de capacidades e
treinamento, incluindo educação em direitos humanos, para todos os atores
relevantes; ii) reforçar o cumprimento das normas trabalhistas e, particularmente,
treinar e aumentar a consciência dos inspetores do trabalho e outras autoridades
competentes para alocarem recursos adequados a fim de dispor da capacidade para
identificar vítimas de tráfico em suas inspeções; iii) adotar as medidas adequadas
para promover e proteger os direitos humanos das vítimas do tráfico em todas as
categorias de trabalho; iv) desenvolver e apoiar programas e iniciativas para motivar
a iniciativa privada a contribuir para prevenir e combater o tráfico de pessoas; v)
encorajar maior transparência e diligência nas práticas de recrutamento das
empresas e seus fornecedores; vi) adotar iniciativas para informar sobre os perigos
do tráfico de pessoas; vii) promover parcerias e engajar o setor privado e as
organizações não governamentais no desenvolvimento e implementação de
iniciativas para prevenir e combater o tráfico de pessoas. O Comitê ressalta, ainda,
que oportunidades regulares de migração laboral podem ser uma forma de reduzir o
risco de que as pessoas sejam vítimas de tráfico.
A apatridia também foi objeto de preocupação do Conselho, que adotou
distintas resoluções sobre o direito à nacionalidade, entendido como um direito
humano universal, do qual resulta a responsabilidade dos Estados na prevenção e
redução da apatridia. De outra parte, o Conselho enfatiza a importância do registro
de nascimento como expressão de todo ser humano ao reconhecimento em todos
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os lugares de sua personalidade jurídica. Para tanto, insta aos Estados que
identifiquem e eliminem os obstáculos físicos, administrativos, de procedimento e de
outra índole que dificultem o acesso aos registros dos nascimentos, incluída a
inscrição tardia, prestando a devida atenção, entre outros, aos obstáculos relativos à
nacionalidade.
Merece destaque, ainda, as disposições do Conselho quanto ao direito à
saúde dos migrantes, que foi contemplado em uma resolução específica de 2014, a
Resolução 26/21 “Promoção do direito dos migrantes ao gozo do mais alto nível
possível de saúde mental e física”. Sobre o tema, o Conselho exorta os Estados a
garantir que suas políticas migratórias sejam coerentes com suas obrigações
internacionais em matéria de direitos humanos e que possam garantir o gozo dos
direitos humanos a todos os migrantes, sem discriminação, adotando as seguintes
medidas: i) promover e proteger o direito de toda pessoa ao mais alto nível de saúde
física e mental sem discriminação e, para tanto, disponibilizar tratamento médico de
urgência e de socorro para migrantes, independentemente de seu status migratório,
e criar um ambiente seguro no qual possam trabalhar pessoas e organizações que
dispensam este tipo de atenção; ii) promover o acesso aos serviços de saúde para
todos e políticas de saúde sensíveis aos migrantes, levando em consideração
barreiras físicas, financeiras, culturais e linguísticas que podem contribuir para
desigualdades; iii) garantir que as normas nacionais e previsões administrativas e
sua aplicação facilitem o trabalho do pessoal de saúde, trabalhadores humanitários
e defensores de direitos humanos e todo ator que promova ajuda humanitária ou
defenda os direitos humanos de migrantes irregulares; iv) garantir que nenhuma
pessoa engajada em atividades medicinais seja penalizada por recusar ou falhar em
fornecer informações às autoridades migratórias considerando o status migratório de
pessoas sob seus cuidados ou por dispensar cuidados médicos e de saúde a
migrantes indocumentados; v) garantir que as pessoas envolvidas em atividades
médicas

não

são

obrigados

a

executar tarefas de imigração ou de quaisquer outros atos contrários às regras da
ética médica ou outro regras concebidas para o benefício dos pacientes; vi) garantir
que os trabalhadores da saúde que interagem com migrantes rotineiramente tenham
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boas informações sobre os direitos dos migrantes em diferentes status migratórios e
sobre suas obrigações para com os migrantes.

D) Mandatos especiais (relatores especiais, especialistas independentes)
Quanto às relatorias especiais, foram selecionados exclusivamente os
relatórios dos relatores especiais sobre o tema, excluindo-se os relatórios de visitas
a países. Somente os relatórios do Relator Especial para os direitos humanos dos
migrantes foram integralmente indicados, quanto às outras relatorias, foram
selecionados somente os relatórios cujos temas apresentam maior pertinência para
esta pesquisa.
Quadro 7. Documentos dos mandatos especiais em DH da ONU
DOCUMENTO

TEMA

DATA

PARÁGRAFOS
DE INTERESSE
Relator Especial Para os Direitos Humanos dos Migrantes
Relatório apresentado
Direitos Humanos dos 6 de janeiro de 2000
Todo o teor do
pela Relatora Especial
Migrantes
texto é de
Sra. Gabriela
- Marco Legal
interesse para a
Rodriguez Pizarro para
- Discriminação e
pesquisa
a Comissão de Direitos
Intolerância
Humanos
- Violência contra as
(E/CN.4/2000/82)
trabalhadoras
migrantes
- Situação das crianças
migrantes
- Vulnerabilidade
- Obstáculos para a
proteção plena
Relatório apresentado
pela Relatora Especial
Sra. Gabriela
Rodriguez Pizarro para
a Comissão de Direitos
Humanos
(E/CN.4/2001/83)

Trabalhadores
Migrantes

9 de janeiro de 2001

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Relatório apresentado
pela Relatora Especial
Sra. Gabriela
Rodriguez Pizarro para
a Comissão de Direitos
Humanos

Trabalhadores
Migrantes

15 de fevereiro de
2002

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa
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(E/CN.4/2002/94)
Relatório apresentado
pela Relatora Especial
Sra. Gabriela
Rodriguez Pizarro para
a Assembleia Geral
(A/57/292)
Relatório apresentado
pela Relatora Especial
Sra. Gabriela
Rodriguez Pizarro para
a Comissão de Direitos
Humanos
(E/CN.4/2003/85)
Relatório apresentado
pela Relatora Especial
Sra. Gabriela
Rodriguez Pizarro para
a Assembleia Geral
(A/58/275)
Relatório apresentado
pela Relatora Especial
Sra. Gabriela
Rodriguez Pizarro para
a Comissão de Direitos
Humanos
(E/CN.4/2004/76)
Relatório apresentado
pela Relatora Especial
Sra. Gabriela
Rodriguez Pizarro para
a Assembleia Geral
(A/59/377)
Relatório apresentado
pela Relatora Especial
Sra. Gabriela
Rodriguez Pizarro para
a Comissão de Direitos
Humanos
(E/CN.4/2005/85)
Relatório apresentado
pelo Relator Especial

Direitos Humanos dos
Migrantes
- Desenvolvimento
conceitual e
substantivo da questão
dos direitos humanos
dos migrantes
Trabalhadores
Migrantes
- Os direitos humanos
dos migrantes privados
de liberdade

9 de agosto de 2002

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

30 de dezembro de
2002

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Direitos Humanos dos
Migrantes
- Boas práticas
observadas pela
Relatora Especial

12 de agosto de
2003

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Trabalhadores
Migrantes
- Os direitos migrantes
dos/das migrantes que
trabalham como
empregados (as)
domésticos (as)

12 de janeiro de
2004

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Direitos Humanos dos
Migrantes
- Reconhecimento dos
direitos humanos dos
migrantes
- Por uma gestão
migratória baseada em
direitos
Trabalhadores
Migrantes
- racismo,
discriminação e
xenofobia contra os
migrantes;
- Mulheres migrantes e
crianças não
acompanhadas
Direitos Humanos dos
Migrantes

22 de setembro de
2004

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

27 de dezembro de
2004

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

16 de setembro de
2005

Todo o teor do
texto é de
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migrantes pautada no
gênero
- Situação das crianças
migrantes
Direitos Humanos dos
Migrantes
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interesse para a
pesquisa

30 de dezembro de
2005

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

11 de setembro de
2006

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Relatório apresentado
pelo Relator Especial
Sr. Jorge Bustamante
para a Assembleia
Geral
(A/62/218)

Direitos Humanos dos
Migrantes
- Controle de fronteiras
- Expulsão
- Condições de
admissão e
permanência

10 de agosto de
2007

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Relatório apresentado
pelo Relator Especial
Sr. Jorge Bustamante
para o Conselho de
Direitos Humanos
(A/HRC/7/12)

Direitos Humanos dos
Migrantes
- Proteção aos
migrantes irregulares
- Questões relativas à
penalização

25 de fevereiro de
2008

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Relatório apresentado
pelo Relator Especial
Sr. Jorge Bustamante
para o Conselho de
Direitos Humanos
(A/HRC/11/7)

Direitos Humanos dos
Migrantes
- A migração e a
proteção internacional
das crianças
- As crianças no
processo migratório
Direitos Humanos dos
Migrantes
- A proteção das

14 de maio de 2009

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

3 de agosto de 2009

Todo o teor do
texto é de
interesse para a

Relatório apresentado
pelo Relator Especial
Sr. Jorge Bustamante
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para a Assembleia
Geral
(A/64/213)

crianças no contexto
das migrações

Relatório apresentado
pelo Relator Especial
Sr. Jorge Bustamante
para o Conselho de
Direitos Humanos
(A/HRC/14/30)

Direitos Humanos dos
Migrantes
- Direitos dos migrantes
à saúde e à moradia
digna

16 de abril de 2010

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Relatório apresentado
pelo Relator Especial
Sr. Jorge Bustamante
(A/65/222)

Direitos Humanos dos
Migrantes
- Efeitos da
penalização da
migração sobre o gozo
dos direitos humanos
- Consequências para
solicitantes de asilo,
vítimas do tráfico de
pessoas e crianças
Direitos Humanos dos
Migrantes:
recapitulação dos
temas abordados
- Penalização da
migração irregular
- Proteção das crianças
- Direitos à saúde e à
moradia digna
- Migração no contexto
das mudanças
climáticas
- Participação política e
direitos civis dos
migrantes
Direitos Humanos dos
Migrantes
- Privação de liberdade
dos migrantes em
situação irregular

3 de agosto de 2010

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

21 de março de
2011

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

2 de abril de 2012

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Direitos Humanos dos
Migrantes
- Os efeitos das
mudanças climáticas e
algumas de suas
consequências para a
migração

13 de agosto de
2012

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Relatório apresentado
pelo Relator Especial
Sr. Jorge Bustamante
para o Conselho de
Direitos Humanos
(A/HRC/17/33)

Relatório apresentado
pelo Relator Especial
Sr. François Crépeau
para o Conselho de
Direitos Humanos
(A/HRC/20/24)
Relatório apresentado
pelo Relator Especial
Sr. François Crépeau
(A/67/299)

pesquisa
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Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Relatório apresentado
Direitos Humanos dos
20 de março de
Todo o teor do
pelo Relator Especial
Migrantes
2014
texto é de
Sr. François Crépeau
- Exploração laboral
interesse para a
para o Conselho de
dos migrantes
pesquisa
Direitos Humanos
(A/HRC/26/35)
Relator Especial para a moradia adequada como um componente do direito a um nível
de vida adequado, e o direito à não discriminação neste contexto
Relatório apresentado
Mudanças climáticas e 6 de agosto de 2009 22 a 29, 65 a 77
pela Relatora Especial
o direito à moradia
à Assembleia Geral
adequada
(A/64/255)
Relatório apresentado
pela Relatora Especial
à Assembleia Geral
(A/65/261)

Migração e o direito à
moradia adequada

9 de agosto de 2010

O inteiro teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Relator Especial sobre venda de crianças, prostituição e pornografia infantis
Relatório apresentado
Venda e Tráfico de
29 de janeiro de
Todo o teor do
pela Relatora Especial
Crianças
1999
texto referente
Sra. Ofelia Calcetasao tráfico de
Santos para a
crianças é de
Comissão de Direitos
interesse para a
Humanos
pesquisa
(E/CN.4/1999/71)
Relatório apresentado
pela Relatora Especial
Sra. Najat Maalla M’jid
para o Conselho de
Direitos Humanos
(A/HRC/19/63)

Proteção das crianças
21 de dezembro de
contra a venda e a
2011
exploração sexual na
sequência de crises
humanitárias
provocadas por
desastres naturais
Relator Especial para o direito à educação
Relatório apresentado
O direito à educação
20 de maio de 2008
pelo Relator Especial
em situações de
Sr. Vernor Muñoz para
emergência
o Conselho de Direitos
Humanos
(A/HRC/8/10)

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Relatório apresentado
pelo Relator Especial
Sr. Vernor Muñoz para

Todo o teor do
texto é de
interesse para a

O direito à educação
dos migrantes,
refugiados e

16 de abril de 2010

89, 90, 91, 128
(refugiados e
retornados)
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Atualização sobre o
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emergência
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pesquisa

5 de agosto de 2011

Relator Especial Para o Direito à Alimentação
Direito das crianças à
19 de janeiro de
alimentação, os
2007
refugiados da fome,
necessidade de
reconhecimento do
status de refugiado da
fome, princípio de non
refoulement aplicado
aos refugiados da fome
Relatório do Relator
Refugiados da fome,
10 de janeiro de
Especial Sr. Jean
proteção das pessoas
2008
Ziegler para o
que fogem da fome
Conselho de Direitos
Humanos
(A/HRC/7/5)
Relatório do Relator
Especial Sr. Jean
Ziegler para a
Assembleia Geral
(A/HRC/4/30)
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47 a 67, 69 (e) (f)
(g)

36 a 42, 77 (e) (f)

Relator Especial Para o Direito de Toda Pessoa de Gozar do Melhor Estado de Saúde
Física e Mental
Relatório do Relator
O direito à saúde dos
15 de maio de 2013
Todo o teor do
Especial Sr. Anand
trabalhadores
texto é de
Grove para o Conselho
migrantes
interesse para a
de Direitos Humanos
pesquisa
(A/HRC/23/41)
Relatório do Relator
Especial Sr. Anand
Grove para a
Assembleia Geral
(A/68/297)

O direito à saúde em
situações de conflito
(deslocados externos,
migrantes
humanitários)

9 de agosto de 2013

41, 42 e 45

Relator Especial Sobre as Formas Contemporâneas de Racismo, Discriminação
Racial, Xenofobia e Intolerâncias Relacionadas
Relatório do Relator
Desafios enfrentados
13 de agosto de
25 a 50, 95 a 99
Especial Sr. Githu
pelos migrantes,
2010
Muigai para a
refugiados e
Assembleia Geral
solicitantes de asilo em
(A/65/295)
matéria de direitos
humanos
Relatório do Relator
Discriminação em
2 de abril de 2013
28 a 37, 52, 56,
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57 (c) (h) (l)

Relator Especial Sobre Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças
Relatório do Relator
O Mandato da Relatora 22 de dezembro de
Todo o teor do
Especial Sra. Sigma
Especial
2004
texto é de
Huda para o Conselho
interesse para a
de Direitos Humanos
pesquisa
(E/CN.4/2005/71)
Relatório do Relator
Especial Sra. Sigma
Huda para o Conselho
de Direitos Humanos
(E/CN.4/2006/62)

A demanda de
exploração sexual com
fins comerciais e o
tráfico

20 de fevereiro de
2006

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Relatório do Relator
Especial Sra. Joy Ngozi
Ezeilo para a
Assembleia Geral
(A/64/290)

Identificação, proteção
e assistência para as
vítimas do tráfico

12 de agosto de
2009

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Relatório do Relator
Especial Sra. Joy Ngozi
Ezeilo para a
Assembleia Geral
(A/65/288)

Prevenção do tráfico de
pessoas

9 de agosto de 2010

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Relatório do Relator
Especial Sra. Joy Ngozi
Ezeilo para o Conselho
de Direitos Humanos
(A/HRC/17/35)

O direito a um recurso
efetivo para as vítimas
do tráfico

13 de abril de 2011

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Relatório do Relator
Especial Sra. Joy Ngozi
Ezeilo para a
Assembleia Geral
(A/66/283)
Relatório do Relator
Especial Sra. Joy Ngozi
Ezeilo para o Conselho
de Direitos Humanos
(A/HRC/20/18)

O direito a um recurso
efetivo para as vítimas
do tráfico

9 de agosto de 2011

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Uma abordagem
baseada nos direitos
humanos na
administração da
justiça penal nos casos
de tráfico de pessoas
O tráfico de pessoas
nas cadeias de

6 de junho de 2012

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

7 de agosto de 2012

Todo o teor do
texto é de

Relatório do Relator
Especial Sra. Joy Ngozi
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abastecimento

interesse para a
pesquisa

Relatório do Relator
Especial Sra. Joy Ngozi
Ezeilo para o Conselho
de Direitos Humanos
(A/HRC/23/48)

Integração de um
18 de março de
enfoque baseado nos
2013
direitos humanos nas
medidas para
desestimular a
demanda que propicia
de qualquer forma a
exploração que conduz
ao tráfico de pessoas,
especialmente
mulheres e crianças
Relator Especial Sobre a Violência Contra a Mulher
Relatório da Relatora
Tráfico, migração e
29 de fevereiro de
Especial Sra. Radhika
violência contra as
2000
Coomaraswamy para o
mulheres
Conselho de Direitos
Humanos
(E/CN.4/2000/68)
Relatório da Relatora
Especial Sra. Rashida
Manjoo para a
Assembleia Geral
(A/66/215)
Relatório da Relatora
Especial Sra. Rashida
Manjoo para a
Assembleia Geral
(A/67/227)
Relatório da Relatora
Especial Sra. Rashida
Manjoo para a
Assembleia Geral
(A/68/340)

Continuidade da
violência contra a
mulher de casa à
esfera transnacional:
desafios para uma
reparação eficaz
Violência contra
mulheres com
deficiência
Encarceramento de
mulheres

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

1 de agosto de
2011

33, 39, 43, 46

3 de agosto de 2012

21, 24, 25, 26,
57, 98

21 de agosto de
2013

31, 32, 64, 65,

Grupo de Trabalho Sobre Detenção Arbitraria
Relatório apresentado
Situação Relativa aos
19 de dezembro de
pelo Grupo de Trabalho
Imigrantes e
1997
para a Comissão de
Solicitantes de Asilo
Direitos Humanos
(E/CN.4/1998/44)

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Relatório apresentado
pelo Grupo de Trabalho
para a Comissão de

Todo o teor do
texto é de
interesse para a

Conclusões e
recomendações sobre
a situação relativa aos

18 de dezembro de
1998
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Direitos Humanos
(E/CN.4/1999/63)

imigrantes e
solicitantes de asilo

pesquisa

Deliberação n° 5 em
Relatório apresentado
pelo Grupo de Trabalho
para a Comissão de
Direitos Humanos
(E/CN.4/2000/4)

Situação Relativa aos
Imigrantes e
Solicitantes de Asilo

28 de dezembro de
1999

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Relatório apresentado
pelo Grupo de Trabalho
para o Conselho de
Direitos Humanos
(A/HRC/7/4)

Detenção de nãocidadãos

10 de janeiro de
2008

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Relatório apresentado
pelo Grupo de Trabalho
para o Conselho de
Direitos Humanos
(A/HRC/10/21)

Detenção de imigrantes
em situação irregular

16 de fevereiro de
2009

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Relatório apresentado
pelo Grupo de Trabalho
para o Conselho de
Direitos Humanos
(A/HRC/13/30)

Detenção de imigrantes
em situação irregular

18 de janeiro de
2010

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

Relatório apresentado
pelo Grupo de Trabalho
para o Conselho de
Direitos Humanos
(A/HRC/22/44)

Recomendações para
ampliar as garantias e
salvaguardas
existentes em todas as
formas de privação de
liberdade, como a
detenção de migrantes
e solicitantes de asilo

24 de dezembro de
2012

Todo o teor do
texto é de
interesse para a
pesquisa

D.I) Relator Especial sobre os direitos dos migrantes
Em seus sucessivos relatórios, de 2000 a 2014, o Relator Especial abordou
distintos temas específicos em matéria de proteção dos direitos humanos dos
migrantes: i) discriminação e intolerância; ii) violência contra as trabalhadoras
migrantes; iii) crianças migrantes; iv) vulnerabilidades; v) obstáculos para a plena
proteção; vi) trabalhadores migrantes; vii) migrantes privados de liberdade; viii) boas
práticas; ix) migrantes que trabalham como empregados (as) domésticos (as); x)
gestão migratória baseada em direitos; xi) racismo, discriminação e xenofobia contra
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os migrantes; xii) mulheres migrantes e crianças não acompanhadas; xiii) violações
de direitos humanos no marco da migração legal; xiv) discriminação de migrantes
pautada no gênero; xv) controle de fronteiras, expulsão e condições de admissão e
permanência; xvi) migrantes em situação irregular; xvii) proteção das crianças
migrantes e as crianças no contexto da migração; xviii) direitos dos migrantes à
saúde e à moradia digna; xix) Efeitos da penalização da migração sobre o gozo dos
direitos humanos; xx) migração no contexto das mudanças climáticas; xxi)
participação política e direitos civis dos migrantes; xxii) governança mundial da
migração; xxiii) exploração laboral do migrante.
Buscou-se extrair as principais recomendações feitas pelo Relator Especial
em temas de maior interesse para a pesquisa, visando destacar as mais recentes e
mais específicas em matéria de acesso dos migrantes aos serviços públicos e
direitos humanos, considerando-se o número significativo de relatórios e de
recomendações. Primeiramente, destacam-se algumas recomendações gerais
endereçadas aos Estados, para posteriormente indicar as recomendações
específicas por tema ou grupo vulnerável.
Em termos de recomendações gerais, no seu relatório de 2013 (A/68/283), o
Relator Especial recomenda que todos os Estados devem estabelecer políticas
migratórias coerentes, abrangentes e pautadas em um enfoque de direitos humanos.
Tais políticas deverão abordar os fatores de atração da migração irregular e a
correspondente necessidade de abrir mais canais de migração regular, o que
contribuiria para diminuir a imigração irregular, a exploração dos imigrantes
irregulares ou perdas de vidas. Em consequência, os Estados devem punir os
“empregadores irregulares” e a exploração no trabalho, e garantir o acesso dos
imigrantes, mesmo irregulares, aos tribunais que devem, por sua vez, aplicar
efetivamente os tratados internacionais de direitos humanos. Por fim, os Estados
deveriam implementar limites entre controle de imigração e serviços públicos, assim
como providenciar coletas de dados e indicadores em áreas relevantes para a
migração, a fim de que as decisões sobre políticas migratórias sejam informadas.
Podem-se referenciar ainda outras duas recomendações gerais previstas no seu
relatório de 2010 (A/65/222):
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Os Estados deveriam promover e proteger efetivamente os direitos humanos
e as liberdades fundamentais de todos os imigrantes, especialmente os
direitos das mulheres e crianças, independentemente de seu status
migratório, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e as normas e
diretrizes internacionais de direitos humanos.

-

Os Estados deveriam rever suas políticas nacionais para harmonizá-las aos
marcos regulatórios internacional, regional e sub-regional em matéria de
abordagem da migração pautada nos direitos humanos. (A/65/222)
Em matéria de trabalhadores migrantes, destacam-se algumas das

recomendações feitas no relatório de 2014 (A/HRC/26/35), portanto o mais recente
sobre o tema, mesmo considerando-se que outros relatórios foram dedicados ao
mesmo tema. Seguem as recomendações selecionadas:
-

Estabelecer políticas migratórias nacionais coerentes, abrangentes e com
perspectivas de gênero dirigidas a todas as fases do processo migratório,
desenvolvidas com a participação das instituições de direitos humanos, setor
privado, organizações patronais e de trabalhadores, sociedade civil em geral
e migrantes com o suporte de organizações internacionais. Os ministérios de,
entre outros, saúde, educação, trabalho, infância e políticas sociais deveriam
ser envolvidos na elaboração de políticas migratórias. Tais políticas devem ter
uma abordagem pautada nos direitos humanos, incluindo práticas de
recrutamento ético e efetiva implantação de normas trabalhistas para todos os
trabalhadores imigrantes.

-

Ratificar a Convenção internacional sobre a proteção dos direitos de todos os
trabalhadores migrantes e membros de suas famílias.

-

Tomar as medidas necessárias para combater a discriminação e violência
contra os trabalhadores imigrantes, incluindo violência sexual, ameaças,
abuso psicológico e negação de acesso à assistência médica, adotando e
aplicando legislação que proíba tais atos.

-

Efetivamente investigar casos de discriminação e violência, processar e punir
os responsáveis, bem como conceder indenizações às vítimas.

-

Garantia de todos os direitos trabalhistas.
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Garantir que a assistência médica é disponibilizada a todos os trabalhadores
migrantes, incluindo os imigrantes temporários e irregulares, e que esta
assistência não depende da apresentação de documentos de identidade ou
permissões de residência.

-

Garantir que todos os trabalhadores imigrantes dispõem de um nível
adequado de vida, incluindo alimentação, água, vestimentas e habitação
adequadas.

-

Conceder aos imigrantes, incluindo os irregulares e temporários, o acesso
aos benefícios de seguridade social baseado na igualdade de tratamento com
os nacionais. Os Estados devem considerar sua adesão a tratados bilaterais,
regionais ou multilaterais para conceder cobertura de seguridade social aos
trabalhadores migrantes.

-

Adotar as medidas necessárias para combater o tráfico para fins de
exploração laboral e todas as formas de trabalho forçado de migrantes,
proporcionando assistência adequada às vítimas. Conceder às vítimas do
tráfico permissão de residência que lhes possibilite trabalhar com uma
duração que lhes permite reconstruir suas vidas e considerar suas opções.

-

Assegurar que os trabalhadores migrantes temporários têm acesso aos
direitos econômicos e sociais e são protegidos da exploração.

-

Dar especial atenção às trabalhadoras migrantes, para que não sejam objeto
de discriminação no gozo de seus direitos.

-

Combater o trabalho infantil.

-

Assegurar que todo migrante vitima de abuso e exploração tenha acesso a
remédios efetivos.

-

Assegurar que os migrantes, incluindo aqueles em situação irregular, tenham
acesso a instituições de direitos humanos e tribunais sem medo de serem
deportados.

-

Implementar separação entre controle de imigração e serviços públicos, como
saúde e educação, a fim de assegurar que os trabalhadores migrantes
irregulares gozam de seus direitos civis, econômicos, sociais e culturais, sem
medo de serem identificados, presos, detidos ou deportados.
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Um relatório específico foi elaborado em 2009 (A/67/299) sobre o tema das
mudanças climáticas e migrações, de especial interesse para a questão dos
migrantes ambientais, do qual se extraem as seguintes recomendações:
-

Os Estados deveriam reconhecer que a migração é parte da solução aos
desafios ambientais globais, e que políticas migratórias planejadas e
facilitadas são mecanismos legítimos de enfrentamento que podem tirar
indivíduos, grupos e comunidades de situações de vulnerabilidade. Além
disso, os Estados devem reconhecer que a soberania territorial não deve ser
um obstáculo permanente à migração quando foi determinado que a migração
internacional é um mecanismo apropriado de enfrentamento.

-

Os Estados deveriam conceber e implementar políticas migratórias e
estratégias regionais para facilitar migrações internacionais induzidas por
mudanças climáticas, quando necessário, incluindo por meio de negociação,
conclusão e implementação de tratados regionais sobre migração. Tais
políticas e estratégias devem respeitar as normas regionais e internacionais
de direitos humanos, incluindo garantias apropriadas em matéria de direitos
humanos para todos os migrantes, a participação política das populações
vulneráveis envolvidas em todas as decisões relativas à sua migração, assim
como meios de reparação e proteção contra violações de direitos humanos.
O tema da proteção dos migrantes irregulares foi tratado em distintos

relatórios. Porém, privilegiou-se o mais recente de 2010 (A/65/222), do qual se

extraiu as recomendações que seguem:
-

Os Estados deveriam remover normas, políticas, planos e programas que
criminalizam a migração irregular e não deveriam considerar violações das
normas migratórias como crime ou punir tais violações com detenção.

-

Adotar abordagens integradas e protetivas, ao invés de abordagens punitivas
e baseadas unicamente nas questões de segurança e controle de fronteiras.

-

Desenvolver e implementar programas, planos e políticas para tratar a
migração irregular de forma compreensiva e holística, sem recorrer à sua
criminalização.
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Os Estados são encorajados a adotar e promover programas, planos e
políticas de regularização como uma estratégia crucial para assegurar os
direitos dos migrantes, prevenir violações e abusos de direitos humanos
associados à migração irregular.

-

Em centros de detenção de imigrantes o Estado deve garantir proteção social,
incluindo acesso à educação, assistência médica, recreação e assistência
jurídica.

-

Os Estados não devem considerar os solicitantes de asilo como imigrantes
irregulares e devem seguir as diretrizes do ACNUR no sentido de não deter
os solicitantes de asilo, mas abrigá-los em centros abertos de recepção.
Um relatório específico foi dedicado ao tema do direito dos migrantes à

saúde

e

à

moradia

(A/HRC/14/30), do qual se extraem as seguintes

recomendações, destacando-se sua importância capital para a pesquisa, já que
estes dois direitos foram selecionados como direitos a serem especialmente
considerados no que concerne o acesso dos migrantes:
-

Os Estados deveriam cumprir as obrigações mínimas fundamentais para
assegurar a satisfação de níveis mínimos essenciais de atenção primaria à
saúde assim como abrigo e moradia básicos para todos os indivíduos sob sua
jurisdição, independente de sua nacionalidade, cidadania ou status migratório,
incluindo migrantes, migrantes em situação irregular, crianças e mulheres
migrantes.

-

Os Estados deveriam reconhecer expressamente em suas normas os direitos
à saúde e à moradia adequada para todos os indivíduos, independente de
sua nacionalidade ou status migratório.

-

Os Estados deveriam coletar dados e desenvolver indicadores sobre acesso
aos direitos à saúde e moradia adequada, com atenção especial aos grupos
vulneráveis como os imigrantes em situação irregular, mulheres e crianças
migrantes. Os indicadores devem formar a base das intervenções pautadas
em direitos destinadas a promover o acesso aos direitos à saúde e à moradia
adequada para todos.

84

Mapeamento Normativo

PROJETO PENSANDO O DIREITO

-

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

Os Estados estão obrigados pelas normas internacionais de direitos humanos
a prover cuidados médicos essenciais aos migrantes, independente de seu
status migratório. Para tanto, é necessário aclarar ou definir a titularidade do
direito à saúde para imigrantes no nível nacional, assim como o escopo e
função dos esquemas públicos de reembolso existentes.

-

Os Estados deveriam trabalhar para reduzir os obstáculos ao acesso à saúde
para imigrantes assegurando que o acesso aos serviços de saúde não é
condicionado ao status migratório.

-

Os Estados deveriam prover informação adequada por meio de campanhas e
divulgação, destinar recursos suficientes e promover medidas relevantes para
as questões da saúde dos imigrantes. Estas políticas devem também (a)
incluir a promoção de serviços de saúde sensíveis às questões culturais e de
gênero e conduzidas de forma a reduzir barreiras de comunicação e culturais,
e (b) capazes de facilitar o aumento da confiança e conhecimento dos
serviços de saúde entre as comunidades imigrantes.

-

Os Estados deveriam prover treinamento apropriado para os servidores civis
que trabalham nas áreas de migração e saúde e sensibiliza-los sobre a
questão da discriminação contra os imigrantes.

-

Os Estados deveriam assegurar que o acesso dos imigrantes aos serviços de
saúde inclui a saúde mental.

-

Os Estados deveriam adotar medidas específicas para garantir que todas as
crianças imigrantes estão aptas a gozar do direito à saúde, incluindo acesso
continuado à saúde, assim como dos direitos relacionados à saúde.

-

Os Estados deveriam desenvolver uma estratégia habitacional nacional
abrangente considerando as necessidades e circunstancias dos imigrantes,
que são frequentemente vulneráveis à falta de moradia adequada.

-

Os

Estados

deveriam

formular

critérios

abrangentes

que

fornecem

orientações práticas para fornecedores de habitação sobre o que constitui
uma discriminação pautada na cidadania, nacionalidade ou status migratório
e as suas responsabilidades para com a garantia da igualdade de acesso à
habitação por todos, incluindo os imigrantes.
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Os Estados deveriam, no mínimo, garantir aos imigrantes em situação
irregular em risco de falta de moradia, um nível de habitação que garanta a
sua dignidade e alocar recursos para abrigos que prestam assistência aos
imigrantes em situação irregular.

-

Os Estados deveriam assegurar que os despejos são realizadas apenas em
circunstâncias excepcionais e em conformidade com o direito internacional
dos direitos humanos.

-

Os Estados deveriam levar em consideração os fatores que afetam o acesso
de mulheres e meninas imigrantes à moradia.

-

Os Estados deveriam prover os pais e outros responsáveis por crianças com
assistência material e programas de apoio, particularmente no que se refere à
moradia.

-

Os Estados deveriam identificar rapidamente as crianças imigrantes
desacompanhadas sem acesso à moradia adequada e provê-los com
acomodações adequadas às suas necessidades e circunstâncias.
Por fim, foram destacadas algumas recomendações específicas sobre o tema

das crianças migrantes, extraídas do relatório de 2009 (A/64/213) por ser o mais
recente a tratar do assunto, mesmo que outros relatórios também tenham se
dedicado à situação das crianças no contexto das migrações:
-

Os Estados deveriam revisar suas normas e políticas nacionais e regionais
para harmonizá-las com o marco regulatório internacional de proteção dos
direitos humanos dos migrantes, com particular atenção para a proteção dos
direitos das crianças. As normas e políticas migratórias deveriam incluir
regulamentações concretas destinadas a proteger os direitos das crianças no
contexto das migrações e atender suas necessidades específicas em
circunstâncias relacionadas à migração.

-

Os Estados deveriam assegurar a proteção das crianças em todas as
circunstâncias relacionadas à migração, independente de seu status
migratório ou de sua família, e considerando o melhor interesse da criança
como a objetivo principal em todas as iniciativas e ações relacionadas à
migração que impliquem crianças.
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Os Estados são encorajados a considerar o impacto das migrações sobre as
crianças na elaboração e implementação de marcos nacionais de
desenvolvimento, estratégias de redução da pobreza, planos de ação em
direitos humanos, e programas e estratégias para educação em direitos
humanos e promoção dos direitos das crianças.

-

Os Estados são incentivados a adotar e desenvolver programas e políticas
para colmatar as lacunas significativas existentes nas políticas sociais e
outras áreas onde a proteção dos direitos humanos dos migrantes em geral, e
a proteção das crianças imigrantes, em particular, ainda precisam ser
integradas.

D.II) Relator Especial para a moradia adequada como um componente do direito a
um nível de vida adequado, e o direito à não discriminação neste contexto
Dos relatórios do Relator Especial para a moradia adequada selecionou-se
dois deles: o relatório sobre mudanças climáticas e direito à moradia adequada e o
relatório sobre migração e direito à moradia adequada, sendo este o mais específico
sobre o tema. O primeiro foi selecionado considerando que a pesquisa abarca os
migrantes ambientais. Porém, esta análise se concentra nas recomendações
apresentadas no segundo relatório (A/65/261) por tratar especificamente do direito
dos migrantes a uma moradia adequada. Seguem as principais recomendações
feitas pelo Relator:
-

Independente do status migratório, devem ser garantido a todos os imigrantes
níveis essenciais de proteção no que se refere ao acesso à moradia
adequada e condições de vida. Os Estados estão obrigados a adotar as
medidas necessárias para assegurar progressivamente a realização do direito
dos não cidadãos sob sua jurisdição à moradia adequada e protegê-los da
discriminação, e de tratamentos injustos ou degradantes. Os Governos
devem assegurar o acesso à moradia a todos os migrantes no seu território.

-

Os Estados devem trabalhar para superar as desigualdades que afetam os
imigrantes em matéria de acesso à moradia, água, saneamento básico e
outros serviços essenciais.
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Os Estados deveriam elaborar e adotar uma estratégia nacional de habitação
que

estabeleça

os

objetivos,

os

recursos

disponíveis,

prazos

e

responsabilidades para o desenvolvimento de condições apropriadas de
moradia que inclua as necessidades dos imigrantes. Eles devem, ainda,
garantir que as normas, estratégias e planos de ação sejam implementados
de forma a abordar a discriminação por parte de atores públicos e privados, e
considerar a situação dos imigrantes documentados e indocumentados.
-

Medidas para assegurar moradia adequada aos imigrantes requerem políticas
habitacionais universais e efetivas, além de políticas específicas direcionadas
aos imigrantes. Políticas eficazes específicas exigem uma avaliação fiável
das necessidades habitacionais dos migrantes, conduzidas em consulta com
eles.

-

O controle da situação da moradia é uma obrigação imediata dos Estados,
que devem tomar as medidas necessárias para conhecer a amplitude da falta
de moradia e habitação inadequada em sua jurisdição, especialmente no que
se refere aos imigrantes.

-

Os Estados devem combater a xenofobia e a discriminação como medida de
urgência e assegurar que nenhum ato legislativo ou administrativo reforce a
discriminação contra os imigrantes no que se refere ao seu acesso à
habitação pública ou privada.

-

Regulamentos e políticas destinadas a controlar os preços dos imóveis, a dar
acesso à terra urbanizada e condições de aluguel a preços acessíveis, bem
como a disponibilização de mecanismos de reclamação para as vítimas,
incluindo os imigrantes, são essenciais para evitar práticas abusivas contra os
imigrantes e para combater a vulnerabilidade desproporcional dos imigrantes
no mercado imobiliário.

-

Os Estados devem proteger os imigrantes da discriminação no acesso à
habitação por atores públicos e privados, por meio de procedimentos judiciais
e administrativos, e garantir uma reparação às vítimas.
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Políticas e recursos para garantir a equidade no acesso à moradia são
essenciais. Os Estados deveriam garantir o acesso à moradia nas áreas que
apresentam uma alta proporção de imigrantes.

-

A provisão de moradia não deve ser negada aos imigrantes indocumentados,
deve ser assegurado a eles um nível mínimo de assistência à moradia que
garanta condições condizentes com a dignidade humana.

-

Os Estados deveriam disponibilizar treinamento para as autoridades,
elaboradores de políticas públicas e funcionários que trabalham no setor da
habitação sobre os princípios e diretrizes de direitos humanos, principalmente
no que se refere ao direito à moradia adequada e aos princípios de não
discriminação e equidade.

D.III) Relator Especial sobre venda de crianças, prostituição e pornografia infantis
No âmbito desta relatoria, foram destacados dois relatórios, sendo um sobre
venda e tráfico de crianças, e outro específico sobre a proteção das crianças contra
a venda e exploração sexual na sequência de crises humanitárias provocadas por
desastres naturais. Este segundo relatório nos pareceu particularmente útil tendo-se
em conta, especialmente, o grande fluxo de migração humanitária ao Brasil em
proveniência do Haiti, em consequência de um desastre natural. A maior parte das
recomendações são destinadas aos Estados de origem das crianças e local onde
ocorreu o desastre. Pode-se, contudo, identificar algumas referências à questão das
crianças migrantes em consequência de desastres naturais e obrigações dos
Estados de acolhida. Primeiramente, a Relatora destaca que as necessidades em
matéria de proteção das crianças refugiadas e outras crianças deslocadas devem
ser cuidadosamente avaliadas e seus direitos devem ser protegidos até o seu
retorno. Quanto aos Estados de acolhida, a Relatora considera que eles devem
igualmente assegurar que as modalidades de assistência das crianças sob sua
jurisdição são regularmente controladas e que serviços apropriados, incluindo
mecanismos de comunicação, foram estabelecidos, estão disponíveis e são
conhecidos.
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D.IV) Relator especial para o direito à educação
Entre os relatórios elaborados por esta relatoria, identificou-se um específico
sobre o direito à educação dos imigrantes, refugiados e solicitantes de asilo
(A/HRC/14/25), do qual se busca extrair as principais recomendações aos Estados
na matéria. Dois outros relatórios foram destacados, por se referirem às situações
de urgência, que podem dar origem a migrações de caráter humanitário ou
ambiental.
-

Para garantir a eliminação da discriminação, a integração bem sucedida e a
justiça social para imigrantes, refugiados e solicitantes de asilo, o âmbito
normativo do direito à educação tem que ser ampliado para a inclusão de
todos os tipos e níveis de ensino.

-

Há uma necessidade de desenvolvimento de mecanismos que permitam
monitorar a implementação das obrigações e normas obrigatórias relativas ao
direito à educação de imigrantes, refugiados e solicitantes de asilo.

-

Os Estados deveriam desenvolver estratégias educacionais que fortaleçam as
capacidades das comunidades marginalizadas em seu conjunto, ao mesmo
tempo em que consideram as necessidades especiais de educação dos
imigrantes, refugiados e solicitantes de asilo.

-

Tornar possível e promover a informação ou materiais sobre o sistema
educacional no que se refere aos direitos, oportunidades e responsabilidades
nos idiomas dos imigrantes e de acordo com as necessidades dos migrantes,
refugiados e solicitantes de asilo.

-

Melhorar os sistemas de monitoramento nacional sobre o acesso aos
resultados da aprendizagem dos imigrantes e refugiados, incluindo dados
sobre a paridade de gênero e deficiência. Isto deve incluir informações sobre
a língua usada em casa e/ou a língua de ensino das instituições de ensino já
concluídas, a fim de acompanhar o desenvolvimento da língua e da
desistência relacionada à língua.

-

Desenvolvimento de sistemas de qualificação regionais e internacionais,
incorporando o reconhecimento mútuo, recíproco e automático de conquistas
formais e informais de aprendizagem.
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Aumentar o recrutamento de professores de alta competência e professores
com experiência relevante com imigrantes. No contexto dos refugiados, devese prever treinamento para trabalhar com alunos traumatizados, e apoio
psicossocial e aconselhamento por especialistas para professores e
refugiados.

-

Adaptabilidade e aceitabilidade são componentes fundamentais do direito à
educação. Por isso, é essencial que os Estados avancem na implementação
de modelos educacionais interculturais e inclusivos que tornem possível o
estabelecimento de práticas pedagógicas que encorajam o respeito pela
diversidade.

Em matéria de educação cabe destacar ainda a observação do Relator em
seu relatório de 2011 (A/66/269) sobre o direito à educação face às situações de
emergência, de que os refugiados e as pessoas deslocadas continuam
confrontados a importantes obstáculos quando querem ser escolarizados fora de
sua comunidade de origem. Porém, o relatório não apresenta recomendações
específicas sobre o tema.
D.V) Relator Especial para o direito à alimentação
Desta relatoria foram destacados dois relatórios que abordam a questão das
pessoas obrigadas a migrar em razão da fome, designados pelo Relator de
“refugiados da fome” para os quais ele demanda o reconhecimento de tal status, a
aplicação do princípio de non-refoulement a estas, assim como uma proteção
especial. Destacam-se como recomendações:
-

Os Estados deveriam fortalecer os mecanismos internacionais e nacionais
para as pessoas forçadas a deixar suas casas e terras em razão da fome ou
outras violações graves do direito à alimentação. Eles deveriam elaborar um
novo instrumento jurídico internacional que garanta proteção para todas as
pessoas que estejam fugindo da fome e que não são atualmente protegidas
pelo direito internacional dos direitos humanos, pelo direito humanitário ou o
direito dos refugiados.
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Sugestão ao Conselho de Direitos Humanos da ONU para desenvolver um
projeto de norma prevendo um non-refoulement temporário dos refugiados da
fome.

-

Os Estados deveriam abster-se de deportar pessoas que fugiram de seus
países em razão da fome e de violações do direito à alimentação. Os Estados
deveriam instituir uma proteção jurídica para as pessoas forçadas a fugir por
questões relacionadas a violações graves dos direitos econômicos e sociais,
incluindo violações ao direito à alimentação, inclusive revisando os
instrumentos internacionais existentes em matéria de proteção de refugiados,
ou pela adoção de novos instrumentos.

-

Todos os Estados tem a responsabilidade de respeitar o direito à alimentação
de todos, independente de sua cidadania. Esta responsabilidade deve incluir
o princípio de non-refoulement para as pessoas cujas vidas estariam em risco
se fossem deportadas. Os Governos não deveriam expulsar ou extraditar
pessoas a outro Estado onde existem fortes probabilidades de que elas
estariam em perigo de ser expostas à fome, desnutrição crônica ou violações
do direito à alimentação. Os Governos deveriam reconhecer que os
refugiados da fome têm o direito de buscar asilo e o direito ao refúgio
temporário durante crises ligadas à fome.

D.VI) Relator Especial para o direito de toda pessoa de gozar do melhor estado de
saúde física e mental
Em matéria de direito à saúde, o Relator Especial elaborou em 2013 um
relatório específico sobre o direito à saúde dos trabalhadores migrantes
(A/HRC/23/41), no qual fez distintas recomendações aos Estados a fim de garantir
tal direito. Destacou-se igualmente outro relatório de 2013 (A/68/297) que trata do
direito à saúde em situações de conflito, o que pode ter implicações em matéria de
migrações por razões humanitárias.
Sobre o direito à saúde dos trabalhadores migrantes, destacam-se as
seguintes recomendações aos Estados:
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Instituir, para os trabalhadores migrantes regulares e irregulares, políticas
nacionais de saúde com base em evidências e uma abordagem de gênero
guiadas pelo marco jurídico do direito à saúde, em especial não discriminação
e igualdade. Tais políticas devem estender direitos e garantias - incluindo
determinantes da saúde subjacente - e mecanismos de reparação em caso
de violação para os trabalhadores migrantes;

-

Estabelecer corredores laborais por meio de acordos bilaterais, em
conformidade com o marco jurídico do direito à saúde, que definam
claramente os direitos dos trabalhadores migrantes, as obrigações das
agências de recrutamento, dos empregadores e dos Estados, e os remédios,
incluindo a compensação por violações, relacionados com o direito à saúde;

-

Estimular a coleta de dados por idade e gênero de todos os trabalhadores
migrantes para verificar o seu nível de conhecimentos relativos à saúde,
necessidades ligadas à saúde, doenças ocupacionais e mortes, e assim
subsidiar as políticas relativas aos trabalhadores migrantes.

-

Disponibilizar aos trabalhadores imigrantes potenciais informações sobre
seus direitos, particularmente o direito à saúde, e os meios de denúncia e
proteção contra abusos.

-

Proteger os trabalhadores imigrantes dos abusos cometidos por agências de
recrutamento e empregadores assegurando que os contratos de trabalho são
conformes com o direito à saúde e obrigatórios.

-

Abolir políticas migratórias discriminatórias que exigem exames obrigatórios
sobre as condições de saúde, que não sejam baseados em evidências
científicas claras e estabelecidas e que violam o direito à saúde.

-

Desvincular o acesso aos serviços de saúde do estatuto jurídico dos
trabalhadores migrantes e garantir que serviços, produtos e instalações de
saúde preventiva, curativa e de emergência estão disponíveis e acessíveis a
todos os trabalhadores imigrantes, incluindo trabalhadores migrantes
irregulares, de forma não discriminatória. Os Estados devem esforçar-se para
evitar a interrupção do tratamento dos trabalhadores imigrantes e eliminar as
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barreiras ao acesso a cuidados médicos, tais como as barreiras linguística,
cultural, administrativa e relacionada com o emprego.
-

Assegurar o acesso a instalações de saúde mental, bens e serviços, incluindo
grupos de apoio social e programas de reunificação familiar, para todos os
trabalhadores migrantes - incluindo irregulares e repatriados.

-

Prevenir a detenção e a deportação de trabalhadores migrantes, regulares ou
irregulares, baseado no seu estado de saúde.
No que se refere ao direito à saúde em situações de conflito, o Relator

Especial destaca a situação de especial vulnerabilidade dos refugiados e deslocados
em geral no que se refere ao seu direito à saúde, recomendando aos Estados que
respeitem, protejam e cumpram o direito à saúde das pessoas que estejam fugindo
de situações de conflito.
D.VII) Relator Especial sobre as formas contemporâneas de racismo, discriminação
racial, xenofobia e intolerâncias relacionadas
Desta relatoria foram destacados dois relatórios que tratam especificamente
da situação dos imigrantes, refugiados e solicitantes de asilo, sendo o primeiro uma
abordagem geral do tema da relatoria aplicado a este grupo (A/65/295) e outro
específico sobre a discriminação em matéria de direito à educação.
Quanto às recomendações gerais, destacam-se:
-

Adotar normas específicas na matéria, demonstrando o compromisso político
dos Estados em lutar contra o racismo e que permita mais visibilidade e
acessibilidade da lei, permitindo aos indivíduos recorrer às disposições mais
relevantes de maneira mais fácil e efetiva.

-

Engajar-se no combate aos estereótipos e discriminação contra indivíduos e
grupos e promover a diversidade.

-

Tomar medidas para combater a discriminação pautada na religião.

-

Assegurar que as políticas migratórias sejam coerentes com os instrumentos
e diretrizes internacionais de direitos humanos, e que não contenham
disposições discriminatórias ou xenofóbicas.
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Prover treinamento e informação para os imigrantes, refugiados e solicitantes
de asilo sobre seus direitos e os mecanismos disponíveis para garantir sua
proteção.

-

Prover treinamento em direitos humanos aos funcionários que trabalham com
migrantes para que atuem em conformidade com as normas de direitos
humanos no trato dos imigrantes, refugiados e solicitantes de asilo.
No que concerne à discriminação em matéria de direito à educação, o Relator

Especial faz as seguintes recomendações, dentre outras:
-

Adotar todas as medidas necessárias para assegurar a equidade e não
discriminação

em

matéria

de

acesso

à

educação,

treinamento

e

desenvolvimento profissional na educação.
-

Adotar e implementar leis que proíbem a discriminação com base na raça,
cor, descendência ou origem nacional ou étnica em todos os níveis da
educação formal e informal, medidas apropriadas para eliminar os obstáculos
que limitam o acesso das crianças à educação, inclusive por meio de
programas de ação afirmativa de caráter temporário, e garantir que todas as
crianças, especialmente os de ascendência africana, as minorias, os ciganos,
imigrantes, refugiados e solicitantes de asilo, bem como as vítimas de
discriminação baseada em castas tenham acesso, sem discriminação, à
educação de boa qualidade, incluindo o ensino superior. Medidas para
eliminar os obstáculos que limitam o acesso à educação de qualidade incluem
destinar os recursos adequados para eliminar as desigualdades em termos de
resultados educacionais.

-

Cooperar com a sociedade civil, ongs, instituições nacionais de direitos
humanos e comunidade internacional para prover educação de qualidade e
acessível a todos sem discriminação pautada na raça, cor, descendência,
origem nacional ou étnica.

D.VIII) Relator Especial sobre tráfico de pessoas, especialmente mulheres e
crianças
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Esta relatoria é especialmente ativa e elaborou distintos relatórios sobre
temas ligados ao tráfico de pessoas, como a demanda de exploração sexual com
fins comerciais, a identificação, proteção e assistência às vítimas do tráfico, a
prevenção do tráfico, o direito a um recurso efetivo para as vítimas do tráfico, a
abordagem pautada nos direitos humanos na administração da justiça penal, o
tráfico de pessoas nas cadeias de abastecimento e a integração de um enfoque
baseado nos direitos humanos nas medidas para desestimular a demanda que
propicia a exploração que conduz ao tráfico de pessoas, especialmente mulheres e
crianças. Tendo em vista o escopo desta pesquisa, optou-se por centrar a análise no
relatório de 2009 sobre proteção e assistência às vítimas do tráfico (A/64/290), do
qual são destacadas as seguintes recomendações:
-

O marco jurídico para a proteção das vítimas do tráfico deve ser reforçado.

-

Os funcionários responsáveis pela aplicação da norma (polícia, imigração,
serviços sociais e de saúde, inspetores do trabalho, etc.) deveriam ser
adequadamente treinados sobre o marco jurídico e político para identificação,
proteção e assistência às vítimas, com ênfase no respeito aos direitos
humanos das mesmas.

-

Mecanismos de encaminhamento devem estar disponíveis para encaminhar
as vítimas e potenciais vítimas a agências governamentais e não
governamentais de assistência que irão promover a realização dos três Rs
(reabilitação, reintegração e reparação).

-

Os Estados devem assegurar adequada assistência psicossocial, médica e
jurídica para todas as vítimas do tráfico.

-

Os Estados devem adotar uma legislação anti-tráfico e sensível ao asilo para
lidar com casos de pessoas em situação especialmente vulneráveis, como os
refugiados, solicitantes de asilo e os apátridas.

-

Os Estados devem assegurar que existem procedimentos para a rápida
identificação das crianças vítimas de tráfico e prover a proteção e assistência
necessárias no melhor interesse da criança.

-

Os Estados devem prover uma assistência incondicional às vítimas.
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De outra parte, no seu último relatório de 2013 (A/HRC/23/48) o Relator
destaca que é necessário assegurar-se que as medidas contra o tráfico de pessoas
não afetam adversamente os direitos humanos e a dignidade das pessoas,
particularmente daqueles que foram traficados, dos imigrantes, refugiados e
solicitantes de asilo. Os Estados devem tomar as medidas necessárias para atacar
os efeitos colaterais indesejados que restrinjam o exercício dos direitos humanos.
D.IX) Relatora Especial sobre a violência contra a mulher
Considerando que as mulheres imigrantes foram elencadas, no âmbito da
pesquisa, como grupo vulnerável a ser especialmente considerado, analisou-se o
trabalho da Relatora Especial sobre a violência contra a mulher, selecionando-se
quatro relatórios que abordam questões vinculadas ao tema da pesquisa: tráfico,
migração e violência contra a mulher, continuidade da violência contra a mulher de
casa à esfera transnacional, violência contra a mulher com deficiência e
encarceramento de mulheres.
Do primeiro relatório sobre tráfico, migração e violência contra as mulheres
(E/CN.4/2000/68) pode-se extrair as seguintes recomendações:
-

As medidas para combater o tráfico devem se focar nas violações de direitos
humanos e direitos trabalhistas das mulheres envolvidas, ao invés de tratar as
vítimas do tráfico como criminosas ou imigrantes ilegais. Tais medidas devem
priorizar a promoção dos direitos humanos das mulheres e não devem
contribuir para marginalizar, criminalizar, estigmatizar ou isolar, tornando-as
mais vulneráveis à violência e abusos.

-

Deve-se garantir às vítimas do tráfico: i) que não serão perseguidas ou
assediadas

pelas

autoridades;

ii)

cuidados

médicos

e

psicológicos

adequados, confidenciais e acessíveis disponibilizados pelo Estado; iii)
acesso à tradutor; iv) assistência jurídica gratuita; v) possibilidade de
compensação por danos econômicos, físicos e psicológicos.
No seu relatório sobre a violência contra a mulher na esfera transnacional
(A/66/215), a Relatora Especial aborda a situação das mulheres vítimas do tráfico e
outras formas de escravidão, refugiadas, trabalhadoras imigrantes, especialmente
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aquelas em situação irregular, assim como a exploração das mulheres por atores
que operam na esfera internacional. As recomendações feitas aos Estados são
gerais, não se tendo identificado uma contribuição específica à situação às mulheres
imigrantes.
No que concerne às mulheres com deficiência (A/67/227), a Relatora Especial
destaca a especial situação de vulnerabilidade das mulheres com deficiência que,
além do mais, são imigrantes ou refugiadas. Ela enfatiza que as mulheres com
deficiência indocumentadas estão expostas a um maior risco de violência face aos
controles migratórios, barreiras de linguagem e barreiras de acesso aos serviços
públicos. As recomendações finais são genéricas, não abordando especificamente a
situação da mulher migrante portadora de deficiência.
O relatório sobre o encarceramento de mulheres aborda a questão da
detenção administrativa de mulheres imigrantes (A/68/340). A Relatora destaca que
a detenção administrativa de imigrantes é geralmente inconsistente com a proibição
internacional da detenção arbitrária, enfatizando os riscos de violência aos quais são
expostas as mulheres imigrantes detidas, assim como assistência médica
inadequada. De outra parte, a ausência ou inadequação de serviços de
interpretação e tradução podem dificultar ou mesmo impossibilitar às mulheres
estrangeiras denunciar os abusos sofridos. As diferenças culturais também podem
exacerbar estes problemas.
D.X) Grupo de trabalho sobre detenção arbitrária
Este grupo de trabalho dedicou distintos relatórios e uma deliberação à
questão dos imigrantes e solicitantes de asilo, inclusive aqueles em situação
irregular. Sobre a detenção dos imigrantes em situação irregular, o Grupo considera
que esta deve ser gradualmente abolida, pois tais pessoas não cometeram nenhum
crime, de forma que a criminalização da migração irregular excede os interesses
legítimos do Estado de proteger seu território e regular os fluxos migratórios
(A/HRC/13/30). O Grupo de Trabalho lembra que a detenção deve ser o último
recurso, e só é permitida para o período mais curto de tempo. Alternativas à
detenção devem ser buscadas sempre que possível (A/HRC/20/21).
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Em termos de recomendações, a referência de maior relevância é a
Deliberação n° 5 sobre a situação dos imigrantes e solicitantes de asilo, que consta
como anexo de seu relatório de 1999 (E/CN.4/2000/4).
Em termos gerais, verifica-se que o tema das migrações é uma questão que
mereceu destaque no trabalho dos mandatos especiais sobre direitos humanos
específicos. A principal contribuição destes mandatos especiais é, notadamente, a
significativa lista de recomendações aos Estados que pode servir como uma boa
base indicativa das medidas e mudanças necessárias no âmbito jurídico e
administrativo para que os direitos humanos dos migrantes sejam plenamente
reconhecidos, respeitados e realizados no âmbito nacional.
E) Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos
Quadro 8. Documentos do ACNUDH
DOCUMENTO
Princípios e Diretrizes
(E/2002/68/Add. 1)
Publicação
(HR/PUB/06/11)
Relatório do Escritório do Alto
Comissário das Nações Unidas
para os Direitos Humanos
(A/HRC/10/61)

TEMA
Direitos humanos e tráfico de
pessoas
Os direitos dos não cidadãos
(The Rights of Non-citizens)
Relações entre mudanças
climáticas e direitos humanos

DATA
2001

Estudo do Escritório do Alto
Comissário das Nações Unidas
para os Direitos Humanos
(A/HRC/15/29)

Desafios e melhores práticas na
implementação do marco
internacional para a proteção
dos direitos da criança no
contexto da migração
Migração e direitos humanos,
melhorar a governança da
migração internacional pautada
nos direitos humanos
Discriminação contra a mulher
em questões relacionadas à
nacionalidade, incluindo o
impacto sobre as crianças

2010

Publicação

Relatório do Escritório do Alto
Comissário das Nações Unidas
para os Direitos Humanos
(A/HRC/23/23)

2006

2013

15 de março de 2013

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos abordou o
tema das migrações em publicações sobre os direitos dos não cidadãos e a melhoria
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da governança internacional pautada nos direitos humanos, assim como sobre um
conjunto de princípios e diretrizes sobre direitos humanos e tráfico de pessoas, além
de um estudo sobre a proteção dos direitos da criança no contexto da migração e de
um relatório sobre a discriminação contra a mulher no que se refere à cidadania e
seu impacto sobre as crianças. Um outro relatório, não diretamente específico sobre
migrações, trata das relações entre mudanças climáticas e direitos humanos, o que
pode trazer contribuições em matéria de migrações ambientais. Os princípios e
diretrizes sobre o tráfico de pessoas não serão abordados tendo em vista tratar-se
de um documento mais antigo e sobre um tema que já foi abordado por relatoria
específica. Vale destacar a publicação sobre os não cidadãos, que traz os princípios
gerais de igualdade para estes, os direitos específicos dos não cidadãos, e os
direitos de grupos selecionados de não cidadãos, a saber, refugiados, apátridas,
trabalhadores migrantes e membros de suas famílias, vítimas do tráfico de pessoas
e crianças.
Em seu relatório sobre as relações entre mudanças climáticas e direitos
humanos (A/HRC/10/61) o Alto Comissariado reconhece o impacto de tais
mudanças sobre as migrações e a necessidade de proteção aos “migrantes do
clima”. Em suas conclusões, aponta que maiores estudos são necessários sobre
mecanismos de proteção para as pessoas que tenham sido deslocadas para além
das fronteiras de seu país em consequência de eventos relacionados às mudanças
climáticas.
Quanto aos direitos das crianças no contexto das migrações, destacam-se as
seguintes recomendações:
-

Integrar

os direitos das crianças na formulação,

implementação

e

monitoramento das normas relevantes e regulamentações administrativas,
incluindo políticas para a infância, e planos sobre o acesso aos serviços
essenciais, assim como das políticas migratórias. Instituições nacionais de
direitos humanos deveriam ter um mandato para monitorar, promover e
proteger os direitos das crianças no contexto das migrações.
-

Todos os agentes estatais e privados que entram em contato com crianças no
contexto das migrações deveriam ser adequadamente treinados para aplicar
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uma abordagem sensível às crianças e pautada nos direitos humanos, que
leve em conta as vulnerabilidades, necessidades e direitos específicos das
crianças.
-

Os Estados deveriam evitar e revogar normas e regulamentos administrativos
que exigem dos agentes públicos que indiquem a presença de imigrantes
irregulares às autoridades migratórias, assim como legislação que criminalize
a assistência a imigrantes irregulares. Os Estados deveriam adotar medidas
para assegurar soluções duráveis para as crianças imigrantes irregulares,
incluindo programas de regularização.
A Publicação intitulada “Migração e direitos humanos, melhorar a governança

da migração internacional pautada nos direitos humanos” é bastante interessante ao
buscar reforçar as relações entre estes dois campos de ação internacional e integrar
suas atividades de forma a alcançar uma abordagem das migrações pautada nos
direitos humanos. O documento discute os marcos jurídicos e institucional das
migrações e direitos humanos no âmbito das Nações Unidas e apresenta as bases
para a construção desta abordagem pautada nos direitos humanos, finalizando com
conclusões e recomendações. Conclui-se pela necessidade de criação de uma
plataforma técnica e de trabalho, potencialmente no contexto do ECOSOC e da
Assembleia Geral a fim de permitir uma interação sistemática entre todos os atores
no âmbito das migrações e direitos humanos, visando inclusive identificar lacunas e
temas emergentes. Sugere-se que a plataforma seja designada “Painel sobre
migrações e direitos humanos”, abordando temas que tocam os dois mandatos
(migrações e direitos humanos), dentre os quais se destacam: i) interface de
proteção entre asilo e movimentos migratórios; ii) direitos humanos dos migrantes
vítimas do tráfico de pessoas: iii) exploração e abuso de trabalhadores migrantes; iv)
discriminação e xenofobia contra migrantes; v) acesso dos migrantes irregulares
aos serviços essenciais como saúde e educação; vi) direitos dos migrantes
envolvidos em situações de desastres ou conflitos; vii) proteção das mulheres
migrantes; viii) situação das crianças no contexto das migrações. São apresentadas
igualmente as seguintes recomendações:
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Continuar fortalecendo e promovendo a função de coordenação do Global
Migration Group (GMG) em matéria de migrações e direitos humanos,
particularmente

para apoiar a

aplicação

de todos os instrumentos

internacionais e regionais relevantes em matéria de migrações, e para
encorajar a adoção de abordagens coerentes, completas e melhor
coordenadas em matéria de migrações internacionais.
-

Fortalecer as discussões sobre migrações e direitos humanos nas
deliberações do Conselho de Direitos Humanos, especialmente para: i)
melhorar e fortalecer o exame das questões referentes às migrações e
direitos humanos dentro da Revisão Periódica Universal; ii) incluir
considerações sobre os direitos humanos dos migrantes nas discussões do
seu painel anual sobre os direitos das crianças e das mulheres; iii) realizar
uma discussão do painel anual sobre direitos humanos dos migrantes.

-

Desenvolver indicadores sobre os direitos humanos dos migrantes.
Esta publicação é de grande importância, pois tem uma abordagem atual

(2013) e específica do tema das relações entre migrações e direitos humanos,
não só traçando o cenário atual no âmbito normativo e institucional, mas também
apontando medidas concretas para desenvolver e consolidar esta abordagem
das migrações pautada nos direitos humanos.
O Relatório sobre a discriminação contra a mulher em questões relacionadas
à nacionalidade, incluindo o impacto sobre as crianças (A/HRC/23/23) destaca que o
direito à nacionalidade é um direito fundamental de todos que deve ser respeitado
por todos os Estados. Em consequência, a discricionariedade dos Estados em
conferir a nacionalidade é limitada, a Constituição e as normas nacionais devem
assegurar o pleno exercício do direito das mulheres à nacionalidade e introduzir
salvaguardas para prevenir a apatridia. As recomendações, assim como o relatório
de maneira geral, não são destinadas especificamente aos imigrantes, mas tratam
da questão de Estados que não garantem os mesmos direitos de nacionalidade aos
seus nacionais, especificamente às mulheres. Dentre as recomendações, destacamse duas direcionadas mais especificamente aos imigrantes:
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Garantir o pleno gozo dos direitos humanos para os membros não nacionais
das famílias, em particular os direitos à educação, à saúde, ao trabalho, à
moradia e proteção contra a violência. O acesso a remédios administrativos e
judiciais deve igualmente ser garantido a eles.

-

Adotar as medidas necessárias para garantir que toda criança seja registrada
imediatamente após o nascimento, sem discriminação, e que os casamentos
sejam igualmente registrados em um tempo hábil.

F) Comitê Para a Eliminação da Discriminação Racial
Quadro 9. Documentos do Comitê Para a Eliminação da Discriminação Racial
TIPO DE DOC
Recomendação Geral n° 11
(A/48/18(SUPP) paras.
Annex VIII)

TEMA
Não cidadãos

DATA
19 de janeiro de 1994

Recomendação Geral n° 22
(A/51/18)

Refugiados e pessoas
deslocadas

1 de janeiro de 1996

Recomendação Geral n° 30
(A/59/18)

Discriminação contra não
cidadãos

1 de outubro de 2004

O Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial da ONU adotou três
recomendações gerais relacionadas às migrações: duas sobre não cidadãos e uma
específica sobre refugiados e pessoas deslocadas.
Quanto aos não cidadãos, optou-se por destacar as recomendações mais
recentes, ou seja, aquelas indicadas na Recomendação Geral n° 30 de 2004. Além
das recomendações propriamente ditas, o documento apresenta inicialmente as
principais obrigações dos Estados na matéria a partir da Convenção internacional
para a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Tendo em vista o
número significativo de recomendações, optou-se por destacar somente aquelas que
apresentam maior interesse para o escopo da pesquisa, porém enfatizando que todo
o documento é relevante em matéria de proteção dos migrantes contra a
discriminação. Seguindo esta linha, destacam-se algumas recomendações feitas em

103

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Mapeamento Normativo

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, tendo em vista que se referem
aos direitos selecionados para análise nesta pesquisa:
-

Remover obstáculos que impedem o gozo de direitos econômicos, sociais e
culturais pelos não cidadãos, especialmente nas áreas da educação, moradia,
trabalho e saúde;

-

Assegurar que as instituições públicas de ensino são abertas aos não
cidadãos e aos filhos dos imigrantes indocumentados residindo no território
do Estado;

-

Evitar o ensino segregado e diferentes níveis de tratamento aplicados a não
cidadãos por motivos de raça, cor, descendência e nacionalidade ou origem
étnica na escola primária e secundária, e com relação ao acesso à educação
superior;

-

Garantir o igual gozo do direito à moradia adequada para cidadãos e não
cidadãos, especialmente evitando a segregação no acesso à moradia e
garantindo que as agências, em matéria de moradia, não adotem práticas
discriminatórias;

-

Adotar medidas para eliminar a discriminação contra os não cidadãos em
relação às condições e exigências de trabalho, incluindo normas e práticas
trabalhistas com propósitos ou efeitos discriminatórios;

-

Adotar medidas efetivas para prevenir e remediar os sérios problemas
comumente enfrentados pelos trabalhadores não cidadãos;

-

Reconhecer que, enquanto os Estados podem recusar oferecer empregos
aos não cidadãos sem um visto de trabalho, todos os indivíduos são titulares
do gozo de direitos trabalhistas, incluindo o direito de liberdade de associação
e reunião, desde que uma relação trabalhista tenha sido iniciada até o seu
término;

-

Assegurar que os Estados respeitem o direito dos não cidadãos a um nível
adequado de saúde física e mental abstendo-se, dentre outros, de negar ou
limitar o acesso aos serviços de saúde preventiva, curativa e paliativa.
A Recomendação Geral n° 22 sobre refugiados e deslocados aplica-se mais

especificamente às condições de retorno destas pessoas aos seus países ou
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locais de origem. Este retorno deve ser voluntário e observar os princípios de
non-refoulement e não expulsão dos refugiados.

G) Comitê Para a Eliminação da Discriminação Contra as Mulheres
Quadro 10. Documentos do Comitê Para a Eliminação da Discriminação Contra
as Mulheres
TIPO DE DOC

TEMA

DATA

Recomendação Geral n°
19
(A/47/38)
Recomendação Geral n°
24
(A/54/38)
Recomendação Geral n°
26
(CEDAW/C/2009/WP.1/R)
Recomendação Geral n°
30
(CEDAW/C/GC/30)

Violência contra a
mulher

1992

Mulheres e saúde

1999

Mulheres
trabalhadoras
migrantes
Mulheres na
prevenção de
conflitos, nos
conflitos e pósconflito

2008
2013

PARÁGRAFOS DE
INTERESSE
13, 14, 16
(tráfico de
mulheres)
6, 13, 14, 15, 16,
17, 29, 30
Todo o teor do texto
é de interesse para
a pesquisa
34, 36, 38, 39, 40,
41, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61

Entre as Recomendações gerais do Comitê para a eliminação da
discriminação contra as mulheres identificaram-se quatro que se referem à situação
das mulheres migrantes, sendo uma (Recomendação Geral n° 26) voltada
especificamente às mulheres trabalhadoras imigrantes. As demais não são
específicas sobre mulheres imigrantes, mas trazem disposições de interesse sobre o
tema.
A Recomendação Geral n° 19 sobre a violência contra a mulher foi
selecionada por referir-se ao tráfico de mulheres em três de seus parágrafos,
enfatizando que os Estados Partes são obrigados, por força do artigo 6º da
Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a
Mulher, a suprimir todas as formas de tráfico e exploração da prostituição de
mulheres.
A Recomendação Geral n° 24 sobre mulheres e saúde faz referências
específicas à situação de especial vulnerabilidade das mulheres imigrantes no que
se refere ao seu direito à saúde e traz recomendações gerais sobre o tema, sem
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mencionar especificamente este grupo no âmbito de suas recomendações. O
Comitê reconhece que uma atenção especial deve ser dada às necessidades e
direitos em matéria de saúde das mulheres pertencentes a grupos vulneráveis,
citando expressamente as mulheres imigrantes e refugiadas (§6). Ele destaca que
os Estados devem assegurar que uma proteção adequada e serviços de saúde são
disponibilizados para mulheres em circunstâncias especialmente difíceis, como as
mulheres refugiadas (§ 16). O Comitê relembra ainda a obrigação dos Estados de
assegurar o acesso das mulheres aos serviços de saúde, informação e educação,
além da obrigação de respeitar, proteger e realizar os direitos das mulheres em
matéria de saúde. Em consequência, os Estados têm a responsabilidade de
assegurar que as normas e as ações de execução e políticas respeitam e realizam
estas três obrigações (§13).
Sobre a questão da discriminação no que concerne às trabalhadoras
migrantes, o Comitê elaborou uma Recomendação Geral específica, que apresenta
recomendações destinadas aos países de origem, de trânsito e de destino, assim
como responsabilidades comuns. Serão destacadas as recomendações mais
relevantes no contexto da pesquisa dirigidas aos países de destino e às obrigações
comuns. Em termos de obrigações comuns, destacam-se:
-

Os Estados deveriam usar a Convenção e as recomendações gerais para
formular uma política baseada em direitos e sensível às questões de gênero
pautada na equidade e não discriminação para regular e administrar todos os
aspectos e fases da migração, a fim de facilitar o acesso das trabalhadoras
migrantes às oportunidades de trabalho, promover uma migração segura e
assegurar a proteção dos direitos da mulher.

-

Os Estados deveriam buscar o envolvimento ativo das trabalhadoras
imigrantes

e

organizações

não

governamentais

na

formulação,

implementação, monitoramento e avaliação de políticas.
-

Os Estados deveriam conduzir e apoiar pesquisas e coletas de dados para
identificar os problemas e necessidades das trabalhadoras imigrantes a fim
de promover os direitos das trabalhadoras migrantes e formular políticas
relevantes.
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No que se refere às recomendações aos Estados de origem, estas estão
relacionadas aos seguintes temas: i) levantamento das restrições ou interdições
discriminatórias à imigração; ii) proteção legal dos direitos das trabalhadoras
migrantes (especialmente direitos trabalhistas); iii) acesso a remédios; iv) proteção
legal da liberdade de movimento; v) esquemas não discriminatórios de reunificação
familiar; vi) regulação não discriminatória da residência; vii) formação e
sensibilização sobre os direitos das trabalhadoras migrantes para atores públicos e
privados; viii) sistemas de monitoramento; ix) acesso a serviços, requerendo-se
dos Estados que assegurem serviços culturalmente e linguisticamente apropriados e
sensíveis à questão de gênero para as trabalhadoras migrantes, incluindo-se os
serviços na área de saúde; x) direitos das trabalhadoras migrantes em detenção,
sejam documentadas ou não; xi) inclusão social e xii) proteção das trabalhadoras
migrantes indocumentadas.
A Recomendação Geral n° 34 trata da situação específica das mulheres face
aos conflitos, que podem ser um importante fator de migração, refúgio e apatridia.
De outro lado, os conflitos geram também situações propícias à violência e
discriminação contra mulheres e meninas, especialmente as refugiadas. Grande
parte das recomendações é dirigida aos Estados nos quais ocorrem tais conflitos, ou
seja, os Estados de origem. Porém, recomendações gerais são elaboradas,
podendo-se aplicar a todos os Estados Partes, como em matéria de tráfico. Um item
especial é dedicado às mulheres refugiadas e deslocadas internas. O Comitê
destaca a obrigação dos Estados de garantir a proteção e a assistência às mulheres
e meninas refugiadas e deslocadas, especialmente no que se refere ao acesso aos
serviços de saúde e assistência humanitária, assim como proteção contra atos de
violência e exploração. A questão da apatridia também mereceu item próprio,
buscando-se reforçar as obrigações dos Estados na prevenção da apatridia e
proteção das mulheres apátridas. Especialmente, chama os Estados a garantir às
mulheres e meninas afetadas por conflitos, direitos iguais para obter os documentos
necessários ao exercício de seus direitos, assim como a reposição de documentos
sem impor condições irracionais. Também recomenda que garantam documentação
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individual, incluindo nos fluxos migratórios pós-conflito, de refugiadas e solicitantes
de asilo e meninas desacompanhadas.
H) Comitê Para os Direitos da Criança
Quadro 11. Documentos do Comitê Para os Direitos da Criança
TIPO DE DOC

TEMA

DATA

Observação Geral n°
6
(CRC/GC/2005/6)

Tratamento das
crianças
desacompanhadas e
separadas fora do
seu país de origem
Os direitos das
crianças com
deficiências

1 de setembro de
2005

Observação Geral n°
9
(CRC/C/GC/9)
Observação Geral n°
14
(CRC/C/GC/14)

Observação Geral n°
15
(CRC/C/GC/15)

O direito das
crianças a que seu
interesse superior
seja uma
consideração
primordial
O direito das
crianças de gozarem
do mais alto nível de
saúde

PARÁGRAFOS DE
INTERESSE
Todo o teor do texto
é de interesse para a
pesquisa

27 de fevereiro de
2007

79

29 de maio de 2012

66, 75, 76

17 de abril de 2013

5, 8, 29, 40, 73, 98

O Comitê para os direitos da criança adotou uma Observação Geral
específica sobre o tema das crianças migrantes, a OG n° 6 de 2005 sobre o
tratamento das crianças desacompanhadas e separadas fora do seu país de origem.
Três outras Observações Gerais foram mapeadas por se referirem à situação das
crianças migrantes, apesar de não serem específicas sobre o tema.
A Observação Geral n° 6 indica como princípios aplicáveis no tratamento das
crianças desacompanhadas e separadas fora do seu país:
-

Obrigações legais dos Estados Partes à Convenção sobre os direitos da
criança e medidas para sua implantação: as obrigações dos Estados
decorrentes da Convenção aplicam-se a todas as crianças sob sua jurisdição,
incluindo crianças imigrantes, solicitantes de asilo e refugiadas.
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Não Discriminação, proibindo toda discriminação baseada no status da
criança de desacompanhada ou separada, refugiada, solicitante de asilo ou
imigrante.

-

Melhor interesse da criança como consideração preliminar na busca de
soluções a curto e longo prazo.

-

Direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento: proteção face aos
perigos enfrentados pelas crianças desacompanhadas (tráfico, exploração,
abusos, etc.).

-

Direito da criança de expressar livremente sua opinião.

-

Respeito do princípio de non-refoulement.

-

Confidencialidade.
O documento apresenta ainda respostas a necessidades de proteção gerais e

especiais. Dentre estas, serão destacadas somente aquelas que guardam relação
com os direitos que são objetos de análise nesta pesquisa.
No que se refere ao acesso à educação, o Comitê recomenda que:
-

Os Estados asseguram o acesso à educação durante todas as fases do ciclo
de deslocamento. Toda criança separada ou desacompanhada, independente
de seu status, deve ter acesso à educação, sem discriminação, com especial
atenção para meninas e crianças com necessidades especiais.

-

As crianças desacompanhadas ou separadas devem ser registradas junto às
autoridades escolares o mais rápido possível, elas têm direito a manter sua
identidade cultural e valores.
O Comitê se refere igualmente ao direito a um nível de vida adequado,

recomendando que os Estados assegurem que estas crianças disponham de um
nível de vida adequado para o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual e moral,
devendo disponibilizar assistência material e apoiar programas, particularmente no
que concerne a nutrição, vestimentas e habitação.
O direito de gozar do nível mais elevado de saúde possível foi também
contemplado, ao lado da exigência de meios para o tratamento de doenças e
reabilitação.

Os

Estados

são

obrigados

a

assegurar

que

as

crianças

desacompanhadas e separadas têm o mesmo acesso à saúde que as crianças
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nacionais. Os Estados têm igualmente o dever de disponibilizar serviços de
reabilitação para crianças vítimas de qualquer forma de abuso, negligência,
exploração, tortura, crueldade, tratamento desumano ou degradante ou conflitos
armados. Serviços de saúde mental culturalmente apropriados e sensíveis às
questões de gênero devem ser desenvolvidos.
O Comitê aborda ainda as questões específicas de proteção das crianças
refugiadas e solicitantes de asilo, como o acesso aos procedimentos de asilo,
independentemente da idade, salvaguardas procedimentais e medidas de apoio,
avaliação das necessidades de proteção sensível à criança, assim como o pleno
gozo de todos os direitos humanos e atribuídos aos refugiados no âmbito
internacional para as crianças que tenham o estatuto de refugiadas. Outro tema
tratado é a reunificação familiar, retorno e outras soluções duráveis.
No que se refere às crianças migrantes com deficiência, o Comitê, na
Observação Geral n° 9, enfatiza que estas devem ter alta prioridade para obter
assistência especial, incluindo assistência preventiva, acesso a serviços adequados
de saúde e sociais, como recuperação psicossocial e reintegração.
Na Observação Geral n° 14 sobre o direito das crianças a que seu interesse
superior seja uma consideração primordial, o Comitê faz considerações sobre a
importância de se preservar a unidade familiar no caso de relações parentais
interrompidas pela

migração,

lembrando

também

a

situação

de

especial

vulnerabilidade das crianças migrantes, solicitantes de asilo e refugiadas.
A Observação Geral n° 15 é de especial importância para a pesquisa, pois
aborda um dos direitos selecionados para análise, o direito à saúde, fazendo
referência em distintos pontos à situação das crianças migrantes. O Comitê começa
por destacar os impactos das migrações, dos deslocamentos de populações e das
mudanças climáticas sobre a saúde das crianças. Enfatiza a obrigação dos Estados
de assegurar que a saúde das crianças não seja prejudicada como resultado da
discriminação, que é um importante fator de vulnerabilidade. No que se refere aos
obstáculos de acesso das crianças aos serviços de saúde, o Comitê considera que
os mesmos, incluindo obstáculos financeiros, institucionais e culturais, devem ser
identificados e eliminados. De outro lado, o registro de nascimento universal e
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gratuito é um pré-requisito e a seguridade social para as crianças deve ser
implantada. O Comitê também lembra os desafios particulares para a saúde das
crianças afetadas por emergências humanitárias, incluindo aquelas que resultam em
deslocamentos de larga escala provocados por catástrofes naturais e produzidas
pela ação humana. Neste sentido, todas as medidas devem ser tomadas para
assegurar que todas as crianças tenham um acesso ininterrupto aos serviços de
saúde, para reuni-las com suas famílias e para protegê-las não somente com ajuda
material, como comida e água potável, mas também encorajando tratamentos e
cuidados psicossociais para prevenir e tratar medos e traumas. Assim, as
obrigações básicas em matéria de direito à saúde das crianças incluem:
-

Rever as normas e políticas nacionais e subnacionais e, quando necessário,
modificar ou completar tais normas e políticas;

-

Assegurar cobertura universal de serviços primários de saúde de qualidade,
incluindo

prevenção,

promoção

da

saúde,

tratamentos

e

cuidados,

medicamentos essenciais;
-

Dar uma resposta adequada aos determinantes subjacentes da saúde das
crianças;

-

Desenvolver, implementar, monitorar e avaliar políticas e financiamentos de
ações que constituem uma abordagem pautada nos direitos humanos para
realizar o direito à saúde das crianças.

I)

Comitê para os Trabalhadores Migrantes

Quadro 12. Documentos do Comitê Para os Trabalhadores Migrantes
TIPO DE DOC
TEMA
DATA
Observação Geral n° 1
Trabalhadores domésticos
23 de fevereiro de 2011
(CMW/C/GC/1)
migrantes
Observação Geral n° 2
(CMW/C/GC/2)

Os direitos dos
trabalhadores migrantes
em situação irregular e
dos seus familiares

28 de agosto de 2013
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O Comitê para os trabalhadores migrantes adotou, até o momento, somente
duas observações gerais sobre os trabalhadores domésticos migrantes e sobre os
direitos dos trabalhadores migrantes e de seus familiares em situação irregular.
No que se refere aos trabalhadores domésticos migrantes, o Comitê destaca
as principais dificuldades encontradas por estes, as lacunas normativas e
institucionais de proteção e faz recomendações aos Estados em diferentes temas.
Sobre as condições de trabalho, o Comitê recomenda a regulamentação do trabalho
doméstico para garantir que estes trabalhadores gozem dos mesmos direitos que
outros trabalhadores. A proteção laboral deve ser estendida a estes trabalhadores.
Todos os direitos trabalhistas devem ser garantidos aos trabalhadores domésticos
migrantes. Destacam-se as recomendações em matéria de seguridade social e
serviços de saúde, pela sua pertinência para a pesquisa:
-

Os Estados devem garantir que os trabalhadores domésticos migrantes
dispõem de acesso aos benefícios da seguridade social com igualdade de
tratamento com os nacionais.

-

Os Estados devem garantir acesso efetivo a todo tratamento de saúde de
urgência para evitar danos irreparáveis à sua saúde. Atenção especial deve
ser dada às mulheres migrantes em situação irregular. Os Estados não
devem requerer das instituições públicas de saúde informações sobre a
situação de regularidade de um paciente para autoridades migratórias.

-

Os Estados devem assegurar que os trabalhadores domésticos migrantes em
situação regular dispõem de um tratamento igual ao dispensado aos
nacionais com relação aos serviços sociais e de saúde.
O Comitê destaca, ainda, a necessidade de especial proteção para as

crianças e a adoção de uma perspectiva de gênero.
Quanto à Observação Geral n° 2 sobre os trabalhadores migrantes e seus
familiares em situação irregular, destaca-se a parte destinada à proteção dos direitos
econômicos, sociais e culturais, que aborda a proteção contra a exploração laboral,
o direito à seguridade social, o direito ao atendimento médico de urgência e o direito
à educação.
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No que se refere à proteção contra a exploração laboral, o Comitê esboça as
obrigações dos Estados e faz recomendações sobre a proteção contra o trabalho
forçado ou compulsório e o trabalho infantil, a exigência de igual tratamento, o efeito
horizontal e cumprimento de direitos trabalhistas iguais, o direito de participar de
sindicatos e associações profissionais.
Quanto ao direito à seguridade social, de acordo com o artigo 27, § 1, da
Convenção sobre os direitos dos trabalhadores migrantes, todos os trabalhadores
migrantes e membros de suas famílias devem ter o direito ao mesmo tratamento
atribuído aos nacionais, na medida em que cumprem os requerimentos exigidos pela
legislação nacional e tratados bilaterais e multilaterais. Qualquer distinção pautada
na nacionalidade ou status migratório deve ser prescrita por lei, ter um objetivo
legítimo no âmbito da Convenção, ser necessária nas circunstâncias específicas, e
ser proporcional ao fim legítimo prosseguido. Decisões de não reembolsar
contribuições feitas por trabalhadores migrantes ou membros de suas famílias não
deve discriminar com base na nacionalidade ou status migratório. Além do mais, o
Comitê considera que a titularidade de um trabalhador migrante aos benefícios da
seguridade social não deve ser afetada por mudanças relativas ao local de trabalho.
Os trabalhadores migrantes em situação irregular devem ter acesso aos benefícios
da seguridade social em uma base não discriminatória, na medida em que a
legislação do Estado prevê tal direito. O Comitê considera que em casos de extrema
pobreza e vulnerabilidade os Estados deveriam prover assistência social de urgência
aos trabalhadores migrantes irregulares e suas famílias, incluindo serviços de
urgência para pessoas portadoras de deficiência. Mesmo se muitos trabalhadores
migrantes irregulares não participam dos esquemas de contribuição, eles contribuem
com o financiamento de programas sociais pagando impostos indiretos.
O Comitê aborda também o direito à assistência médica de urgência,
considerando que o acesso à assistência médica de urgência deve ser assegurado
para todos os trabalhadores migrantes baseado na igualdade de tratamento com os
nacionais e, portanto, em uma base não discriminatória. Os Estados devem também
assegurar que os trabalhadores migrantes e membros de suas famílias são
informados sobre a assistência médica disponibilizada e sobre seus direitos relativos
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à saúde. Eles devem assegurar ainda que os médicos e profissionais da saúde
recebem um treinamento sensível às questões culturais no que se refere à
assistência médica para trabalhadores migrantes e membros de suas famílias. Além
disso, os Estados não devem usar a assistência médica como um instrumento de
controle da imigração, o que poderia impedir os trabalhadores migrantes em
situação irregular de contatar os serviços de saúde. Para tanto, os Estados não
devem solicitar às instituições de saúde a disponibilização de dados sobre o status
migratório de pacientes às autoridades migratórias. Neste sentido, os Estados não
devem igualmente realizar operações de controle migratório nas instituições de
saúde ou próximo delas.
Em matéria de direito à educação, o Comitê lembra a obrigação dos Estados
de disponibilizar educação primária gratuita e compulsória para todos, incluindo os
filhos de trabalhadores migrantes, independente de seu status migratório. Assim, os
Estados tem a obrigação de eliminar todos os custos diretos da escolarização. O
acesso à educação secundária pelos filhos de trabalhadores migrantes deve ser
assegurado em base de igualdade de tratamento com os nacionais. O princípio de
igualdade de tratamento exige dos Estados a eliminação de toda discriminação
contra as crianças migrantes no sistema educacional. Os Estados devem evitar a
escolarização segregada e a aplicação de diferentes níveis de tratamento para filhos
de trabalhadores migrantes, assim como eliminar toda forma de discriminação contra
estas crianças nas escolas. Eles devem igualmente assegurar que existem
programas, mecanismos e políticas para prevenir a discriminação contra as crianças
migrantes. Os Estados não devem igualmente solicitar às escolas que forneçam
dados sobre o status irregular de seus alunos ou de seus pais às autoridades
migratórias, ou realizar operações de controle nas escolas e seu entorno. O Comitê
considera que os Estados deveriam também assegurar o acesso dos filhos de
trabalhadores migrantes em situação irregular à instrução em sua língua materna se
esta instrução é disponibilizada aos filhos de trabalhadores migrantes regulares. Os
Estados são obrigados a assegurar que os filhos dos trabalhadores migrantes são
registrados imediatamente após o nascimento, independente de seu status
migratório ou de seus pais, e disponibilizar junto com a certidão de nascimento
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outros documentos de identidade. Os Estados não devem solicitar aos trabalhadores
migrantes que apresentem um visto de residência para registrar seus filhos. O não
cumprimento pelos trabalhadores migrantes de sua obrigação de registrar seus
filhos após o nascimento não deve jamais justificar sua exclusão da educação.
1.2.3 Organismos específicos
A) Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)
Quadro 13. Documentos do ACNUR
TIPO DE DOC
Diretrizes Temáticas
Nota de Orientação

Nota
Diretrizes Sobre Proteção
Internacional n° 10
(HCR/GIP/13/10)

Nota Sobre Proteção
Internacional – Relatório do
Alto Comissário
(A/AC.96/1122)
Nota do Comitê Executivo
(EC/64/SC/CRP.11)
Nota de Orientação
Diretrizes Sobre Apatridia n°
4
(HCR/GS/12/04)

Diretrizes Sobre Proteção
Internacional n° 9
(HCR/GIP/12/01)

TEMA
Proteção temporária ou
arranjos para estadia
Garantias contra a remoção
ilegal ou irregular de
refugiados e solicitantes de
asilo
Igualdade de gênero, leis de
nacionalidade e apatridia
Solicitações da condição de
refugiado relacionadas com
o serviço militar no contexto
do artigo 1 (A) da
Convenção Sobre o Estatuto
dos Refugiados de 1951
e/ou seu Protocolo de 1967
Proteção em emergências,
necessidades especiais de
grupos em relação ao
gênero e idade
Apatridia
Arranjos para transferência
bilateral e/ou multilateral de
solicitantes de asilo
Assegurar a toda criança o
direito de adquirir uma
nacionalidade nos termos
dos artigos 1º a 4º da
Convenção de 1961 Sobre a
Redução da Apatridia
Solicitações da condição de
refugiado baseadas na
orientação sexual e/ou
identidade de gênero no
contexto do artigo 1 A(2) da

DATA
Fevereiro de 2014
Janeiro de 2014

2014
3 de dezembro de 2013

3 de julho de 2013

4 de junho de 2013
Maio de 2013
21 de dezembro de 2012

23 de outubro de 2012
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Convenção Sobre o Estatuto
dos Refugiados de 1951
e/ou seu Protocolo de 1967
Diretrizes Sobre Apatridia n°
3
(HCR/GS/12/03)

O estatuto dos apátridas no
nível nacional

17 de julho de 2012

Diretrizes Sobre Apatridia n°
2
(HCR/GS/12/02)

Procedimentos para
determinar quando um
indivíduo é apátrida

5 de abril de 2012

Diretrizes Sobre Apatridia
n°1
(HCR/GS/12/01)

A definição de apátrida no
Artigo 1(1) da Convenção de
1954 Relativa ao Estatuto
dos Apátridas

20 de fevereiro de 2012

Diretrizes Temáticas

Critérios aplicáveis e
standards relativos à
detenção dos demandantes
de asilo e alternativas à
detenção
Proteção dos refugiados e
migrações mistas

2012

Publicação
Declaração do Global
Migration Group

Fevereiro de 2011

Direitos humanos dos
migrantes em situação
irregular
Proteção internacional das
crianças

30 de setembro de 2010

Diretrizes Sobre Proteção
Internacional n° 8
(HCR/GIP/09/08)

Solicitações de asilo para
crianças com base nos
artigos 1A(2) e 1(F) da
Convenção Sobre o Estatuto
dos Refugiados de 1951
e/ou seu Protocolo de 1967

22 de dezembro de 2009

Princípios e Orientações

Encaminhamento de Saúde
para os Refugiados e outras
pessoas de interesse do
ACNUR
Determinar o melhor
interesse da criança
Proteção dos refugiados e
soluções duráveis no

Dezembro de 2009

Relatório do Comitê
Executivo do Programa do
Alto Comissário
(EC/61/SC/CRP.13)

Diretrizes Temáticas
Documento para Discussão
(UNHCR/DPC/2007/Doc. 02)

31 de maio de 2010

Maio de 2008
19 de novembro de 2007
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Executivo n° 106 (LVII)
Conclusão do Comitê
Executivo n° 105 (LVII)
Diretrizes Operacionais
Diretrizes Sobre Proteção
Internacional n° 7
(HCR/GIP/06/07)

Diretrizes Temáticas

Diretrizes Temáticas
Relatório do Comitê
Executivo do Programa do
Alto Comissário
(EC/55/SC/CRP.17)
Diretrizes Sobre Proteção
Internacional n° 6
(HCR/GIP/04/06)

Diretrizes Sobre Proteção
Internacional n° 5
(HCR/GIP/03/05)
Diretrizes Sobre Proteção
Internacional n° 4
(HCR/GIP/03/04)

Diretrizes Temáticas
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contexto das migrações
internacionais
Identificação, prevenção e
redução da apatridia e
proteção dos apátridas
Mulheres e meninas em
risco
Manutenção do caráter civil
e humanitário do asilo
A aplicação dos artigos
1A(2) da Convenção de
1951 e/ou do Protocolo de
1967 relativos ao estatuto
dos refugiados para vítimas
do tráfico e pessoas em
risco de serem traficadas
Aplicação das cláusulas de
exclusão do artigo 1F da
Convenção de 1951 relativa
ao estatuto dos refugiados
em situações de afluência
massiva
Diretrizes ambientais

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

6 de outubro de 2006
6 de outubro de 2006
Setembro de 2006
7 de abril de 2006

7 de fevereiro de 2006

Agosto de 2005

Mulheres refugiadas

13 de junho de 2005

Solicitações de asilo
baseadas na religião nos
termos do Artigo 1A(2) da
Convenção Sobre o Estatuto
dos Refugiados de 1951
e/ou seu Protocolo de 1967

28 de abril de 2004

Aplicação das cláusulas de
exclusão artigo 1(F) da
Convenção Sobre o Estatuto
dos Refugiados de 1951 e
A possibilidade de fuga ou
de reinstalação nos termos
do artigo 1A(2) da
Convenção Sobre o Estatuto
dos Refugiados de 1951
e/ou seu Protocolo de 1967

4 de setembro de 2003

Violência sexual e de gênero
contra pessoas refugiadas,
repatriadas e deslocadas

Maio de 2003

23 de julho de 2003
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internas
Cessação do estatuto de
refugiado nos termos do
artigo 1C(5) e (6) da
Convenção Sobre o Estatuto
dos Refugiados de 1951
e/ou seu Protocolo de 1967

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

10 de fevereiro de 2003

Diretrizes Temáticas

Educação

Fevereiro de 2003

Diretrizes Sobre Proteção
Internacional n° 2
(HCR/GIP/02/02)

Pertencimento a um grupo
social particular nos termos
do artigo 1A(2) da
Convenção Sobre o Estatuto
dos Refugiados de 1951
e/ou seu Protocolo de 1967

7 de maio de 2002

Diretrizes Sobre Proteção
Internacional n° 1
(HCR/GIP/02/01)

Perseguição baseada no
gênero no contexto do artigo
1A(2) da Convenção Sobre o
Estatuto dos Refugiados de
1951 e/ou seu Protocolo de
1967
Mulheres refugiadas e a
integração de uma
perspectiva baseada na
igualdade de gênero

7 de maio de 2002

Relatório do Comitê
Executivo do Programa do
Alto Comissário
(EC/51/SC/CRP.17)

30 de maio de 2001

Compromissos do ACNUR
sobre mulheres refugiadas

Mulheres refugiadas

12 de dezembro de 2001

Diretrizes Temáticas

Segurança dos Refugiados

3 de maio de 1999

Diretrizes Temáticas

Cláusulas de cessação

26 de abril de 1999

Conclusão do Comitê
Executivo n° 84 (XLVIII)

Crianças e adolescentes
refugiados

17 de outubro de 1997

Diretrizes Temáticas

Políticas e procedimentos no
caso de crianças
desacompanhadas
buscando asilo

Fevereiro de 1997

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados disponibiliza
uma quantidade considerável de documentos associados ao tema das migrações.
Neste mapeamento foram selecionados notadamente os documentos que
consubstanciam diretrizes, sejam elas temáticas, sobre proteção internacional ou
aplicadas a uma questão específica, como é o caso das diretrizes sobre apatridia.
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Outros documentos foram ainda selecionados por referirem-se a questões de
interesse específico da pesquisa, como grupos vulneráveis ou direitos específicos,
como a saúde.
O ACNUR adotou, até o presente momento, dez diretrizes sobre proteção
internacional, em matéria de refúgio, versando sobre perseguição baseada no
gênero, pertencimento a um grupo social particular, cessação do estatuto de
refugiado, possibilidade de fuga ou reinstalação, aplicação de cláusulas de exclusão,
solicitações de asilo baseadas na religião, aplicação de certos artigos da Convenção
de 1951 às vítimas de tráfico de pessoas e pessoas em risco se ser traficadas, além
de solicitações de asilo para crianças, solicitações da condição de refugiado
baseadas na orientação sexual e/ou identidade de gênero e solicitações da condição
de refugiado relacionadas com o serviço militar. Todos estes temas foram tratados
com relação à Convenção de 1951 relativa ao estatuto dos refugiados, ou seja,
configuram-se como interpretações da Convenção face às situações específicas.
Em matéria de apatridia, o ACNUR adotou quatro diretrizes, versando sobre
os seguintes temas: i) a definição de apátrida no âmbito da Convenção de 1954
relativa ao estatuto dos apátridas; ii) os procedimentos para determinar quando um
indivíduo é apátrida; iii) o estatuto dos apátridas no nível nacional e iv) o direito de
toda criança de adquirir uma nacionalidade, que interpreta os artigos 1 a 4 da
Convenção que tratam principalmente da aquisição da nacionalidade por crianças.
Assim, as Diretrizes sobre Apatridia n° 4, relativas à criança, interessam
especialmente à pesquisa por se dirigirem a um dos grupos vulneráveis que são
objeto de investigação. Cabe destacar as Diretrizes sobre Apatridia n° 3 relativas ao
estatuto dos apátridas no nível nacional, visto que o foco desta pesquisa é nas
obrigações dos Estados em matéria de acesso a direitos e serviços para a
população imigrante, assim como recomendações. As outras duas diretrizes são
gerais, auxiliando na interpretação da Convenção. As diretrizes n° 3 relembram aos
Estados os direitos que estes devem garantir aos apátridas segundo a Convenção
(artigos 12-32), divididos nos seguintes grupos: i) status jurídico (inclui status
pessoal, direitos de propriedade, direito de associação e acesso à justiça); ii)
emprego remunerado (inclui emprego assalariado, auto-emprego e acesso a

119

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Mapeamento Normativo

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

profissões liberais); iii) bem-estar (inclui alimentação, habitação, educação pública,
assistência, direitos trabalhistas e seguridade social); iv) medidas administrativas
(inclui assistência administrativa, liberdade de movimento, documentos de
identidade e de trabalho, encargos fiscais, transferência de bens, expulsão e
naturalização). Tais direitos são gradualmente atribuídos, dependendo da situação
pessoal. Os direitos atribuídos quando o indivíduo está sujeito à jurisdição de um
Estado-parte inclui o status pessoal, propriedade, acesso à justiça, alimentação,
educação pública, assistência administrativa e naturalização facilitada. Direitos
adicionais são garantidos aos indivíduos que estão fisicamente presentes em um
Estado contratante: liberdade de religião e direito aos documentos de identidade. Os
apátridas que estejam em situação regular têm ainda reconhecidos outros direitos
adicionais que incluem o direito de trabalhar por conta própria, a liberdade de
movimento dentro de um Estado-parte e proteção contra expulsões. Um último
grupo de direitos é atribuído aos apátridas que são “residentes habituais” ou
“residem” em um Estado-parte, compreendendo os direitos de propriedade
intelectual e direitos artísticos, assim como os direitos relativos ao acesso à justiça,
incluindo assistência jurídica ou assistência para pagamentos de custos legais e
caução. O estatuto de apátrida no contexto da legislação nacional deve refletir as
disposições do direito internacional dos direitos humanos. A grande maioria dos
direitos humanos se aplica a todas as pessoas, independentemente da
nacionalidade ou status migratório, inclusive aos apátridas. Os princípios da
igualdade e não discriminação proíbem qualquer discriminação baseada na falta de
nacionalidade. Diferenciação legítima pode ser permitida para os grupos que estão
em uma posição substancialmente diferente. Assim, os Estados podem explorar
medidas de ação afirmativa para ajudar grupos de apátridas particularmente
vulneráveis.
Quanto aos indivíduos que aguardam a atribuição do status de apátrida, em
países que possuem este tipo de procedimento,deve ser garantido ao indivíduo, no
mínimo, todos os direitos baseados na jurisdição ou presença no território assim
como os direitos atribuídos àqueles em situação legal. Seu status deve garantir
documentos de identidade, direito de trabalhar por conta própria, liberdade de
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movimento e proteção contra expulsões. Recomenda-se que os indivíduos que
esperam pela atribuição do status de apátrida recebam os mesmos níveis de
tratamento que os solicitantes de asilo. Seu status deve também garantir direitos
humanos aplicáveis, como a proteção contra a detenção arbitrária e assistência para
a satisfação das necessidades básicas. Recomenda-se a atribuição de um direito de
residência aos indivíduos que aguardam a atribuição do status de apátrida, mesmo
se a Convenção não exige explicitamente dos Estados esta medida.
Ainda sobre a apatridia, o ACNUR adotou em 2014 uma Nota sobre a
igualdade de gênero, as leis de nacionalidade e a apatridia, assim como uma Nota
do Comitê Executivo sobre apatridia em 2013. Esta Nota discute a implementação
do mandato sobre apatridia do ACNUR e cobre o período de junho de 2011 a junho
de 2013, incluindo a discussão sobre os progressos decorrentes do Evento
Ministerial Intergovernamental e o aprimoramento da resposta operacional do
ACNUR para prevenir e reduzir a apatridia. Neste Evento, 61 membros adotaram um
total de 105 compromissos específicos e mensuráveis relativos à apatridia.
Além destes dois grupos de diretrizes voltadas especificamente para
refugiados e apátridas (diretrizes sobre proteção internacional e diretrizes sobre
apatridia) o ACNUR adotou outros documentos gerais de interesse para esta
pesquisa.
Em fevereiro de 2014 o ACNUR adotou diretrizes sobre a proteção temporária
ou arranjos para estadia, com o objetivo de guiar e assistir os Governos no
desenvolvimento de proteção temporária ou arranjos para estadia (Temporary
Protection or Stay Arrangments – TPSAs) como resposta a crises humanitárias e
movimentos populacionais complexos ou mistos, particularmente em situações nas
quais as respostas existentes não são seguidas ou adequadas. TPSAs exigem a
permissão de entrada no território para populações afetadas e sistemas próprios de
identificação, registro e documentação. Os arranjos para uma recepção apropriada
incluem: i) prover o acesso ao território e proteção contra refoulement; ii) prover as
necessidades imediatas como tratamento médico, alimentação, rastreamento
familiar, iii) mecanismos de encaminhamento permitindo rápida identificação e
diferenciação entre diferentes categorias de pessoas; iv) registro e documentação; v)
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aconselhamento e informação; vi) mecanismos de identificação de pessoas com
vulnerabilidades específicas ou necessidades de proteção exigindo uma resposta
particularizada; vii) coleta de informações. Os TPSAs requerem os seguintes
padrões mínimos de tratamento: i) permissão reconhecida e documentada de
estadia pelo período designado; ii) proteção contra detenção arbitrária ou
prolongada; iii) tratamento não discriminatório, humano e digno, incluindo garantias
de abrigo/moradia, acesso à saúde e outros serviços essenciais e educação; iv)
liberdade de movimento; v) registro de nascimentos, mortes e casamentos; vi)
segurança física, incluindo proteção contra violência sexual ou de gênero e
exploração; vii) cuidados especiais para crianças separadas ou desacompanhadas;
viii) respeito da unidade familiar e oportunidades de reunificação com membros
separados da família; ix) particular atenção e arranjos especiais para pessoas com
necessidades

especiais,

incluindo

pessoas

portadoras

de

deficiências;

x)

autossuficiência e oportunidades de trabalho e xi) acesso ao ACNUR e outras
organizações internacionais e organizações não governamentais.
Ainda no contexto de crises humanitárias, cabe destacar a Nota Sobre
Proteção Internacional (Relatório do Alto Comissário) de 2013 sobre proteção em
emergências, necessidades especiais de grupos em relação ao gênero e idade. O
documento concentra-se sobre a proteção dos refugiados, solicitantes de asilo e
deslocados internos em consequência de emergências.
Ainda em 2014, o ACNUR adotou uma Nota de Orientação sobre as garantias
contra a remoção ilegal ou irregular de refugiados e solicitantes de asilo, lembrando
a responsabilidade dos Estados de aderir a suas obrigações decorrentes das
normas internacionais relativas aos refugiados e aos direitos humanos no que
concerne aos refugiados e solicitantes de asilo sob sua jurisdição. Este documento
indica as medidas a serem adotadas pelos Estados para prevenir as remoções
ilegais ou irregulares, assim como as medidas a serem adotadas pelos Estados de
acolhida para responder às remoções ilegais ou irregulares.
Outro documento mapeado é a Nota de Orientação de 2013 sobre os arranjos
para transferência bilateral e/ou multilateral de solicitantes de asilo. Entre as
condições exigidas pelo ACNUR para esta transferência, figura a exigência de
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garantir que o solicitante de asilo será tratado de acordo com padrões internacionais
aceitos como, por exemplo, acesso à saúde, educação e serviços essenciais e
assistência às pessoas com necessidades especiais. Avaliações pré-transferência
são consideradas importantes para grupos vulneráveis, incluindo crianças
desacompanhadas e separadas. O melhor interesse da criança deve ser uma
consideração prioritária.
Em matéria de detenção de solicitantes de asilo, uma Diretriz Temática foi
adotada em 2012, estabelecendo critérios e padrões e discutindo alternativas à
detenção.
No que concerne a grupos vulneráveis, o ACNUR adotou diretrizes referentes
às crianças e mulheres imigrantes. Sobre a proteção das crianças, destacam-se
duas diretrizes temáticas, respectivamente de 1997 e 2008, sobre políticas e
procedimentos no caso de crianças desacompanhadas buscando asilo e
determinação do melhor interesse da criança, além de um relatório do Comitê
Executivo do Programa do Alto Comissariado sobre proteção internacional das
crianças (2010) e a Conclusão do Comitê Executivo n° 84 sobre crianças e
adolescentes refugiados. Cabe lembrar ainda que a Diretriz sobre proteção
internacional n° 8 trata da solicitação de asilo para crianças. As diretrizes temáticas
sobre políticas e procedimentos no caso de crianças desacompanhadas buscando
asilo versam sobre acesso ao território, identificação e ação inicial, acesso aos
procedimentos de asilo, cuidados e proteção das crianças buscando asilo,
determinação do status de refugiado, identificação e implementação de soluções
duráveis, cooperação e coordenação. No que se refere aos direitos objeto do
presente estudo, o documento aborda o direito à saúde enfatizando que as crianças
que buscam asilo deveriam ter o mesmo acesso aos serviços de saúde que as
crianças nacionais. Cuidados de saúde mental culturalmente apropriados deveriam
ser

desenvolvidos

e

aconselhamento

psicossocial

qualificado

deveria

ser

disponibilizado. Quanto ao direito à educação, o documento lembra que toda
criança, independente de seu status, deve ter total acesso à educação no país de
asilo. A criança deve ser registrada junto às autoridades escolares apropriadas o
mais rápido possível. Toda criança solicitante de asilo deve ter o direito de manter
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sua identidade cultural e valores, incluindo manter e desenvolver sua língua
materna. Os jovens devem ser encaminhados ao desenvolvimento de treinamentos
vocacionais/profissionais. A Diretriz Temática de 2008 configura-se como um
desenvolvimento e aprimoramento da primeira, descrevendo o princípio do melhor
interesse da criança, determinação dos melhores interesses pelo ACNUR,
procedimentos e tomadas de decisão em matéria de determinação do melhor
interesse da criança.
A Conclusão do Comitê Executivo n° 84 traz uma série de recomendações
aos Estados em matéria de proteção de crianças e adolescentes refugiados. Insta os
Estados a respeitar os direitos e princípios de direitos humanos e de direito
humanitário relevantes para a proteção dos refugiados, especialmente crianças e
adolescentes, incluindo: i) o princípio do melhor interesse da criança e o papel da
família; ii) o direito das crianças e adolescentes à vida, liberdade, segurança e
proteção contra a tortura e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; iii) o
direito das crianças e adolescentes à educação, alimentação adequada e aos níveis
mais elevados de saúde; iv) o direito das crianças afetadas por conflitos armados a
uma proteção e tratamento especiais; v) o direito da criança à proteção contra
práticas tradicionais prejudiciais e outras formas de exploração. O documento
solicita ainda aos Estados que adotem todas as medidas possíveis para proteger
crianças e adolescentes refugiados i) prevenindo a separação de crianças e
adolescentes refugiados de suas famílias e promovendo cuidado, proteção, busca e
reunificação familiar para menores desacompanhados; ii) garantindo a segurança
física de crianças e adolescentes refugiados; iii) prevenindo violência sexual,
exploração, tráfico, abuso e tratando as necessidades e direitos de crianças e
adolescentes vítimas por meio de remédios legais e reabilitadores apropriados; iv)
promovendo treinamento apropriado para equipes militares, agentes humanitários e
de proteção de direitos humanos; v) assegurando acesso à educação, e o direito das
crianças à liberdade de pensamento, consciência e religião; vi) disponibilizando
cuidados de saúde ou outros cuidados especiais, incluindo assistência à
reabilitação, para assistir a reintegração social das crianças e adolescentes
refugiados, especialmente os desacompanhados ou órfãos. Em 2010 o Comitê
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Executivo do Programa do Alto Comissário apresentou relatório sobre a proteção
internacional das crianças, indicando alguns passos chave para tanto, entre eles i)
garantir que as questões e preocupações das crianças são completamente
integradas nas políticas e práticas; ii) operacionalizar a abordagem de sistemas de
proteção da criança, a fim de garantir que funcionários e parceiros são capazes de
prevenir e responder aos riscos de proteção específicas em um forma mais
sistemática; iii) melhorar a prestação de medidas de proteção e assistência
específica para crianças que possam estar em risco; iv) construir capacidade em
torno da questão da mais alta proteção da criança; v) reforçar a proteção por meio
do acesso seguro à educação de qualidade.
No que concerne às mulheres imigrantes, o Comitê Executivo do Programa
do Alto Comissário elaborou dois relatórios sobre a situação das mulheres
refugiadas (2001 e 2005). O primeiro traz uma série de experiências desenvolvidas
em certos países e tidas como exemplos de proteção de mulheres refugiadas. O
relatório identificou dois grandes desafios a superar: i) recursos para fortalecer a
igualdade de gênero nas atividades de proteção e programas em todos os níveis e ii)
a sustentabilidade, já que a simples inclusão da igualdade de gênero em programas
não é suficiente, sendo necessário que se tornem uma parte integrante no
desenvolvimento de políticas, estratégias, atividades, monitoramento e avaliação de
atividades de proteção e assistência. O segundo relatório de 2005 apresenta dados
quantitativos sobre o cumprimento dos cinco compromissos em matéria de mulheres
refugiadas adotado em 2001. Estes cinco compromissos são: i) participação
significativa; ii) documentação e registro individual; iii) distribuição e gestão da
distribuição de itens alimentares e não alimentares; iv) empoderamento econômico e
v) prevenção e resposta para violência sexual e de gênero.
A conclusão do Comitê Executivo n° 105 trata das mulheres e meninas em
risco (2006), que dispõe em suas conclusões e recomendações sobre os seguintes
temas:
i)

identificação de mulheres e meninas em risco, incluindo identificação de
fatores provocados pelos deslocamentos forçados que podem provocar
situações de risco;
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estratégias de prevenção que incluem fortalecimento das ações de
identificação, avaliação e monitoramento dos riscos enfrentados por
mulheres e meninas; ambiente seguro; empoderamento de meninas e
mulheres deslocadas; mobilização de recursos;

iii)

soluções e respostas individuais, incluindo assegurar pronta identificação
e resposta imediata, desenvolver respostas a médio e longo prazo.
O ACNUR publicou igualmente diretrizes temáticas em 2003 sobre a violência

sexual e de gênero contra pessoas refugiadas, repatriadas e deslocadas internas. O
documento é longo e detalhado, tendo-se aqui selecionado apenas os princípios
orientadores gerais apresentados. Estes princípios estão divididos em princípios
para programas e princípios visando os indivíduos. Quanto aos princípios para
programas, tem-se: i) engajar toda a comunidade de refugiados; ii) assegurar igual
participação a mulheres e homens, meninas e meninos nos programas de
planejamento, implementação, monitoramento e avaliação; iii) assegurar ações
coordenadas e multissetoriais por todos os atores; iv) esforçar-se para integrar e
priorizar ações; v) assegurar a responsabilização em todos os níveis. No que se
refere aos princípios relativos aos indivíduos, figuram: i) assegurar a segurança
física das vítimas/sobreviventes; ii) garantir a confidencialidade: iii) respeitar as
vontades, os direitos e a dignidade das vítimas/sobreviventes e considerar o melhor
interesse das crianças ao tomar qualquer decisão sobre o meio de ação mais
apropriado para prevenir ou responder a um incidente de violência sexual ou de
gênero; iv) assegurar a não discriminação. Deve-se considerar, ainda, a Diretriz
Sobre Proteção Internacional n° 1 (2002) que trata da perseguição baseada no
gênero no contexto do artigo 1A(2) da Convenção de 1951 e/ou seu Protocolo de
1967 e a possibilidade de atribuição do status de refugiado nestes casos.
Em matéria de diretrizes relativas a direitos específicos selecionados para
esta pesquisa, destacam-se as diretrizes temáticas sobre educação publicadas em
2003 que traz princípios de políticas agrupados nos seguintes temas i) a educação
para todos; ii) educação básica; iii) educação primária e pré-escolar; iv) educação
inferior à secundária e terciária; v) educação não formal incluindo educação técnica
e treinamento vocacional; vi) qualidade da educação; vii) habilidades para a vida e
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valores da educação; viii) intervenção rápida; ix) coordenação e parceria entre
agências; x) monitoramento e avaliação.
Ainda no âmbito das diretrizes temáticas, cabe destacar as diretrizes
ambientais adotadas pelo ACNUR visando tomar em conta os fatores ambientais
nas ações relativas a situações de refúgio ou de retorno. Tais diretrizes visam
desenvolver um marco de ação que permita ao ACNUR e demais parceiros:
i)

identificar e avaliar o nível de alguns dos impactos ambientais mais
comuns associados com situações específicas de refúgio ou retorno;

ii)

identificar

e

avaliar

oportunidades

para

empreender

intervenções

ambientais positivas e determinar o balanço entre vantagens e
desvantagens destas intervenções;
iii)

selecionar intervenções que combinam melhor os interesses dos
refugiados, dos países de recepção e doadores do ACNUR.

B) Conselho Econômico e Social da ONU – ECOSOC
Quadro 14. Documentos do ECOSOC
TIPO DE DOC
Resolução 2013/41 do
Conselho Econômico e
Social
E/RES/2013/41

TEMA
Implementação do Plano
Global de Ação da ONU
para Combater o Tráfico de
Pessoas

DATA
18 de outubro de 2013

Resolução 2013/ 1 da
Comissão Sobre População
e Desenvolvimento
E/2013/25
E/CN.9/2013/7

Novas tendências sobre
migrações: aspectos
demográficos

2013

Resolução 2012/ 1 da
Comissão Sobre População
e Desenvolvimento
E/2012/25
E/CN.9/2012/8

Adolescentes e juventude

2012

Declaração Ministerial do
segmento de alto nível da
sessão substantiva de 2012
do Conselho Econômico e
Social

Promoção da capacidade
produtiva, do emprego e
trabalho decente para
erradicar a pobreza no
contexto de um crescimento

6 de julho de 2012
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16 de agosto de 2012

Promover esforços para
eliminar a violência contra os
migrantes, os trabalhadores
migrantes e membros de
suas famílias
A implementação das metas
acordadas e dos
compromissos em relação à
educação

17 de agosto de 2012

Declaração Ministerial do
segmento de alto nível da
sessão substantiva de 2010
do Conselho Econômico e
Social

A implementação das metas
acordadas e dos
compromissos em relação à
igualdade de gênero e
empoderamento das
mulheres

2 de julho de 2010

Resolução 2010/15 do
Conselho Econômico e
Social

Fortalecimento da prevenção
de crimes e respostas da
justiça criminal à violência
contra as mulheres

22 de julho de 2010

Resolução 2010/12 do
Conselho Econômico e
Social
E/2010/INF/2/Add.1

Promoção da integração
social

2010

Declaração Ministerial do
segmento de alto nível da
sessão substantiva de 2009
do Conselho Econômico e
Social

A implementação das metas
acordadas e dos
compromissos em relação à
saúde pública global

9 de julho de 2009

Declaração Ministerial do
segmento de alto nível da
sessão substantiva de 2011
do Conselho Econômico e
Social

Aplicação do Programa de
Ação em favor dos países
menos avançados para o
decênio 2001-2010
Resolução 2008/18 do

8 de julho de 2011

18 de maio de 2009

Promoção do pleno emprego

4 de julho de 2008
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Conselho Econômico e
Social
E/2008/INF/2/Add.1

e trabalho decente para
todos

Resolução 2008/33 do
Conselho Econômico e
Social

Reforço da cooperação da
ONU e outros esforços na
luta contra o tráfico de
pessoas

25 de julho de 2008

Resolução 2006/2 da
Comissão Sobre População
e Desenvolvimento
E/2006/25
E/CN.9/2006/9

Migração Internacional e
Desenvolvimento

2006

Decisão 2006/234 do
Conselho Econômico e
Social

Painel de discussão de alto
nível sobre dimensões de
gênero da migração
internacional
Reforço da cooperação
internacional na prevenção e
combate ao tráfico de
pessoas e proteção das
vítimas deste tráfico
Princípios e diretrizes sobre
o direito a um remédio e a
uma reparação para as
vítimas de violações brutais
do Direito Internacional dos
Direitos Humanos e graves
violações do Direito
Humanitário Internacional
Reforço da cooperação
internacional na prevenção e
combate ao tráfico de
pessoas e proteção das
vítimas deste tráfico

25 de julho de 2006

Resolução 2006/27 do
Conselho Econômico e
Social
Resolução 2005/30 do
Conselho Econômico e
Social

Resolução 2003/20 do
Conselho Econômico e
Social

27 de julho de 2006

25 de julho de 2005

23 de julho de 2003

O Conselho Econômico e Social da ONU adotou distintas resoluções,
decisões e declarações sobre temas ligados à migração, como o tráfico de pessoas,
eliminação da violência contra migrantes, migração internacional e desenvolvimento.
O ECOSOC também adotou documentos que, mesmo não tratando especificamente
de migrações, abordam questões de interesse para o tema ou grupos vulneráveis,
como crianças, adolescentes e mulheres, e que trazem referências à situação dos
migrantes.
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Sobre o tráfico de pessoas, o ECOSOC, na Resolução 2013/41, solicita aos
Estados que continuem contribuindo para a efetiva implementação do Plano de Ação
Global da ONU Para Combater o Tráfico de Pessoas e estreitar a cooperação neste
sentido, relembrando que o Plano busca uma abordagem pautada nos direitos
humanos e sensível às questões de gênero na prevenção e proteção das vítimas do
tráfico. Em outra resolução de 2008 (2008/33) o Conselho dispõe sobre o reforço da
cooperação da ONU e outros esforços na luta contra o tráfico de pessoas e trata
mais especificamente dos direitos que devem ser garantidos às vítimas do tráfico.
Neste sentido, convida os Governos a disponibilizar meios de recuperação física,
psicológica e social por meio de: i) habitação adequada; ii) aconselhamento e
informação, principalmente sobre seus direitos, em idioma que a vítima possa
entender; iii) assistência médica, psicológica e material; iv) oportunidades de
trabalho, educação e treinamento. Cabe destacar que o Comitê adotou duas outras
resoluções sobre o mesmo tema, em 2006 e 2003.
Uma das referências mais importantes entre os documentos mapeados do
ECOSOC é certamente a Resolução 2013/1 da Comissão Sobre População e
Desenvolvimento “Novas tendências sobre imigrações: aspectos demográficos” que,
na verdade, traz uma lista de recomendações aos Estados sobre diversos aspectos
da migração e da proteção dos direitos humanos dos migrantes, inclusive grupos
vulneráveis. A Comissão reconhece a responsabilidade dos Estados de promover e
respeitar efetivamente os direitos humanos e liberdades fundamentais de todos os
imigrantes, independente de seu status migratório, especialmente aqueles das
mulheres e crianças. Ela reconhece, também, que os imigrantes devem ter acesso a
serviços vitais de registro e documentação relevante, educação, treinamento
profissional, habitação, trabalho produtivo, serviços sociais e de saúde. Devido ao
grande número de recomendações, foram selecionadas aquelas mais pertinentes no
contexto desta pesquisa:
-

Incita os Estados a promover e proteger efetivamente os direitos humanos e
liberdades fundamentais de todos os imigrantes, independente do status
migratório, especialmente mulheres e crianças e evitando abordagens da
migração que possam agravar sua vulnerabilidade;
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Apela os Estados que protejam os direitos humanos das crianças migrantes,
especialmente meninas migrantes e crianças desacompanhadas, garantindo
o melhor interesse da criança e consideração prioritária nas políticas ou
integração, retorno e reunificação familiar, incluindo mecanismos de
repatriação;

-

Incorporação de uma perspectiva de gênero em todas as políticas e
programas;

-

Adotar ações concertadas em conformidade com o direito internacional para
remover os obstáculos enfrentados pelos imigrantes, incluindo aqueles
vivendo em situações de conflitos armados ou sob ocupação estrangeira;

-

Promulgar normas nacionais e adotar outras medidas apropriadas para
combater o contrabando internacional de migrantes, incluindo medidas
legislativas, judiciais, regulamentares e administrativas;

-

Considerar as consequências das emergências humanitárias para os
migrantes e as migrações, incluindo para o desenvolvimento a longo termo,
particularmente considerando a situação dos migrantes internacionais
afetados por crises agudas nos países de destino ou trânsito, e o impacto da
migração de retorno, e também considerar especificamente o papel da
mobilidade humana nas estratégias de redução de riscos de desastres, na
preparação aos desastres, nos programas nacionais de adaptação às
mudanças climáticas e planejamento sustentável urbano;

-

Aumentar medidas para proteger as mulheres migrantes da violência e do
assédio;

-

Intensificar os esforços para garantir aos migrantes o acesso aos serviços de
saúde e sociais, incluindo serviços de saúde sexual e reprodutiva, informação
e educação, e acesso a serviços para a prevenção e tratamento do HIV ou
outras doenças, e para cuidar e assistir as pessoas que vivem nestas
condições;

-

Adotar e implementar normas e políticas que protejam as mulheres migrantes
trabalhadoras domésticas.
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Ainda no que se refere aos aspectos gerais da migração, destaca-se a
Resolução 2006/2 da Comissão Sobre População e Desenvolvimento. Deste
documento extraem-se as seguintes manifestações e recomendações:
-

Solicita aos Estados promover e proteger efetivamente os direitos humanos e
liberdades fundamentais de todos os migrantes independente de seu status
migratório, especialmente as mulheres e as crianças.

-

Reafirma a responsabilidade dos Estados de salvaguardar e proteger os
direitos dos migrantes contra atos ilegais ou violentos, especialmente atos de
discriminação racial e crimes perpetrados por motivação racista ou
xenofóbica.

-

Solicita aos Estados que promovam a cooperação em todos os níveis para
fazer frente aos desafios da migração indocumentada ou irregular e adotar
processos migratórios seguros, regulares e ordenados.

-

Chama os Estados a facilitar a reunificação familiar de maneira efetiva e
célere.

-

Incita os Estados e organizações internacionais a incorporar uma perspectiva
de gênero em todas as políticas e programas relativos à migração
internacional.
No que concerne ao tema específico da violência contra os migrantes,

destaca-se a Resolução 2012/16, que traz uma série de demandas e
recomendações, das quais se selecionam as seguintes:
-

Assegurar o tratamento humano para todos os migrantes, independente do
status migratório, especialmente mulheres e crianças, com a proteção integral
de seus direitos, e adotar medidas relativas à segurança e dignidade da
pessoa.

-

Adotar medidas para prevenir e tratar de forma efetiva os casos de violência
contra migrantes, trabalhadores migrantes e membros de suas famílias e
garantir que as vítimas deste tipo de crime recebam um tratamento
respeitoso.
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Fortalecer o processo criminal, investigar e processar os crimes contra os
migrantes, incluindo o tráfico e crimes que constituam violações de direitos
humanos.

-

Disponibilizar treinamento especializado para os agentes estatais a fim de
melhor identificar e tratar as questões relacionadas à violência contra
migrantes.

-

Adotar medidas concretas para prevenir a violência contra os migrantes em
trânsito.

-

Continuar explorando as relações entre migração, contrabando de migrantes
e tráfico de pessoas.

-

Adotar medidas para assegurar que as vítimas de crimes tenham acesso à
justiça, independente de seu status migratório.

-

Incorporar nas suas estratégias de justiça criminal medidas para prevenir,
processar

e

punir

crimes

envolvendo

violência

contra

migrantes,

trabalhadores migrantes e membros de suas famílias.

Como destacado, o ECOSOC adotou distintas resoluções sobre temas
específicos distintos das migrações, mas que trazem igualmente recomendações
sobre a proteção dos direitos humanos dos migrantes. Indicam-se, inicialmente,
as

recomendações

no

que

se

refere

aos

adolescentes

e

jovens,

consubstanciadas na Resolução 2012/1 sobre este tema:
-

Promover igualdade de oportunidades para todos, combater todas as
formas de discriminação contra os jovens, incluindo as baseadas na raça,
cor, sexo, língua, religião, opinião, origem nacional ou social, propriedade,
nascimento ou outros, e garantir a integração social de grupos
marginalizados como os jovens migrantes.

-

Promulgar e aplicar legislação para proteger adolescentes e jovens,
incluindo aqueles expostos a desastres naturais, conflitos armados ou
emergências humanitárias, contra todas as formas de violência e
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disponibilizar serviços sociais e de saúde, assim como meios para
denunciar e punir as violências contra os mesmos.
-

Promover e proteger efetivamente os direitos humanos e liberdades
fundamentais

de

todos

os

migrantes,

especialmente

os

jovens,

independente de seu status migratório, e tratar a migração internacional
por meio de cooperação e diálogo internacional, regional ou bilateral, com
uma abordagem global e equilibrada, reconhecendo os papéis e as
responsabilidades dos países de origem, de trânsito e de destinação na
promoção e proteção dos direitos humanos dos migrantes; e, além disso,
tratar as causas da migração juvenil, evitando abordagens que possam
agravar sua vulnerabilidade.
A Declaração Ministerial do segmento de alto nível da sessão substantiva
de 2012 do ECOSOC sobre a promoção da capacidade produtiva, do emprego e
trabalho decente para erradicar a pobreza no contexto de um crescimento
econômico inclusivo, sustentável e equitativo em todos os níveis para alcançar os
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio traz diversas recomendações sobre o
acesso universal à seguridade social, saúde, educação e condições de trabalho
adequadas, justas e igualitárias. Além disto, o documento encoraja os esforços da
comunidade internacional para promover abordagens globais, equilibradas e
coerentes da migração internacional e desenvolvimento e reconhece a importância
da contribuição dos trabalhadores migrantes para os países de origem e destino. O
documento afirma que se deve combater o tratamento discriminatório e injusto dos
trabalhadores migrantes e a imposição de restrições não razoáveis à migração
laboral. A Declaração reconhece a necessidade de os Estados membros
continuarem a considerar os aspectos multidimensionais da migração internacional e
desenvolvimento a fim de identificar meios apropriados para maximizar os benefícios
de desenvolvimento e minimizar os impactos negativos.

Em matéria de educação, a Declaração Ministerial do segmento de alto
nível da sessão substantiva de 2011 do ECOSOC sobre a implementação das
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metas acordadas e dos compromissos em relação à educação aborda distintas
questões referentes ao acesso universal à educação, a questão de gênero, a
garantia do acesso à educação em regiões atingidas por desastres naturais e
outras crises humanitárias, além de uma referência específica sobre crianças
imigrantes e refugiadas. A Declaração solicita o desenvolvimento de políticas
inclusivas que assegurem o acesso à educação às crianças vulneráveis e jovens
frequentemente excluídos do sistema educacional, como os refugiados e filhos
de imigrantes. Solicita, ainda, alocação efetiva de recursos educacionais para
assegurar iguais oportunidades para crianças e jovens que vivem em situação de
vulnerabilidade por meio de uma educação que leve em consideração a
educação na diversidade, nas línguas locais e na língua materna, quando
apropriado.
Distintos documentos foram adotados pelo ECOSOC referindo-se à
situação da mulher, sua proteção contra a violência e a igualdade de gênero. A
Declaração Ministerial do segmento de alto nível da sessão substantiva de 2010
do Conselho Econômico e Social sobre a implementação das metas acordadas e
dos compromissos em relação à igualdade de gênero e empoderamento das
mulheres não traz referências específicas para as mulheres migrantes, mas faz
recomendações que podem vir em seu proveito. Entre outras, solicita-se aos
Estados garantir o acesso das mulheres, em condições igualitárias, à moradia
adequada, educação, saúde, esquemas de proteção social e trabalho. Os Estados
devem prevenir e eliminar a violência contra mulheres e meninas, implementar
políticas nacionais e planos de ação em matéria de igualdade de gênero, assim
como promover a integração de uma perspectiva de gênero na concepção,
implementação, monitoramento e avaliação de políticas e programas. Este
documento faz uma referência específica à intensificação dos esforços em matéria
de direitos e necessidades das mulheres e meninas afetadas por desastres naturais,
conflitos armados e outras emergências humanitárias, tráfico de pessoas e
terrorismo. No mesmo ano de 2010 o ECOSOC adotou a Resolução 2010/15 sobre
o fortalecimento da prevenção de crimes e respostas da justiça criminal à violência
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contra as mulheres, que enfatiza a importância de prevenir a violência contra
mulheres migrantes e a adoção de medidas para combater o racismo, a xenofobia e
formas correlatas de intolerância a mulheres imigrantes e refugiadas. O Conselho
solicita aos Estados que reconheçam as necessidades e especial vulnerabilidade
das mulheres migrantes, refugiadas e mulheres que sofrem violência em razão de
sua nacionalidade, etnia, religião ou linguagem. Em 2006 o ECOSOC adota a
Decisão 2006/234 que reflete as principais conclusões do Painel de discussão de
alto nível sobre dimensões de gênero da migração internacional, ou seja, documento
especificamente voltado à situação da mulher imigrante. Entre outras questões, a
Decisão aponta a necessidade de maior participação das mulheres nas decisões
sobre migrações e de dar especial atenção ao empoderamento das mulheres
imigrantes nas políticas e normas migratórias. Os países de origem e de destino são
chamados a examinar suas políticas de entrada e saída de pessoas para determinar
o impacto sobre as mulheres. As condições de vida e de trabalho das mulheres
imigrantes regulares e indocumentadas devem ser mais bem examinadas, incluindo
a identificação de abusos e maus tratos. A violência contra as mulheres imigrantes é
considerada como uma questão crítica. Uma abordagem das migrações pautada nos
direitos humanos e sensível à questão de gênero deve incluir a promoção e proteção
dos direitos das trabalhadoras imigrantes.
Em matéria de promoção da integração social, tema fundamental no contexto
das migrações, o ECOSOC adotou a Resolução 2010/12 que reconhece que os
marcos jurídicos devem ser completados por medidas políticas para eliminar a
discriminação, estereótipos, preconceitos culturais, abusos e violências de modo a
remover barreiras para a integração social. Reafirma igualmente que as políticas de
integração social devem buscar reduzir as desigualdades, promover acesso à
educação para todos, emprego, serviços sociais básicos e assistência médica,
incluindo nutrição, água, saneamento básico e moradia. A disponibilização de
serviços sociais básicos deve ser vista como uma forma de lutar contra a exclusão e
promover a integração social.
A Declaração Ministerial de 2009 sobre a saúde pública global não traz
disposições específicas para os migrantes, porém traz referências às pessoas
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afetadas por desastres naturais, conflitos armados e outras situações de emergência
humanitária, e sublinha os impactos adversos das mudanças climáticas sobre a
saúde. O documento reafirma igualmente o acesso universal aos serviços de saúde.
Em matéria de direito ao trabalho, destaca-se a Resolução 2008/1, que traz
algumas recomendações voltadas aos migrantes e outras de aplicação geral sobre
acesso a serviços. Primeiramente, o Comitê chama os Estados a implementar
integralmente as convenções da OIT relativas aos direitos trabalhistas dos
migrantes. Salienta igualmente que as políticas e estratégias para alcançar o pleno
emprego e trabalho decente para todos devem incluir medidas específicas para
promover a igualdade de gênero e criar a integração social de grupos sociais como
os imigrantes. Especificamente no que concerne aos imigrantes, o Conselho
reconhece o importante nexo entre a migração internacional e o desenvolvimento
social e salienta a importância de normas trabalhistas efetivamente aplicadas aos
trabalhadores migrantes e membros de suas famílias, incluindo as normas
relacionadas à remuneração, condições de saúde, segurança no trabalho e o direito
à liberdade de associação, reafirmando que os migrantes, independente de seu
status migratório, devem receber proteção de todos os seus direitos humanos. As
políticas de integração social devem buscar reduzir as desigualdades, promover o
acesso aos serviços essenciais, educação para todos e assistência médica, e
aumentar a participação e integração dos grupos sociais. O Conselho refere-se,
ainda, de forma geral, à necessidade de desenvolver sistemas de proteção social e
expandir sua efetividade e cobertura, incluindo os trabalhadores informais.
A Resolução 2005/30 não traz disposições específicas sobre migrantes, mas
seus princípios e diretrizes sobre direito a um remédio e a uma reparação para as
vítimas de violações brutais dos direitos humanos e do direito humanitário podem
ser estendidos a este grupo. O Conselho fixa o escopo da obrigação de respeitar,
assegurar o respeito e implementar o direito internacional dos direitos humanos e o
direito internacional humanitário:
-

Adotar medidas legislativas, administrativas ou outras para prevenir violações;
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Investigar as violações de forma efetiva, rápida, completa e imparcial e adotar
medidas contra os alegados responsáveis de acordo com as normas
nacionais e o direito internacional;

-

Garantir aos que reclamam serem vítimas de violações de direitos humanos
ou de direito humanitário, o acesso à justiça igualitário e efetivo;

-

Disponibilizar remédios efetivos para as vítimas, incluindo reparação.
Verifica-se que distintas disposições do ECOSOC trazem importante

contribuição para o tema da proteção dos direitos humanos dos imigrantes e acesso
destes aos serviços públicos essenciais, seja por meio de documentos gerais ou
específicos sobre migração.

C) Organização Internacional Para as Migrações
Quadro 15. Documentos da OIM
TIPO DE DOC
Documento de informação
MC/INF/243 – Migration
Initiatives 2001 – Funding
Appeals

TEMA

DATA

Documentos de Informação
Iniciativas de
24 de
migração –
outubro de
captação de
2000
recursos

Documento de informação
MC/INF/245 - Trafficking
in Persons: Updates &
Perspectives

Tráfico de
pessoas

22 de
novembro
de 2000

Documento de informação
MC/INF/246 - Migration
Initiatives 2002 Appeal

Iniciativas de
migração –
captação de
recursos
Resposta em
emergência e
pós-conflito

Novembro
de 2001

Documento de informação
MC/INF/249 - Emergency
and Post-Conflict

10 de maio
de 2002

EXTRATOS/
PÁGINAS DE INTERESSE
Páginas
17-21
(fonte
bibliográfica – áreas de
atuação e projetos da OIM
nas Américas e notícia
sobre a criação de Fórum
de Consulta e Coordenação
em matéria de Migração).
Todo o texto interessa à
pesquisa
como
fonte
bibliográfica, especialmente
os parágrafos 12 e 13
(abordagem estratégica).
Páginas 28-37

Todo o texto interessa à
pesquisa
como
fonte
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Response (1990-2001)
Documento de informação
MC/INF/255 - Elements of
a Comprehensive
Migration Management
Approach
Documento de informação
MC/INF/259 - Migrants'
Rights: IOM Policy and
Activities
Documento de informação
MC/INF/262 - Note on
IOM Strategy: Current and
Future Migration Realities
and IOM's Role
Documento de informação
MC/INF/264 International Labour
Migration, Trends and
IOM Policy and
Programmes
Documento de informação
MC/INF/271 - IOM
Position Paper on
Psychosocial and Mental
Well-Being of Migrants
Documento de informação
MC/INF/268 - Migration in
a Globalized World

Documento de informação
MC/INF/274 - IOM
Strategy: Current and
future migration realities
and IOM's role
Documento de informação
MC/INF/275 - Migrant
Health for the Benefit of
All
Documento de informação
MC/INF/276 - Valuing
Migration: Costs, Benefits,
Opportunities, and
Challenges
Documento de informação
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Gestão das
migrações

01 de
novembro
de 2002

Todo o teor do texto é de
interesse para a pesquisa

Direitos dos
migrantes

13 de
novembro
de 2002

Todo o documento é de
interesse da pesquisa

Papel da OIM

13 de
outubro de
2003

Há
referência
sobre
desastres
naturais,
degradação ambiental (p.
27).

Migração laboral

06 de
novembro
de 2003

Todo o teor do texto é de
interesse para a pesquisa

Bem-estar dos
migrantes (mental
e psicossocial)

10 de
novembro
de 2003

Todo o teor do texto é de
interesse para a pesquisa

Maiores áreas na
gestão das
migrações
(desenvolvimento
, controle,
migrações
facilitadas e
forçadas)
Estratégia da
OIM

10 de
novembro
de 2003

Todo o teor do texto é de
interesse para a pesquisa

04 de
novembro
de 2004

Todo o teor do texto é de
interesse para a pesquisa

Saúde dos
migrantes

08 de
novembro
de 2004

Todo o teor do texto é de
interesse para a pesquisa

Dimensões das
migrações

15 de
novembro
de 2004

Todo o teor do texto é de
interesse para a pesquisa

Imagem dos

18 de

Todo o teor do texto é de
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of Migrants in Society
Documento de informação
MC/INF/288 - Discussion
Note: Migration and the
Environment
Documento de informação
MC/INF/294 - IDM 2008 Challenges of Irregular
Migration: Addressing
Mixed Migration Flows Discussion Note
Documento de informação
MC/INF/287 - IOM
Strategy
Documento de informação
MC/INF/293 - IDM 2008 Return Migration:
Challenges and
Opportunities
Documento de informação
MC/INF/297 - Irregular
Migration and Mixed
Flows: IOM's Approach
Documento de informação
MC/INF/296 International Dialogue on
Migration 2009 - Human
Rights and Migration:
Working Together for
Safe, Dignified and
Secure Migration
Documento de informação
MC/INF/298 - The Human
Rights of Migrants - IOM
Policy and Activities
Documento de informação
MC/INF/302 - Review of
the IOM Strategy
Documento de informação
MC/INF/303 International Dialogue on
Migration 2010 - Migration
and Social Change:
Approaches and options
for policymakers
OIM Outlook sobre
migrações, meio ambiente
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novembro
de 2004
01 de
novembro
de 2007

interesse para a pesquisa

Fluxos
migratórios
mistos

07 de
novembro
de 2008

Todo o teor do texto é de
interesse para a pesquisa

Estratégia OIM

09 de
novembro
de 2007
10 de
novembro
de 2008

Página 03 - especialmente
no que toca à cooperação
com os Estados.
Desafios para as políticas
migratórias no século XXI.

Migração
irregular e fluxos
mistos

19 de
outubro de
2009

Todo o teor do texto é de
interesse para a pesquisa

Direitos humanos
e migração

19 de
outubro de
2009

Todo o teor do texto é de
interesse para a pesquisa

Direitos humanos
dos migrantes

12 de
novembro
de 2009

Todo o teor do texto é de
interesse para a pesquisa

Revisão da
estratégia OIM
(12 pontos
estratégicos)

12 de
outubro de
2010

Migração e
mudança social:
abordagens e
opções para os
formuladores de
políticas

09 de
novembro
de 2010

Todo o teor do texto é de
interesse para a pesquisa
especialmente no tocante
às atividades de suporte e
assistência aos Estados.
Todo o teor do texto é de
interesse para a pesquisa.

Migrações e meio
ambiente

2014

Migração e meio
ambiente

Migração de
retorno

Todo o teor do texto é de
interesse para a pesquisa

Todo o teor do documento é
de
interesse
para
a
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e mudanças climáticas
pesquisa.
Relatório das Sessões do Conselho da OIM
Relatório da 82a Sessão
Reflexões sobre
28 de
Desafios das migrações
do Conselho
os 50 anos da
fevereiro de para o século XXI (p. 06MC/2059 - Council Report
OIM
2002
24).
82rd (Special) Session
Relatório da 84a Sessão
86a Sessão do
03 de
Apresentação
sobre
do Conselho
Conselho da OIM
dezembro tendências
e
política
MC/2097/Rev.1 de 2003
migratória e gestão das
Council Report 84th
migrações (itens a 64).
Session
Relatório da 94a Sessão
94a Sessão do
14 de
Debate sobre migração e
do Conselho
Conselho da OIM fevereiro de meio ambiente (itens 137 a
MC/2239/Rev.1 - Council
2008
161).
Report 94th Session
Relatório da 96a Sessão
96a Sessão do
26 de
Debate sobre migrações
do Conselho
Conselho da OIM
novembro mistas (itens 136 a 176).
de 2009
MC/2266/Rev.1 Council Report 96th
Session
Relatório da 89a Sessão
99a Sessão do
01 de
Debates sobre os temas:
do Conselho
Conselho da OIM outubro de direitos
humanos
e
MC/2290/Rev.1 2010
migração (itens 18 a 21);
Council Report 98th
migrações,
direitos
Session
humanos e crise econômica
(itens 52 a 95); migração
irregular e fluxos mistos
(itens 124 a 127), que foram
objeto de documentos e de
informação temáticos da
Organização.
Relatório da 100a Sessão
101a Sessão do
05 a 07 de Observações do Diretordo Conselho
Conselho da OIM
dezembro Geral sobre os elementosMC/2342/Rev.1 –
de 2011
motores das migrações e as
Council Report 100th
responsabilidades
dos
Session
governos e organizações
(itens 58 a 71).
101a Sessão do Conselho 101a Sessão do
15 de
Documento
temático:
MC2355_Conselho da OIM
novembro Quadro operacional para
_IOM_Migration_Crisis_O
de 2012
crise
migratória
da
perational_Framework
OIM (todo o documento
interessa à pesquisa).
Relatório da 101a Sessão
103a Sessão do
09 de
Debates
sobre
crises
do Conselho
Conselho da OIM
dezembro migratórias, migração e
MC/2361/Rev.1 - Council
de 2013
saúde
e
migração
e
Report 101st Session
desenvolvimento (itens 71 a
126).
Resoluções do Conselho da OIM
Resolução 1150
Estratégia da
07 de junho Descrição dos 12 pontos
(XCIII)
OIM
de 2007
estratégicos que norteiam a
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atuação da OIM (p. 05-07).
Quadro
operacional da
OIM para crises
migratórias

27 de
novembro
de 2012

Todo o teor do texto é de
interesse para a pesquisa
(p. 12-13). Faz referência a
conceitos e recomendações
relacionadas às migrações
decorrentes
de
crises.
Migration Crisis Operation
Framework: MCOF

A OIM adotou distintos documentos relativos a questões específicas que
tocam as migrações, como tráfico de pessoas ou resposta a emergências e pósconflito, assim como questões gerais sobre migrações como gestão de migrações e
direitos dos migrantes, adentrando em direitos específicos, como a saúde, ou então,
tratando de tipos específicos de migração como a migração laboral, a migração de
retorno, os fluxos mistos ou as migrações irregulares. Foram identificados
igualmente documentos sobre a atuação da OIM, especialmente no que se refere à
sua estratégia.
Tendo em vista a diversidade e quantidade de documentos, optou-se por
concentrar a análise no foco específico da pesquisa, ou seja, os direitos dos
imigrantes. Três documentos específicos foram identificados sobre direitos humanos
dos imigrantes. O primeiro é o Documento de Informação MC/INF/259 de 2002
sobre direitos dos migrantes, que aborda a atuação geral da OIM no que se refere à
proteção e promoção dos direitos humanos dos migrantes, sem apresentar
recomendações específicas. O segundo documento é também um Documento de
Informação (MC/INF/296) de 2009 sobre o Diálogo Internacional Sobre Migrações
que tem como tema os direitos humanos e migrações. Após reconhecer a
importância de uma abordagem da migração pautada nos direitos humanos, o
documento apresenta algumas abordagens efetivas da questão:
i)

colocar em prática marcos jurídicos abrangentes para proteger os direitos
humanos dos migrantes, com a transposição para o direito interno dos
padrões em matéria de direitos humanos;
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criar instituições e mecanismos com capacidade efetiva para a
implementação dos princípios de direitos humanos com respeito aos
migrantes;

iii)

reforçar a efetividade assegurando a coerência das políticas em matéria
de migração e direitos humanos;

iv)

atender às necessidades de proteção e assistência de pessoas traficadas
e migrantes explorados;

v)

considerar os direitos dos trabalhadores migrantes em todos os aspectos
da política do mercado de trabalho;

vi)

integrar os direitos humanos nas políticas em todo o ciclo da migração.
Por fim, o Documento de Informação MC/INF/298 também de 2009, assim

como o documento de 2002, traz informações sobre a política e as atividades da
OIM no que concerne aos direitos humanos dos migrantes. Sobre questões gerais
ligadas à migração pode-se destacar igualmente o Documento de Informação
MC/INF/303 de 2010, que traz recomendações sobre minimização de equívocos
sobre os migrantes e migrações no discurso público, mobilização no sentido do
aumento da participação social e integração do imigrante à comunidade local, por
exemplo.
Sobre direitos específicos, destaca-se a saúde no Documento de Informação
MC/INF/275 que aborda a saúde dos migrantes. O documento aponta como uma
das consequências da migração para a saúde que os fatores de risco relacionados
às etapas de chegada ou de trânsito estão frequentemente ligados ao status legal do
migrante, que determina o nível de acesso à saúde e serviços sociais. Outros fatores
que definem a vulnerabilidade aos problemas de saúde, segundo o documento, são
a discriminação, diferenças de linguagem e de cultura, separação da família e
normas socioculturais. A OIM traz algumas recomendações sobre o tema, dentre as
quais se destacam aquelas que mais se aplicam ao contexto desta pesquisa:
-

Desenvolver estratégias de integração e prevenção para diminuir a
discriminação e vulnerabilidade das populações migrantes (p. ex. melhorar a
comunicação por meio de serviços sensíveis à linguagem, cultura e questões

143

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

Mapeamento Normativo

PROJETO PENSANDO O DIREITO

de gênero) e facilitar a participação da comunidade étnica na prestação,
elaboração de políticas, planejamento de programas e avaliação de serviços
de saúde.
-

Garantir o acesso aos serviços de saúde e aos serviços preventivos para
todas as populações em movimento, independente de seu status migratório
ou de residência.

-

Incluir abordagens éticas e pautadas nos direitos humanos a fim de assegurar
que diretrizes de tratamento e pesquisa relativos aos migrantes sejam
mantidas.
Ainda em matéria de saúde, pode-se referenciar o Documento de Informação

MC/INF/271 sobre o bem-estar mental e psicossocial dos migrantes. Este
documento destaca que as populações imigrantes podem ser mais vulneráveis a
problemas de saúde mental que as populações nacionais, devido a sua condição de
migrantes e seu acesso limitado a serviços adequados. Além do mais, deve-se
considerar o impacto de certas causas do deslocamento, como conflitos, desastres e
violações de direitos humanos sobre a saúde mental dos migrantes. Em
consequência, programas devem ser adotados para promover o bem-estar mental e
psicossocial dos imigrantes, o que pode evitar a marginalização dos imigrantes.
Sobre o tema, a OIM propõe os seguintes princípios orientadores: i) abordagem
flexível da saúde mental; ii) avaliação dos programas implantados em colaboração
com a população imigrante e outros atores governamentais e não governamentais;
iii) Programas de base comunitária que considerem os elementos culturais e
necessidades especiais dos imigrantes, com o envolvimento das comunidades
envolvidas nos processos decisórios; iv) Construção de capacidade local com o
treinamento de atores locais em matéria de bem-estar dos imigrantes; v) Integração
nas estruturas nacionais; vi) Situações de emergência e pós-emergência e
prestação de assistência em saúde mental e serviços psicossociais na resposta
humanitária a crises; vi) Sensibilização nos países de acolhida; vii) Abordagem
multidisciplinar;

viii)

Coordenação

interagências

e

parcerias;

ix)

Ética

e

confidencialidade, a serem respeitadas no trabalho relativo à saúde mental dos
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migrantes, em todas as circunstâncias a neutralidade dos prestadores do serviço
deve ser preservada e os direitos humanos respeitados e promovidos.
Quanto aos diferentes fluxos migratórios, a OIM trata da migração laboral, a
migração de retorno, os fluxos mistos ou as migrações irregulares. No que concerne
à migração laboral, destaca-se o Documento de Informação MC/INF/264 de 2003,
que sinaliza como uma grande necessidade em matéria de proteção dos
trabalhadores migrantes o acesso a serviços sociais e de saúde, destacando que os
trabalhadores migrantes encontram frequentemente barreiras socioeconômicas,
legais, financeiras, geográficas e culturais para acessá-los. Neste sentido, nota-se
que um acesso limitado aos serviços de saúde afeta a saúde mental e física dos
trabalhadores migrantes, agravando suas situações de vulnerabilidade.
Os fluxos migratórios mistos foram abordados no Documento de Informação
MC/INF/294 de 2008, que encoraja os Estados e outros atores relevantes a gerir
todo o ciclo da migração de forma coerente, incluindo a abordagem dos fluxos
migratórios mistos antes e durante seu desenvolvimento, em situações de
emergência, após a chegada e em longo prazo. Uma gestão coerente e sistemática
das migrações deve esforçar-se para assegurar a proteção, a dignidade e o bemestar de todos os migrantes, considerando as diferentes necessidades e
características assim como as categorias específicas dos migrantes como parte de
uma abordagem abrangente. Outro documento sobre migração irregular e fluxos
mistos foi adotado em 2009 (MC/INF/297), abordando tópicos de interesse da
pesquisa como assistência direta aos migrantes vulneráveis, desenvolvimento de
políticas, legislação e programas, treinamento de atores envolvidos e disseminação
de informação para migrantes e comunidades de acolhida.
Sobre as migrações ambientais, destaca-se o Documento de Informação
MC/INF/288 de 2007 e uma recente publicação de 2014 sobre migrações, meio
ambiente e mudanças climáticas. O primeiro documento apresenta distintos cenários
relativos a: i) propensão à migração relacionada a mudanças ambientais; ii) o
impacto das migrações sobre o meio ambiente; iii) a interação entre migração,
mudanças ambientais, segurança humana e conflito. Como princípios para uma
gestão efetiva das migrações ambientais são apresentados os seguintes: i) política
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proativa e ação e planejamentos antecipados: ii) políticas abrangentes e coerentes;
iii) cooperação bilateral e regional; iv) parceria entre as diversas partes interessadas.
O segundo documento é vasto e aborda diferentes perspectivas das migrações
induzidas por fatores ambientais e, notadamente, as mudanças climáticas. Cabe
destacar, no contexto desta pesquisa, algumas das recomendações no que
concerne às migrações ambientais e políticas migratórias como: i) abordar a questão
da fragmentação das respostas entre diferentes ministérios ligada à transversalidade
da migração, ainda mais expressiva no que tange as migrações ambientais; ii)
abordar a migração ambiental também no nível da cooperação regional; iii)
implementar normas e políticas nacionais sobre deslocamentos internos; iv) alterar
leis e políticas nacionais sobre migração para abordar as migrações ambientais; v)
promover ferramentas de integração como parte de uma abordagem mais ampla da
gestão das migrações no que concerne às migrações ambientais, por exemplo,
facilitando aos recém-chegados o acesso a serviços, sem alienar a comunidade de
acolhida.
2. MAPEAMENTO DAS NORMAS E DIRETRIZES REGIONAIS EM MATÉRIA DE
DIREITOS HUMANOS DOS MIGRANTES E ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS
ESSENCIAIS
2.1 Organização dos Estados Americanos (OEA).
O processo de integração regional no continente americano ocupou-se da
regulamentação da mobilidade humana. No âmbito da Organização dos Estados
Americanos (OEA), o desenvolvimento de diretrizes normativas destinadas aos
Estados membros, a consagração da tradição (especialmente latino-americana) do
asilo e o sistema de proteção aos direitos humanos no continente conduziram a
temática migratória na região.
O desenvolvimento do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos
Humanos, em especial, composto pela estrutura da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos; do corpo de Tratados internacionais direta ou indiretamente
relacionados ao tema e, sobretudo, a elaboração da Convenção Americana de
Direitos Humanos (o Pacto de San José da Costa Rica, de 1969), constituem
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instrumentos importantes para o reconhecimento dos direitos humanos dos
imigrantes na região. A partir da Convenção Americana de Direitos Humanos, foi
também instituída a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual, em sua rica
jurisprudência, contribuiu para a afirmação dos direitos das pessoas em mobilidade.
Nesse escopo, podemos citar como dois marcos importantes o Parecer Consultivo
da Corte Interamericana de Direitos Humanos nº18 sobre o direito dos migrantes
indocumentados e o recente Parecer Consultivo nº21 sobre as garantias de direitos
às crianças migrantes; além de vários casos contenciosos que versam sobre a
temática e estabelecem verdadeiro paradigma jurídico para a consolidação dos
direitos de imigrantes e refugiados14.
Fora do âmbito da OEA, a memorável iniciativa de países latino-americanos
no esforço para estabelecer uma proteção mais ampla aos refugiados foi a
Declaração de Cartagena (realizada em Cartagena das Índias, Colômbia, em 1984).
A Declaração converteu-se em um marco da Proteção Internacional dos Refugiados,
pois amplia seu conceito para aqueles que foram “vítimas de massivas violações de
direitos humanos”. Apesar de não ter natureza cogente, a Declaração influenciou
normas nacionais e a jurisprudência internacional acerca do status de refugiado15.
2.1.1 Convenções e Declarações em matéria de direitos humanos e migrações
Quadro 16. Normas obrigatórias OEA direitos humanos e migrações
NORMA

ADOÇÃO

Convenção
7ª
sobre o
Conferência
Asilo Político Internacional
Americana
–
Montevidéu,
Uruguai
Convenção
10ª
sobre o
Conferência
Asilo
Americana

ENTRAORGANISMO
DA
IMPLICADO
EM VIGOR
28 de
Organização
março de
dos Estados
1935
Americanos

RATIFICAÇÃO
PELO BRASIL

INSTRUMENTO
INTERNO

1º de setembro
de 1936

Decreto nº 1.570,
de 13 de abril de
1937

29 de
dezembro
de 1954

18 de novembro
de 1964

Decreto nº
55.929, de 19 de
abril de 1965.

Organização
dos Estados
Americanos

14

Marco importante foi a recente sentença da Corte no caso da Família Pacheco Tineo v. Bolívia
(2013).
15
A definição ampliada do status de refugiado contida na Declaração de Cartagena foi adotada pela
Legislação Brasileira sobre Refúgio (Lei 9474 de 1997).
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Territorial

Convenção
sobre o
Asilo
Diplomático

Convenção
Americana
sobre
Direitos
Humanos –
Pacto de
San Jose da
Costa Rica
Declaração
Americana
dos Direitos
e Deveres
do Homem

Declaração
de
Cartagena
sobre
Refugiados

Convenção
Interamerica
-na para
Prevenir e
Punir a
Tortura

– Caracas,
28 de
março de
1954
10ª
Conferência
Americana
– Caracas,
28 de
março de
1954
Conferência
Especializada
Interamericana sobre
Direitos
Humanos
de 1969 –
San Jose,
Costa Rica
9ª
Conferência
Internacional dos
Estados
Americano,
em Bogotá,
Colômbia,
em 1948
A definição
ampliada da
declaração
foi
aprovada
pela
Assembleia
Geral da
OEA em
1985 – 15º
período
ordinário de
sessões
Assembleia
Geral – 15º
período
ordinário de
sessões –
1985 –
Cartagena,
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29 de
dezembro
de 1954

Organização
dos Estados
Americanos

25 de junho de
1957

Decreto nº
42.628, de 13 de
novembro de
1957

18 de
julho de
1978

Organização
dos Estados
Americanos

9 de julho de
1992

Decreto nº 678,
de 6 de
novembro de
1992

30 de abril
de 1948

Organização
dos Estados
Americanos

Não possui
força vinculante,
mas seus
princípios são
adotados pela
legislação
brasileira

Não possui força
vinculante, mas
seus princípios
são adotados
pela legislação
brasileira

22 de
novembro
de 1984 –
Colóquio
de
Cartagena

Organização
dos Estados
Americanos

Não possui
força vinculante,
mas seus
princípios são
adotados pela
legislação
brasileira

Não possui força
vinculante, mas
seus princípios
são adotados
pela legislação
brasileira

28 de
fevereiro
de 1987

Organização
dos Estados
Americanos

9 de junho de
1989

Decreto nº
98.386, de 9 de
dezembro de
1989
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Colômbia

Protocolo
Adicional à
Convenção
Americana
Sobre
Direitos
Humanos
em Matéria
de Direitos
Econômicos,
Sociais e
Culturais –
“Protocolo
de San
Salvador”

Assembleia
Geral – 18°
período
ordinário de
sessões –
1988 – San
Salvador, El
Salvador

16 de
novembro
de 1999

Organização
dos Estados
Americanos

8 de agosto de
1996

Decreto n° 3.321
de 30 de
dezembro de
1999

Convenção Assembleia
Interamerica Geral – 24º
-na para
período
Prevenir,
ordinário de
Punir e
sessões –
Erradicar a
1994 –
Violência
Belém,
contra a
Brasil
Mulher –
Convenção
de Belém do
Pará

9 de junho
de 1994

Organização
dos Estados
Americanos

16 de novembro
de 1995

Decreto nº 1.973,
de 1º de agosto
de 1996.

17 de março de
1994

Decreto 1.212, de
3 de agosto de
1994

Convenção
Interamerica
-na sobre
Restituição
Internacional
de Menor

4ª
Conferência
Especializada
Interamericana sobre
Direito
Internacional Privado

15 de
julho de
1989

Organização
dos Estados
Americanos
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5ª
Conferência
Especializada
Interamericana sobre
Direito
Internacional Privado
Convenção Conferência
Interamerica Especializa-na sobre
da
Extradição Interamericana sobre
Extradição

15 de
agosto de
1997

Convenção
Interamerica
-na contra o
Racismo, a
Discriminação Racial e
Formas
Correlatas
de
Intolerância
Convenção
Interamerica
na contra
toda Forma
de
Discriminação e
Intolerância

Assembleia
geral – 43º
período
ordinário de
sessões –
2013 – La
Antígua,
Guatemala

Não está
em vigor

Organização
dos Estados
Americanos

Assembleia
geral – 43º
período
ordinário de
sessões –
2013 – La
Antígua,
Guatemala

Não está
em vigor

Organização
dos Estados
Americanos

28 de
março de
1992

Organização
dos Estados
Americanos

Organização
dos Estados
Americanos

3 de julho de
1997

Decreto 2.740, de
20 de agosto de
1998

Não signatário

No âmbito das normas obrigatórias da OEA, identificam-se normas
migratórias específicas, como as três convenções sobre o asilo (político, territorial e
diplomático) e a Convenção sobre extradição, normas que trazem disposições
importantes no contexto das migrações, como a Convenção sobre restituição
internacional de menor ou sobre o tráfico de pessoas, especificamente os menores
(Convenção sobre o tráfico internacional de menores) e distintas normas em matéria
de direitos humanos que se aplicam integralmente aos imigrantes, compondo o
quadro normativo de proteção de direitos humanos na América.
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Cabe destacar que duas importantes normas no contexto da proteção dos
direitos humanos dos imigrantes foram adotadas pela OEA em 2013 versando sobre
questões ligadas à discriminação (Convenção contra o racismo, a discriminação
racial e formas correlatas de intolerância e Convenção contra toda forma de
discriminação e intolerância). Porém, estas duas convenções não estão atualmente
em vigor. A entrada em vigor destas duas convenções significará um avanço
significativo na proteção dos imigrantes contra toda forma de discriminação, racismo
e intolerância e a garantia de igual proteção e realização de seus direitos humanos
em pé de igualdade com os nacionais. O Brasil assinou as duas convenções em 6
de julho de 2013. A ratificação destas convenções é fortemente recomendável, visto
sua importância na proteção dos imigrantes contra atos de racismo, discriminação e
intolerância e a realização de seus direitos humanos. A título de exemplo, no que
concerne ao escopo específico da pesquisa (acesso a direitos e serviços), destacase o artigo 4 da Convenção contra o racismo, a discriminação racial e formas
correlatas de intolerância; com isso, estabelece o compromisso dos Estados a
prevenir, eliminar, proibir e punir, entre outros:
ix. qualquer restrição ou limitação do uso de idioma, tradições, costumes e
cultura das pessoas em atividades públicas ou privadas;
xi. negação do acesso à educação pública ou privada, bolsas de estudo ou
programas de financiamento educacional,
xii. negação do acesso a qualquer direito econômico, social e cultural.
Também o artigo 6º é relevante para a pesquisa, pois estabelece o
compromisso dos Estados em formular e implementar políticas visando proporcionar
o tratamento equitativo e gerar igualdade de oportunidades, entre elas políticas
educacionais, medidas trabalhistas ou sociais ou qualquer outro tipo de política
promocional.
A Convenção contra toda forma de discriminação e intolerância é ainda mais
especificamente voltada para a proteção dos migrantes. Já no seu preâmbulo indica
os imigrantes, refugiados, deslocados e suas famílias como vítimas da discriminação
e da intolerância nas Américas, citando-os novamente quando se refere a pessoas e
grupos que vivenciam formas múltiplas ou extremas de discriminação e intolerância.
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Ademais, considera que a experiência individual e coletiva de discriminação e
intolerância deve ser levada em conta para combater a exclusão e a marginalização
com base na condição de imigrante, refugiado ou deslocado. São reproduzidas as
mesmas disposições do artigo 4 da Convenção contra o racismo e discriminação
racial no que se refere aos atos de negação de acesso à educação ou qualquer
direito econômico, social e cultural, assim como do artigo 6º em relação às políticas
para o tratamento equitativo e igualdade de oportunidades.
Ainda em matéria de normas gerais que trazem disposições específicas sobre
a questão dos imigrantes, cabe destacar a Convenção Interamericana para prevenir,
punir e erradicar a violência contra a mulher, conhecida como “Convenção de Belém
do Pará”. No seu artigo 2, que estabelece o escopo da violência contra a mulher, o
texto referencia o tráfico de mulheres. Mais especificamente, no artigo 9, indica a
especial situação de vulnerabilidade à violência que a mulher possa estar submetida
em razão de sua condição de imigrante, de refugiada ou de deslocada, solicitando
que os Estados levem em conta esta situação.
No que se refere ao tráfico de pessoas, a Convenção Interamericana sobre
tráfico internacional de menores estabelece como obrigações gerais dos Estadospartes, visando a proteção dos direitos fundamentais e dos interesses superiores do
menor, a prevenção e sanção do tráfico internacional de menores:
a) garantir a proteção do menor, levando em consideração os seus
interesses superiores;
b) instituir entre os Estados-partes um sistema de cooperação jurídica que
consagre a prevenção e a sanção do tráfico internacional de menores, bem
como a adoção das disposições jurídicas e administrativas sobre a referida
matéria com essa finalidade;
c) assegurar a pronta restituição do menor vítima do tráfico internacional
ao Estado onde tem residência habitual, levando em conta os interesses
superiores do menor.
O Brasil ratificou a maior parte das normas em vigor, com exceção da
Convenção Interamericana sobre extradição, que entrou em vigor no ano de 1992.
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De outra parte, como ressaltado, o Brasil assinou mas ainda não ratificou as duas
convenções tratando dos temas do racismo, da discriminação e da intolerância.
2.1.2 Resoluções da Assembleia Geral da OEA em matéria de direitos humanos
dos migrantes
Quadro 17. Resoluções da Assembleia Geral da OEA
TIPO DE DOC

TEMA

DATA

Resolução 2839
(2014)
Resolução 2758
(2012);
Resolução 2678
(2011);
Resolução 2597
(2010);
Resolução 2511
(2009);
Resolução 2402
(2008);
Resolução 2296
(2007);
Resolução 2232
(2006);
Resolução 2047
(2004);
Resolução 1971*
(2003);
Resolução 1892*
(2002);
Resolução 1832
(2001);
Resolução 1762
(2000);
Resolução 1693
(1999).
Resolução 2826
(2014)
Resolução 2787
(2013);
Resolução 2665
(2011);
Resolução 2599
(2010);

Proteção dos
Solicitantes da
condição de Refúgio
e dos Refugiados
nas Américas

Os numerais dentro
dos parênteses
indicam o ano da
Resolução

Prevenção e
Redução da
Apatridia e proteção
das pessoas
apátridas nas
Américas

Os numerais dentro
dos parênteses
indicam o ano da
Resolução

PARÁGRAFOS DE
INTERESSE
Todo o teor do texto
é de interesse para a
pesquisa

Todo o teor dos
textos é de interesse
para a pesquisa –
Porém elas versam
sobre temas que se
repetem sobre a
adoção dos
documentos
internacionais, os
avanços obtidos na
questão dos
Deslocados Internos
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Resolução 2777
(2013)

Fortalecimento do
tema migratório na
OEA

2013

Todo o teor do texto
é de interesse para a
pesquisa

Resolução 2771
(2013)
Resolução 2707
(2012)
Resolução 2686
(2011)
Resolução 2548
(2010)
Resolução 2486
(2009)
Resolução 2432
(2008)
Resolução 2240
(2006)
Resolução 2148
(2005)
Resolução 1949
(2003)

Prevenção e
erradicação da
exploração sexual,
tráfico e contrabando
de meninos,
meninas e
adolescentes

Os numerais dentro
dos parênteses
indicam o ano da
Resolução

Todo o teor do texto
é de interesse para a
pesquisa

Resolução 2738
(2012)

Cria a Comissão de
Assuntos Migratórios
(órgão permanente)
Direitos dos
Migrantes, incluídos
os trabalhadores
migrantes e suas
famílias

2012

Todo o teor do texto
é de interesse para a
pesquisa
Todo o teor do texto
é de interesse para a
pesquisa

Resolução 2790
(2013)
Resolução 2729
(2012)
Resolução 2669
(2011)
Resolução 2141
(2005)
Resolução 2690
(2011) Resolução
2608 (2010)
Resolução 2465
(2009)
Resolução 2356
(2008)Resolução
2326 (2007)
Resolução 2248
(2006)
Resolução 2326
(2007)

Os numerais dentro
dos parênteses
indicam o ano da
Resolução

Populações e fluxos
migratórios nas
Américas

Os numerais dentro
dos parênteses
indicam o ano da
Resolução

Todo o teor dos
textos é de interesse
para a pesquisa

Cria a Comissão
Especial de
Assuntos Migratórios
(esse órgão passou
a ser permanente

2007

Todo o teor do texto
é de interesse para a
pesquisa
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(2004)
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(2009)
Resolução 2256
(2006)
Resolução 2118
(2005)
Resolução 2019
(2004)
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com a Comissão de
Assuntos
Migratórios)
Traz mandatos e
ações da Comissão
Especial de
Assuntos Migratórios

Os numerais dentro
dos parênteses
indicam o ano da
Resolução

Todo o teor dos
textos é de interesse
para a pesquisa

2010

Todo o teor dos
textos é de interesse
para a pesquisa

Os Direitos
Humanos de todos
os trabalhadores
Migratórios e de
suas famílias

Combate ao tráfico
de pessoas
(especialmente
mulheres e crianças)

Todo o teor dos
textos é de interesse
para a pesquisa

A Assembleia Geral da OEA adotou distintas resoluções versando sobre
temas migratórios, notadamente sobre refugiados e solicitantes de refúgio, apatridia,
direitos dos migrantes e dos trabalhadores migrantes e suas famílias, população
migrante e fluxos migratórios nas Américas, tráfico de pessoas, especialmente
crianças, adolescentes e mulheres, Comissão de Assuntos Migratórios e
fortalecimento do tema migratório nas Américas.
No que se refere aos refugiados e solicitantes de refúgio, foram adotadas
quatorze resoluções no período entre 1999 e 2014, sendo que as resoluções
anteriores a 2010 tratavam igualmente do tema da apatridia. Tais resoluções versam
sobre temas que se repetem a cada ano sobre a adoção de documentos
internacionais e avanços obtidos. Entre as principais recomendações feitas aos
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Estados nas resoluções mais recentes. As resoluções de 2014 AG/RES. 2839
(XLIV-O/14) e de 2012 AG/RES. 2758 (XLII-O/12) recomendam aos Estados:
-

Defender e respeitar os princípios internacionais de proteção dos refugiados,
particularmente o de não devolução.

-

Adotar procedimentos e mecanismos institucionais para a implementação
efetiva dos instrumentos internacionais em matéria de refugiados.

-

Continuar fortalecendo os órgãos nacionais de determinação da condição de
refugiado por meio de mecanismos de gestão da qualidade, o fortalecimento
da cooperação bilateral e regional e a implantação de programas de formação
regional, assegurando, assim, a aplicação efetiva dos padrões do devido
processo legal em todos os procedimentos de determinação da condição de
refugiado.

-

Colaborar e apoiar o fortalecimento e consolidação dos programas de
fronteiras

solidárias, cidades

solidárias e

reassentamentos solidários

propostos no Plano de Ação do México.
-

Promover ações para garantir o desfrute de todos os direitos dos refugiados.

-

Incrementar a cooperação técnica e econômica com os países do Hemisfério
receptores de refugiados que a requeiram e trabalhar em cooperação com o
ACNUR para garantir uma proteção efetiva aos refugiados e solicitantes de
refúgio dentro da região.
Além destas recomendações gerais, outras foram feitas ao longo dos anos. A

resolução de 2010 AG/RES. 2597 recomenda a adoção de uma perspectiva de
gênero nos regulamentos, políticas e práticas a fim de garantir que as solicitações
para o reconhecimento da condição de refugiado sejam adequadamente
consideradas, incluindo aquelas de pessoas perseguidas por motivos de gênero. Em
2009 (AG/RES. 2511) a OEA aborda o tema do tráfico de pessoas, solicitando aos
Estados que estudem o vínculo possível entre o tráfico e a proteção internacional
dos refugiados, e outorguem às vítimas do tráfico e outros que não possam voltar
para seus países de origem algum tipo de proteção subsidiária ou proteção
internacional como refugiado aos que preencham os requisitos. A resolução de 2004
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(AG/RES. 2047) chama à cooperação internacional e interamericana para facilitar as
assistência e proteção necessárias em situações de afluência massiva de
refugiados, assim como para buscar soluções duráveis como a repatriação
voluntária, a integração local ou o reassentamento em um terceiro Estado. Por fim,
em 2003 (AG/RES. 1971), os Estados são chamados a facilitar os procedimentos
para o trâmite das solicitações de refúgio e asilo, considerando o gênero e a idade,
incluindo medidas relativas às vítimas de abuso sexual e trauma, assim como as
crianças desacompanhadas ou separadas de seus pais.
No que se refere à apatridia, a Assembleia Geral da OEA adotou quatro
resoluções específicas nos anos de 2010 a 2014. A resolução mais recente de 2014
AG/RES. 2826 (XLIV-O/14), considera a apatridia como um grave problema
humanitário que requer ampla cooperação internacional e desenvolvimento de
programas na matéria, reconhecendo a responsabilidade primordial dos Estados de
prevenir e reduzir a apatridia. Entre as recomendações feitas aos Estados,
destacam-se:
-

Ratificação ou adesão aos instrumentos internacionais sobre apatridia e
estabelecer e fortalecer os organismos técnicos competentes para velar por
sua adequada implementação.

-

Sem prejuízo da ratificação ou adesão aos instrumentos internacionais sobre
apatridia, revisar ou aprovar sua normativa interna para regular de forma
integral os aspectos relacionados à identificação e proteção de pessoas
apátridas e sua devida documentação, assim como incluir em suas normas
sobre nacionalidade salvaguardas apropriadas para prevenir e reduzir os
casos de apátrida e eliminar os existentes.

-

Aplicar as medidas jurídicas e práticas necessárias para superar as
dificuldades para efetuar registro civil.

-

Continuar velando pela aplicação dos instrumentos internacionais em matéria
de apatridia e apoiar os esforços para erradicar a apatridia.
No que se refere aos direitos dos migrantes e dos trabalhadores migrantes e

suas famílias dois grupos de resoluções foram adotadas. De 2004 a 2010 foram
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adotadas resoluções específicas sobre os direitos humanos dos trabalhadores
migrantes e suas famílias e de 2011 a 3013 foram adotadas resoluções tratando de
forma geral dos direitos dos migrantes, incluindo os trabalhadores migrantes e suas
famílias. Em 2005, por meio da Resolução AG/RES. 2141 (XXXV-O/05) foi criado o
Programa Interamericano para a promoção e proteção dos direitos humanos dos
migrantes, incluindo os trabalhadores migrantes e suas famílias.
Sobre a questão específica dos direitos humanos dos trabalhadores
migrantes e suas famílias, a resolução mais recente de 2010 AG/RES. 2593 (XLO/10) exorta os Estados a promover e proteger de forma efetiva os direitos humanos
e

liberdades fundamentais

dos trabalhadores migrantes

e

suas famílias,

particularmente as mulheres e crianças, independente de seu status migratório, em
conformidade com o direito internacional dos direitos humanos. Solicita igualmente
que os Estados evitem adotar leis que discriminem injustamente os imigrantes e que
continuem esforçando-se para cumprir suas obrigações internacionais sobre o
tratamento dos imigrantes. Pede-se aos Estados que façam cumprir a legislação
trabalhista e que atuem quando se infrinja esta legislação no que se refere às
relações laborais e condições de trabalho dos trabalhadores migrantes, além de
facilitar as transferências de bens, pensões e recursos das pessoas migrantes a
seus países de origem ou qualquer outro país.
Em matéria de proteção dos direitos humanos dos imigrantes, de forma geral,
a resolução mais recente de 2013 AG/RES. 2790 (XLIII-O/13) traz distintas
recomendações aos Estados, dentre as quais se destacam:
-

Promover e respeitar os direitos humanos e liberdades fundamentais dos
migrantes, incluindo trabalhadores imigrantes e membros de suas famílias,
com ênfase nas mulheres, crianças e adolescentes, independente de seu
status migratório.

-

Evitar a adoção de leis que discriminem os imigrantes de forma a violar seus
direitos humanos.

-

Promover campanhas para informar aos migrantes e seus defensores sobre
seus direitos e obrigações, aplicando suas leis de forma a outorgar maior
proteção aos direitos humanos dos imigrantes.
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Nenhum Estado deve tratar como um delito em si mesmo o status migratório
de uma pessoa, ou adotar medidas de prisão penal ou efeito equivalente.

-

Promulgar leis nacionais e adotar medidas mais eficazes para combater o
tráfico ilícito de migrantes e intensificar a cooperação internacional para
combater este tráfico.

-

Fazer respeitar a legislação trabalhista no que se refere aos trabalhadores
imigrantes e facilitar a transferência de fundos.

-

Fomentar e privilegiar na definição, adequação e execução de suas
legislações, políticas, práticas e iniciativas relacionadas com a promoção e
proteção dos direitos humanos dos migrantes o diálogo entre os Estados,
autoridades nacionais competentes e atores relacionados, incluindo a
sociedade civil e os migrantes e a cooperação internacional, regional e
bilateral e o intercâmbio de boas práticas e experiências.

-

Firmar e ratificar a Convenção internacional sobre a proteção dos direitos dos
trabalhadores migrantes e membros de suas famílias e de todos os
instrumentos interamericanos de direitos humanos e aos Estados-partes de
tais instrumentos que tomem as medidas necessárias para adequar seu
marco jurídico aos compromissos assumidos.
Em matéria de tráfico de pessoas, também se identifica um grupo de

resoluções gerais (mesmo que se referindo à questão especial das mulheres e
crianças) nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2009; e um segundo grupo específico
sobre o tráfico de crianças e adolescentes. Quanto às resoluções gerais, destaca-se
a mais recente de 2009 AG/RES. 2456 (XXXIX-O/09), que traz as conclusões e
recomendações da segunda reunião de autoridades nacionais em matéria de tráfico
de pessoas e solicita aos Estados que adotem as medidas necessárias para
implementá-las. O documento, anexo à resolução, traz recomendações quanto à
investigação e tratamento do delito de tráfico de pessoas, administração da justiça e
estratégias de cooperação internacional e fortalecimento institucional; além de
prevenção do tráfico de pessoas, proteção e assistência integral às vítimas, com
ênfase para mulheres, crianças e adolescentes.
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Sobre o tema específico do tráfico e exploração sexual de crianças e
adolescentes, a Resolução AG/RES. 2771 (XLIII-O/13) de 2013 destaca a
necessidade de seguir implementando políticas e estratégias efetivas para combater
estes delitos, e a importância de avançar nos esforços bilaterais, sub-regionais e
regionais para fortalecer a cooperação na luta contra a exploração sexual e tráfico
de crianças e adolescentes.
Nas resoluções sobre populações e fluxos migratórios nas Américas, com
uma perspectiva de direitos humanos, a OEA reconhece a importância de abordar o
tema migratório a partir de uma perspectiva integral que permita estabelecer
políticas migratórias nacionais baseadas no pleno respeito dos direitos humanos dos
migrantes e suas famílias e nos princípios de tolerância, solidariedade, igualdade de
gênero, justiça, inclusão e equidade social.
Cabe destacar igualmente a Resolução AG/RES. 2777 (XLIII-O/13) que
dispõe sobre o fortalecimento do tema migratório na OEA, que prevê uma série de
medidas administrativas neste sentido, o que demonstra claramente o interesse da
OEA em intensificar suas ações em matéria de migrações, numa perspectiva de
direitos humanos.
2.1.3 Documentos das Cúpulas das Américas
Quadro 18. Documentos das Cúpulas das Américas
TIPO DE DOC

TEMA

DATA e LOCAL

5ª Cúpula –
Declaração de Porto
Espanha

Direitos Humanos
dos Migrantes e
proteção aos direitos
trabalhistas desses
migrantes
Direitos Humanos
para os Migrantes;
Cooperação para
combater a migração
de indocumentados;
Compromisso com
diversas temáticas
importantes que vão
desde o tráfico de
pessoas, passando
por trabalhos

2008, Porto
Espanha, Trinidad

4ª Cúpula –
Declaração de
Mar del Plata

2005, Mar del Plata,
Argentina

PARÁGRAFOS DE
INTERESSE
Parágrafo 17 e 18

Parágrafos 26, 27,
28 e 29
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2001, Quebec,
Canadá

1998, Chile

Das seis Cúpulas das Américas, quatro das declarações finais fizeram
referência à questão migratória. Na Declaração de Santiago, adotada durante a 2°
Cúpula, os Estados se comprometem a fazer esforços especiais a fim de garantir os
direitos humanos de todos os migrantes, incluídos os trabalhadores migrantes e
suas famílias. A Declaração da Cidade de Quebec, resultado da 3° Cúpula realizada
em 2001, reconhece as contribuições culturais e econômicas dos imigrantes às
sociedades que os acolhem e às suas comunidades de origem. Os Estados
comprometem-se a assegurar aos migrantes tratamento humano e digno, proteção
legal adequada, defesa dos direitos humanos, bem como condições de trabalho
seguras e saudáveis. Comprometem-se ainda a fortalecer os mecanismos de
cooperação hemisférica, com vistas a atender às legítimas necessidades dos
migrantes e a tomar medidas efetivas contra o tráfico de seres humanos. A
Declaração de Mar del Plata da 4° Cúpula traz quatro parágrafos sobre o tema. O
documento reafirma que devem valer para todo migrante, qualquer que seja sua
condição migratória, a proteção plena de seus direitos humanos e a observância
plena das leis trabalhistas que lhes sejam aplicáveis. Os Estados comprometem-se
a aumentar a cooperação e o diálogo interamericano com a finalidade de reduzir e
desencorajar a migração não documentada, bem como promover processos de
migração de acordo com a ordem jurídica interna de cada Estado e com o Direito
Internacional dos Direitos Humanos aplicável. Além disso, comprometem-se ainda a
dialogar a fim de reduzir o custo e facilitar as transferências de remessas e
intensificar os esforços para combater o tráfico de migrantes e exploração de
pessoas, de acordo com os instrumentos internacionais de direitos humanos, bem
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como facilitar o retorno digno, ordenado e seguro dos migrantes. Por fim, a
Declaração de Porto Espanha adotada durante a 5° Cúpula destinou dois parágrafos
ao tema migratório. O documento reafirma novamente a importância da proteção
dos direitos humanos dos migrantes independente de sua situação migratória e fixa
o compromisso dos Estados de proteger as pessoas, especialmente mulheres,
crianças e adolescentes de todas as formas de tráfico humano e exploração sexual
e econômica e de proporcionar proteção e assistência às vítimas.
2.1.4 Diretrizes e Declarações regionais em matéria de direitos humanos dos
migrantes16
Quadro 19. Diretrizes e Declarações regionais
DOCUMENTOS
Declaração de Cartagena sobre Refugiados
Princípios e Critérios Para a Proteção e
Assistência aos Refugiados, Repatriados e
Deslocados Centro-americanos na América
Latina
Declaração Sobre Refugiados e Pessoas
Deslocadas – Declaração de San José

Declaração de Tlatelolco Sobre Ações
Práticas Em Direito dos Refugiados na
América Latina e Caribe
Declaração e Plano de Ação do México Para
Fortalecer a Proteção Internacional dos
Refugiados na América Latina

Migração e Seguridade Social na América
Declaração de Brasília: rumo à cidadania
Sul-Americana

ADOÇÃO
22 de novembro de 1984 – Colóquio de
Cartagena
Maio de 1989

Dezembro de 1994
Incorporada pela OEA através da Resolução
AG/RES. 1336 (XXV-O/95) – situação dos
refugiados, apátridas e deslocados no
hemisfério americano, aprovada na 90°
sessão plenária celebrada em 9 de junho de
1995
Maio de 1999

16 de novembro de 2004
Incorporada pela OEA através da Resolução
AG/RES. 2232 (XXXVI-O/06) – proteção dos
solicitantes da condição de refugiado, dos
refugiados e repatriados nas Américas,
aprovada na 4° sessão plenária celebrada
em 6 de junho de 2006.
2010
2011
Incorporada pela OEA através da Resolução
AG/RES. 2758 (XLII-O/12) e AG/RES. 2678

16

As Declarações indicadas na tabela são documentos regionais que não se configuram como
documentos específicos da OEA, tendo contudo sido incorporadas pela OEA via resoluções da
Assembleia geral.
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Migração Internacional nas Américas –
Primeiro Relatório do Sistema Contínuo de
Informação Sobre Migração Internacional
nas Américas (SICREMI 2011)
Migração Internacional nas Américas –
Segundo Relatório do Sistema Contínuo de
Informação Sobre Migração Internacional
nas Américas (SICREMI 2012)
Corte Interamericana de Direitos Humanos –
Parecer
Consultivo
OC-18/03
sobre
condições jurídicas e direitos dos migrantes
indocumentados.
Corte Interamericana de Direitos Humanos Parecer Consultivo OC-21/14 sobre direitos
e garantias de crianças no contexto da
migração e/ou em necessidade de proteção
internacional
Declaração do Conselho Permanente da
OEA sobre crianças e adolescentes centroamericanos migrantes desacompanhados
Declaração do Brasil – um marco de
cooperação e solidariedade regional para
fortalecer a proteção internacional das
pessoas refugiadas, deslocadas e apátridas
na América Latina e no Caribe
Plano de Ação do Brasil – um roteiro comum
para fortalecer a proteção e promover
soluções duradouras para as pessoas
refugiadas, deslocadas e apátridas na
América Latina e no Caribe em um marco de
cooperação e solidariedade

(XLI-O/11) - proteção dos solicitantes da
condição de refugiado, dos refugiados e
repatriados nas Américas, aprovada na 4°
sessão plenária celebrada em 7 de junho de
2011.
2011

2012

2003

2014

23 de julho de 2014

3 de dezembro de 2014

3 de dezembro de 2014

No que se refere às declarações e diretrizes regionais, deve-se dar especial
destaque ao processo de construção de um marco regional de proteção de
refugiados, deslocados e apátridas, iniciado em 1984 com a Declaração de
Cartagena, que ampliou a definição de refugiado na América Latina e propôs
abordagens inovadoras no que se refere às necessidades humanitárias dos
refugiados e deslocados, a partir de uma perspectiva de solidariedade e cooperação.
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Neste sentido, por exemplo, a definição de refugiado da Declaração de Cartagena
contempla, além da situação de perseguição individual por um dos cinco motivos
elencados no texto (raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política), a
situação de grave e generalizada violação de direitos humanos como hipótese para
o reconhecimento da condição de refugiado, ampliando, assim, o conceito de
refugiado previsto na Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados.
Este processo iniciado com a Declaração de Cartagena sobre Refugiados de
1984 teve continuidade com a Declaração de San José sobre Refugiados e Pessoas
Deslocadas de 1994, a Declaração e Plano de Ação do México Para Fortalecer a
Proteção Internacional dos Refugiados na América Latina de 2004, a Declaração de
Brasília Sobre a Proteção de Pessoas Refugiadas e Apátridas no Continente
Americano de 2010 e, por fim, a Declaração e o Plano de Ação adotados no Brasil
em dezembro de 2013 em comemoração aos 30 anos da Declaração de Cartagena,
designados Declaração e Plano de Ação do Brasil. Como os demais documentos já
são amplamente conhecidos e foram detalhadamente estudados pela doutrina, cabe
destacar alguns elementos dos recentes documentos aprovados no Brasil em 2014.
Dos demais documentos, serão destacados apenas elementos pontuais que façam
referência aos direitos que foram selecionados para estudo nesta pesquisa, a saber:
saúde, educação, trabalho, moradia e questões ligadas à documentação, assim
como os grupos considerados vulneráveis.
Neste sentido, a Declaração de Cartagena prevê o fortalecimento de
programas de proteção e assistência aos refugiados, sobretudo nos aspectos de
saúde, educação, trabalho e segurança, assim como a integração dos refugiados na
vida produtiva do país, a fim de que possam desfrutar dos direitos econômicos,
sociais e culturais. Os Princípios e critérios para a proteção e assistência aos
refugiados, repatriados e deslocados centro-americanos na América Latina de 1989
reforça que os direitos fundamentais beneficiam igualmente os imigrantes, não
admitindo suspensão, mesmo em situações excepcionais. Entre os direitos não
derrogáveis indica o direito a ser protegido contra privação arbitrária da liberdade,
contra a tortura, tratamento ou castigo cruel e desumano, o direito a não ser
submetido à servidão ou escravidão, tampouco a penas retroativas; além do mais,
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insta pela preservação dos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica,
liberdade de pensamento, consciência e religião e direito de proteção contra a
discriminação. Esta lista de direitos não derrogáveis estende-se igualmente à
proteção da família, aos direitos da criança, ao direito à nacionalidade, direitos
políticos e direito às garantias judiciais. Destaca igualmente a importância da
equiparação dos direitos dos refugiados com os dos nacionais quanto às
possibilidades de emprego para assegurar o êxito de sua integração.
A Declaração de San José sobre Refugiados e Pessoas Deslocadas de 1994,
em comemoração ao 10° aniversario da Declaração de Cartagena reforça a
necessidade

de

que

os governos atuemm

em favor

da

promoção,

do

desenvolvimento e da aplicação harmoniosa do direito internacional em matéria de
direitos humanos, direito humanitário e direito de refugiados, demonstrando
claramente a abordagem da migração a partir da ótica dos direitos humanos. Solicita
aos Estados que ofereçam documentação indispensável ou regularizem a condição
migratória dos imigrantes. Reafirma igualmente que os refugiados e demais
imigrantes são titulares de direitos humanos que devem ser respeitados em todo
momento, circunstância e lugar, tais direitos são inalienáveis e devem ser
respeitados antes, durante e depois de seu êxodo ou do retorno, devendo-se ainda
prover aos imigrantes o necessário para garantir seu bem-estar e dignidade
humana. A Declaração aborda também o tema dos grupos vulneráveis, propondo
melhorar a situação das crianças refugiadas e atender as necessidades das
mulheres e meninas refugiadas nas áreas de saúde, segurança, trabalho e
educação.
A Declaração de Tlatelolco sobre ações práticas no direito dos refugiados na
América Latina e Caribe de 1999 reforça o enfoque pautado nos direitos humanos e
na igualdade de gênero, solicitando que se continuem tomando e ampliando
medidas para garantir o tratamento dos migrantes conforme os direitos humanos e
incrementem os esforços na promoção dos direitos humanos em geral e dos direitos
dos refugiados em particular. Destaca igualmente a necessidade de sensibilizar a
opinião pública para criar uma cultura solidária em relação aos refugiados e evitar
tendências xenofóbicas.
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No que se refere à Declaração e Plano de Ação do México para fortalecer a
proteção internacional dos refugiados na América Latina, que comemorou o 20°
aniversário da Declaração de Cartagena, estes documentos seguem adotando uma
perspectiva pautada nos direitos humanos, na igualdade de gênero e na proteção
dos grupos vulneráveis. Nenhuma menção direta foi feita a direitos específicos,
notadamente aqueles trabalhados nesta pesquisa. Reafirma-se, contudo, os
princípios de indivisibilidade e interdependência de todos os direitos humanos e a
necessidade de uma proteção integral dos refugiados, que garanta o devido
exercício de seus direitos, em particular, os direitos civis, econômicos, sociais e
culturais. Para os países que estão em processo de revisão de sua legislação,
recomenda-se que sua legislação interna seja consistente com os padrões
internacionais e regionais em matéria de refugiados e direitos humanos, e se supere
eventuais lacunas existentes entre a prática estatal e a norma escrita. Quanto aos
grupos vulneráveis, destaca-se a necessidade de proporcionar proteção e
assistência humanitária atendendo às necessidades diferenciadas de homens e
mulheres, crianças e meninas, adolescentes e adultos idosos, pessoas com
necessidades especiais, minorias e grupos étnicos.
A Declaração de Brasília de 2011 dá seguimento a esta perspectiva
reafirmando a prioridade conferida ao respeito e à promoção dos direitos humanos
dos migrantes e suas famílias, independentemente de sua condição migratória,
nacionalidade, origem étnica, gênero, idade ou qualquer outra consideração. O
documento condena as políticas migratórias que vulneram os direitos fundamentais
dos imigrantes e limitam seu acesso à educação e à saúde. Reconhece igualmente
a necessidade de introduzir, na formulação e condução das políticas migratórias,
dispositivos que facilitem a integração dos imigrantes, promovam a inclusão social
dos imigrantes particularmente vulneráveis, em especial mulheres, crianças e
adolescentes, idosos e deficientes. Por outro lado, condena políticas ou iniciativas
que tipifiquem a irregularidade migratória como crime, equiparando, desse modo, as
pessoas indocumentadas aos criminosos.
Por fim, a Declaração do Brasil “Um marco de cooperação e solidariedade
regional para fortalecer a proteção internacional das pessoas refugiadas, deslocadas
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e apátridas na América Latina e no Caribe”, adotada em Brasília em 3 de dezembro
de 2014 em comemoração aos 30 anos da Declaração de Cartagena adota também
uma perspectiva pautada na promoção e respeito dos direitos humanos e uma
especial atenção aos grupos vulneráveis, dentre os quais a Declaração menciona os
menores, as mulheres, as vítimas do tráfico de pessoas, de violência sexual e de
gênero, as vítimas das mudanças climáticas e desastres naturais, sendo esta última
uma inovação introduzida pelo documento. A Declaração, em matéria de direitos
humanos, destaca a importância de velar pelo respeito irrestrito, proteção e
promoção dos direitos humanos dos refugiados, deslocados e apátridas, com
especial ênfase nos grupos em situação de vulnerabilidade. Recomenda ainda a
adoção de políticas públicas integrais e sua inclusão nos planos nacionais de
desenvolvimento

que

atendam

às

necessidades

das

pessoas

refugiadas,

deslocadas ou apátridas, contando com sua participação e a das comunidades de
acolhida, e multiplicar esforços para garantir o gozo dos direitos econômicos, sociais
e culturais, incluindo os laborais.
No que se refere aos grupos vulneráveis, em matéria de proteção de crianças
e adolescentes, recomenda promover a avaliação de suas necessidades de
proteção, incluindo seu aceso aos procedimentos de determinação da condição de
refugiado, e enfatizar que toda consideração nesta matéria deve ser regida pelos
princípios reconhecidos na Convenção sobre os Direitos da Criança, em particular o
interesse superior da criança e a não discriminação, procurando respeitar a unidade
familiar e reconhecendo as crianças como sujeitos de direito e de proteção especial.
Quanto às vítimas do tráfico de pessoas, deve-se garantir seu acesso aos
procedimentos de determinação da condição de refugiado, destacando a
importância de sua identificação precoce em razão de sua situação de
vulnerabilidade, e reconhecendo a complementaridade entre os sistemas de asilo e
de proteção de vítimas de tráfico de pessoas. Para as vítimas de violência sexual e
de gênero, propõe-se continuar avançando na identificação, prevenção, proteção
efetiva e implementação de mecanismos de referência e de resposta diferenciada. O
documento reconhece, igualmente, desafios apresentados pela mudança climática e
pelos desastres naturais, bem como o deslocamento de pessoas através das
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fronteiras que estes fenômenos possam gerar na região, e a necessidade de levar
adiante estudos e prestar mais atenção a este tema, inclusive por parte do ACNUR.
Sobre a documentação, a Declaração recomenda oferecer facilidades para a
concessão de documentos de identificação pessoal às pessoas refugiadas,
deslocadas ou apátridas, sem menção nem referência à condição da pessoa para
promover a integração local em conformidade com a legislação nacional. Visa-se
igualmente facilitar a naturalização dos refugiados e apátridas como estratégia de
soluções duradouras.
Em matéria de não discriminação, visa-se propiciar políticas de hospitalidade
e não discriminação para fortalecer a integração local por meio da promoção do
respeito à diversidade e à interculturalidade, ressaltando o aporte positivo das
pessoas refugiadas, deslocadas e apátridas para as comunidades de acolhida.
O Plano de Ação do Brasil “Um roteiro comum para fortalecer a proteção e
promover soluções duradouras para as pessoas refugiadas, deslocadas e apátridas
na América Latina e no Caribe em um marco de cooperação e solidariedade” traz
informações e recomendações sobre os programas estabelecidos na região,
indicando recomendações em matéria de proteção de grupos vulneráveis e acesso a
direitos e serviços. Quanto ao Programa “Asilo de Qualidade”, destacam-se as
seguintes recomendações em matéria de direitos humanos e proteção diferenciada
de grupos vulneráveis:
-

Adotar ou revisar a normativa interna para incorporar padrões elevados de
proteção do direito internacional dos refugiados e dos direitos humanos, e
incluir disposições sobre necessidades específicas de proteção com base na
idade, gênero e diversidade;

-

Reforçar o enfoque diferenciado em idade, gênero e diversidade, tanto nos
procedimentos para determinar a condição de refugiado, como nas decisões
sobre os pedidos de reunião familiar, conforme o caso;

-

Desenvolver e executar procedimentos prioritários - com a participação de um
representante

legal

e/ou

tutor,

conforme

o

caso

-

para

crianças

desacompanhadas ou separadas, em que a participação das crianças de
acordo com sua idade e maturidade seja garantida;
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Desenvolver protocolos ou procedimentos para a proteção, assistência e
busca de soluções duradouras para as crianças desacompanhadas ou
separadas de suas famílias solicitantes de asilo ou refugiadas;

-

Fornecer documentos de identificação pessoal com a maior brevidade para
evitar a discriminação do solicitante e do refugiado.
No âmbito do Programa “Fronteiras Solidárias e Seguras” é prevista a

melhoria da infraestrutura básica de atenção e ajuda aos solicitantes de asilo e
refugiados, assim como o acesso a serviços sociais e comunitários.
Para o Programa “Integração Local” são feitas as seguintes recomendações
que interessam ao escopo da pesquisa:
-

Fortalecer

a

coordenação

das

instituições

governamentais

e

não

governamentais relevantes para facilitar, dentro dos marcos jurídicos
vigentes, o acesso efetivo das pessoas refugiadas a "serviços públicos
solidários", como saúde, educação, habitação e emprego, e aprender com as
boas práticas sobre o acesso aos direitos que têm em alguns países da
região;
-

Ressaltar a importância de documentos de identificação pessoal, sua emissão
e renovação, se possível de forma rápida e gratuita, sem qualquer menção ou
referência à condição de refugiado, e promover o seu reconhecimento pelo
sistema bancário nacional;

-

Fomentar, na medida do possível, projetos de geração de renda ou meios de
vida, bem como de programas de capacitação profissional e vocacional, e a
participação ativa do setor público e privado na geração de empregos para os
refugiados, por exemplo, por meio de programas de responsabilidade social
de empresas, acesso a projetos produtivos, ao microcrédito, aos programas
sociais estatais e ao crédito bancário;
Já no contexto do Programa “Mobilidade Laboral” prevê-se:

-

Fomentar programas de capacitação profissional e vocacional, e de
adaptação cultural, social e linguística.
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Estabelecer mecanismos efetivos e ágeis de reconhecimento e homologação
de estudos.

-

Assegurar a expedição e renovação célere da documentação pessoal.

-

Velar para que as contribuições do refugiado ao sistema de seguridade social
do país receptor sejam reconhecidas no primeiro país de asilo no caso de um
eventual retorno ao mesmo.
O Programa “Trânsito Digno e Seguro” prevê um enfoque de direitos

humanos que inclua a concepção de procedimentos para a determinação do
interesse superior da criança.
Verifica-se, assim, que os documentos adotados em comemoração ao 30°
aniversário da Declaração de Cartagena dão sequência ao processo iniciado por
esta, dentro de uma perspectiva de uma concepção da migração pautada nos
direitos humanos, com especial atenção aos interesses e necessidades específicas
dos grupos vulneráveis.
No âmbito do continente americano, deve-se considerar igualmente a
contribuição do Sistema Interamericano de Direitos Humanos na formulação de
diretrizes sobre os direitos humanos dos migrantes. Ressalta-se que se optou, por
questões metodológicas, de não proceder a uma análise da jurisprudência do SIDH,
mesmo sendo esta abundante e avançada em termos de migração. O mapeamento
incluiu apenas os dois pareceres consultivos da Corte Interamericana de Direitos
Humanos sobre temas relacionados à migração.
O primeiro parecer consultivo, OC-18/03 de 2003, trata da condição jurídica e
dos direitos dos migrantes indocumentados. Deste parecer consultivo, destacam-se
as seguintes conclusões adotadas pela Corte:
6.

Que a obrigação geral de respeitar e garantir os direitos humanos

vincula os Estados, independentemente de qualquer circunstância ou
consideração, inclusive o status migratório das pessoas.
8.

Que a qualidade migratória de uma pessoa não pode constituir uma

justificativa para privá-la do desfrute e do exercício de seus direitos humanos,
entre eles os de caráter trabalhista.
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Que o Estado tem a obrigação de respeitar e garantir os direitos

humanos trabalhistas de todos os trabalhadores, independentemente de sua
condição de nacionais ou estrangeiros, e não tolerar situações de
discriminação em detrimento destes nas relações de trabalho que se
estabeleçam entre particulares (empregador-trabalhador). O Estado não deve
permitir que os empregadores privados violem os direitos dos trabalhadores,
nem que a relação contratual viole os padrões mínimos internacionais.
10.

Que os trabalhadores, ao serem titulares dos direitos trabalhistas,

devem contar com todos os meios adequados para exercê-los. Os
trabalhadores imigrantes indocumentados possuem os mesmos direitos
trabalhistas que correspondem aos demais trabalhadores do Estado receptor,
e este último deve tomar todas as medidas necessárias para que assim se
reconheça e se cumpra na prática.
No ano de 2014 a Corte IDH adotou um segundo parecer consultivo sobre o
tema migratório, OC-21/14, desta vez versando sobre os direitos e garantias de
crianças no contexto da migração e/ou em necessidade de proteção internacional.
Em seu parecer, a Corte declarou que, ao elaborar, adotar e implementar suas
políticas migratórias relativas a pessoas menores de 18 anos de idade, os Estados
devem priorizar o enfoque dos direitos humanos desde uma perspectiva que tenha
em consideração de forma transversal os direitos das crianças e, em particular, sua
proteção e desenvolvimento integral, os quais devem prevalecer sobre qualquer
consideração de nacionalidade ou status migratório, a fim de assegurar a plena
vigência de seus direitos. São enfatizados princípios da Convenção sobre os direitos
das crianças que devem guiar toda ação de proteção integral: o princípio de não
discriminação, o princípio do interesse superior da criança, o princípio de respeito ao
direito à vida, à sobrevivência e ao desenvolvimento e o princípio de respeito à
opinião da criança em todo procedimento que a afete, de modo que se garanta sua
participação. O parecer da Corte traz recomendações quanto aos seguintes temas: i)
procedimentos para identificar necessidades de proteção internacional de crianças
migrantes e, se for o caso, adotar medidas de proteção especial ; ii) garantias do
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devido processo aplicáveis em processos migratórios que envolvem crianças ; iii)
princípio de não privação de liberdade de crianças por sua situação migratória
irregular ; iv) características das medidas prioritárias de proteção integral dos direitos
de crianças migrantes e garantias para sua aplicação ; v) condições básicas dos
espaços

de

alojamento

de

crianças

migrantes

e

obrigações

estatais

correspondentes à custódia por razões migratórias ; vi) garantias do devido processo
diante de medidas que impliquem em restrições ou privações à liberdade pessoal de
crianças por razões migratórias ; vii) princípio de não devolução (non-refoulement) ;
viii) procedimentos para garantir o direito das crianças de buscar e receber asilo ; ix)
direito à vida familiar das crianças no marco de procedimentos de expulsão ou
deportação de seus progenitores por motivos migratórios.

2.2 MERCOSUL
2.2.1 Normas obrigatórias em matéria de direitos humanos e migrações
Quadro 20. Normas obrigatórias MERCOSUL
NORMA

ADOÇÃO

ENTRADA
EM VIGOR
X

INSTRUMENTO
INTERNO
X

Resolução sobre documentos de cada
Estado-parte que habilitam o trânsito de
pessoas no MERCOSUL
MERCOSUL/GMC/RES. Nº 75/96

10 de
outubro de
1996

Acordo multilateral de seguridade social
do Mercado Comum do Sul e seu
Regulamento administrativo
DEC. N° 19/97

15 de
dezembro
de 1997

1° de junho
de 2005

Regulamentação do regime de trânsito
vicinal fronteiriço entre os Estados-Partes
do MERCOSUL
MERCOSUL/CMC/DEC. N° 14/00

29 de
junho de
2000

X

Decreto Legislativo
n° 451 de 14 de
novembro de 2001
Promulgado pelo
Decreto n° 5.722 de
13 de março de
2006
X

Regulamentação do regime de trânsito
vicinal fronteiriço entre os Estados-Partes
do MERCOSUL, a República da Bolívia e
a República do Chile
MERCOSUL/CMC/DEC. N° 15/00

29 de
junho de
2000

X

X
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Acordo sobre isenção de vistos entre os
Estados-partes do MERCOSUL
DEC. N° 48/00
Acordo sobre dispensa de tradução para
documentos administrativos para efeitos
de imigração entre os Estados-Partes do
MERCOSUL
DEC. N° 44/00

15 de
dezembro
de 2000
15 de
dezembro
de 2000

Não vigente

Acordo sobre dispensa de tradução de
documentos administrativos para efeitos
de imigração entre os Estados-Partes do
MERCOSUL, a República da Bolívia e a
República do Chile
DEC. N° 45/00
Acordo sobre regularização migratória
interna de cidadãos do MERCOSUL
DEC. N° 28/02
Acordo sobre regularização migratória
interna de cidadãos do MERCOSUL,
Bolívia e Chile
DEC. N° 28/02
Acordo sobre residência para nacionais
dos Estados Partes do MERCOSUL
DEC. N° 28/02

15 de
dezembro
de 2000

29 de
dezembro
de 2005

5 de
dezembro
de 2002
5 de
dezembro
de 2002

Não vigente

6 de
dezembro
de 2002

28 de julho
de 2009

Acordo sobre residência para nacionais
dos Estados Partes do MERCOSUL,
Bolívia e Chile
DEC. N° 28/02

6 de
dezembro
de 2002

28 de julho
de 2009

Acordo para a criação do “Visto
MERCOSUL”
DEC. N° 16/03
Acordo sobre readmissão de pessoas em
situação irregular no MERCOSUL
DEC. 10/04
Acordo sobre readmissão de pessoas em
situação irregular no MERCOSUL, Bolívia
e Chile
DEC. 11/04
Documentos de viagem provisórios
MERCOSUL
MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 38/04

16 de
dezembro
de 2003
2004

Não vigente
Não vigente

Decreto Legislativo
n° 346 de 20 de
dezembro de 2008
Pendente

2004

Não vigente

Pendente

16 de
dezembro
de 2004

Não vigente

Pendente

17 de
novembro
de 2005

Não vigente

Decreto Legislativo
n° 971 de 16 de
dezembro de 2003
Decreto Legislativo
n° 887 de 1° de
setembro de 2005
Promulgado pelo
Decreto n° 5.851 de
18 de julho de 2006
Decreto Legislativo
n° 198 de 7 de maio
de 2004
Promulgado pelo
Decreto n° 5.852 de
18 de julho de 2006
Decreto Legislativo
n° 928 de 15 de
setembro de 2005
Decreto Legislativo
n° 923 de 15 de
setembro de 2005
Decreto Legislativo
n° 210 de 20 de
maio de 2004
Promulgado pelo
Decreto n° 6.964 de
29 de setembro de
2009
Decreto Legislativo
n° 925 de 15 de
setembro de 2005
Promulgado pelo
Decreto n° 6.975 de
7 de outubro de
2009
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Acordo para a facilitação de atividades
empresariais no MERCOSUL
DEC. N° 32/04

16 de
dezembro
de 2004

27 de
dezembro
de 2007

Decreto Legislativo
n° 298 de 26 de
outubro de 2007
Promulgado pelo
Decreto n° 6418 de
31 de março de
2008
Promulgado pelo
Decreto n° 7.953 de
12 de março de
2013
Pendente

Acordo sobre o tráfico ilícito de migrantes
entre os Estados-Partes do MERCOSUL
DEC. N° 37/04

16 de
dezembro
de 2004

Não vigente

Acordo sobre o tráfico ilícito de migrantes
entre os Estados-Partes do MERCOSUL,
a República da Bolívia e a República do
Chile
DEC. N° 37/04
Protocolo
de
Assunção
sobre
compromisso com a promoção e
proteção dos direitos humanos no
MERCOSUL
DEC. N° 17/05

16 de
dezembro
de 2004

Não vigente

2005

3 de março
de 2010

Acordo sobre gratuidade de vistos para
estudantes e docentes dos Estados
Partes do MERCOSUL
DEC. N° 21/06
Acordo
interministerial
sobre
procedimento para a verificação da
documentação de saída e ingresso de
menores entre os Estados-Partes do
MERCOSUL e Estados associados
MERCOSUL/RMI/ACORDO N° 02/06
Acordo para a concessão de um prazo de
noventa (90) dias aos turistas nacionais
dos Estados Partes do MERCOSUL e
Estados associados (Bolívia, Colômbia,
Chile, Equador e Peru)
DEC. N° 10/06
Acordo sobre documentos de viagem dos
Estados Partes do MERCOSUL e
Estados associados
DEC. N° 18/08
Estatuto da Cidadania do MERCOSUL –
Plano de Ação
MERCOSUL/ôCMC/DEC. N° 64/10
Plano estratégico de ação social do
MERCOSUL
MERCOSUL/CMC/DEC. N° 12/11
Complemento do “Acordo de Recife” em

20 de julho
de 2006

Não vigente

1° de
junho de
2006

Não vigente

Pendente

2006

Não vigente

Decreto Legislativo
n° 648 de 25 de
setembro de 2009

2008

Não vigente

Pendente

16 de
dezembro
de 2010
28 de
junho de
2011
29 de

X

X

X

X

X

X

Decreto Legislativo
n° 592 de 27 de
agosto de 2009
Promulgado pelo
Decreto n° 7.225 de
1° de julho de 2010
Decreto Legislativo
n° 993 de 22 de
dezembro de 2009
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matéria migratória
MERCOSUL/CMC/DEC. 07/12
Mecanismo de articulação para a atenção
a mulheres em situação de tráfico
internacional
MERCOSUL/CMC/DEC. N° 32/12
Plano para facilitar a circulação de
trabalhadores no MERCOSUL
MERCOSUL/GMC/RES. N° 11/13

junho de
2012
6 de
dezembro
de 2012
10 de julho
de 2013

X

X

X

X

O processo de integração regional latino-americano com um todo, e dos
países do cone sul em especial, foi resultado de intensas negociações, culminando
com a assinatura do Tratado de Assunção, para a constituição do Mercado Comum
do Sul (MERCOSUL). Os membros originários do Bloco: Argentina, Brasil, Paraguai
e Uruguai, unem-se para formar uma organização comunitária voltada para o
desenvolvimento e cooperação regional. Em 1996, ingressam como membros
associados ao MERCOSUL, o Chile e a Bolívia, por intermédio de Acordos de
Complementação Econômica, mantendo status de observadores, com participação
em reuniões de cúpula, e em algumas reuniões de ministros do bloco. Tornaram-se
membros associados, ainda, Colômbia, Equador e Peru. Posteriormente, a
Venezuela, após alguns anos de negociações, ingressa em 2012 no boco, depois de
aprovados pelos parlamentos dos Estados-membros o Protocolo de Adesão da
República Bolivariana da Venezuela ao MERCOSUL, em 13/08/201217, apesar da
resistência do Paraguai, que questiona o ato perante o Tribunal Permanente de
Revisão do MERCOSUL18.
Apesar de sua gênese baseada em propósitos econômicos, o MERCOSUL
ampliou seu âmbito de atuação e as instituições que dele fazem parte atuam em
diversos temas correlatos à integração19. A integração do cone sul, neste sentido,
tem se convertido em projeto político mais amplo do que o fomento ao
desenvolvimento econômico. As normas e diretrizes promulgadas pela organização

17

Laudo TPR nº 01/2012.
Decisão CMC nº 27/2012.
19
CARVALHO RAMOS, André de. Direitos Humanos na Integração Econômica: análise comparativa
da proteção de direitos humanos e conflitos jurisdicionais na União Europeia e MERCOSUL. Rio de
Janeiro: Renovar, 2008. p. 217.
18
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regional, demonstram claramente uma preocupação em consolidar a integração pela
via do respeito aos direitos humanos e pela afirmação da democracia na região.
O MERCOSUL não é apenas a formação de um bloco regional
em direção à globalização, mas também democratização, acesso e
maior interconexão entre os povos que o compõem. Estes são
objetivos pelos quais a formulação de políticas públicas voltadas para o
MERCOSUL devem se pautar: acesso a oportunidades
socioeconômicas, ao atendimento social, conservação da cultura e
meio ambiente e garantia de mobilidade humana e de direitos sociais e
de cidadania20.
Dessa forma, os processos de integração regional são caracterizados não
apenas pelos objetivos da expansão de mercados, mas também pelo aumento dos
movimentos transfronteiriços das populações provenientes dos países membros.
Como parte do processo de integração regional do MERCOSUL, que pretende
tornar-se um Mercado Comum, a circulação de pessoas entre os países membros é
fundamental e inevitável, assim como as demandas que surgem dessa mobilidade.
Nesse sentido, vários acordos e resoluções foram elaborados para facilitar a
movimentação e a possibilidade de trabalho dos imigrantes dentro do bloco
econômico.
O ato constitutivo do MERCOSUL (Tratado de Assunção) limitou-se a
estabelecer, em seu artigo I, a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos
entre os países, ao que parece propositalmente excluindo de seu escopo a livre
circulação de pessoas no território dos seus membros, objetivo que, somente mais
tarde, e por intermédio de instrumentos setoriais específicos, passou a ser
paulatinamente adotado21.
Em relação ao tema da mobilidade de pessoas no âmbito do MERCOSUL, a
principal entidade expressamente prevista por suas normas de funcionamento
corresponde ao Subgrupo de Trabalho nº 10 – Assuntos Trabalhistas, Empregos e
Seguridade Social, do Grupo Mercado Comum22, destinada ao estudo de relações
20

MARTES, Ana Cristina Braga; SPRANDEL, Márcia Anita. MERCOSUL e as Migrações: os
movimentos nas fronteiras e a construção das políticas públicas de integração. Ministério do Trabalho
e Emprego. Brasília, 2008.
21
ROSA, Pedro Valls Feu. Direito Comunitário: MERCOSUL e Comunidades Europeias. Rio de
Janeiro: Ed. Esplanada (ADCOAS), 2001, p. 541.
22
Renumerado pela Resolução nº 20/95, do GMC.
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coletivas de trabalho, reconhecimento de aptidões profissionais; carta de direitos
fundamentais; saúde e seguridade social, e, livre circulação de trabalhadores.
Verifica-se, portanto, que desde o início do MERCOSUL a questão do Direito de
Estrangeiros

vem

estreitamente

relacionada

ao

tema

do

trabalho

e

do

23

aproveitamento da mão de obra nos respectivos Estados .
A despeito da falta de previsão específica sobre a livre circulação de pessoas
em seus territórios, foram editadas pelo Conselho Mercado Comum, com força
vinculante para os respectivos Estados, dada a sua adoção por unanimidade, duas
Decisões principais sobre o tema: Decisão CMC nº 18/2008 – Acordo sobre
Documentos de Viagem dos Estados Partes do MERCOSUL e Estados Associados;
e Decisão CMC nº 28/2002 (Acordo nº 13) – Acordo sobre Residência para
Nacionais dos Estados-partes do MERCOSUL. Pelo Acordo sobre documentos de
viagem

dos

Estados-partes

no

MERCOSUL

e

Estados

Associados,

são

reconhecidos como válidos os documentos de identificação pessoal de cada EstadoParte, ou associado (Chile, Bolívia, Equador, Colômbia e Peru), como documentos
de viagem aceitos para o trânsito de nacionais ou residentes documentados pelos
territórios destes países.
De outro lado, em virtude do Acordo sobre Residência para Nacionais dos
Estados Partes do MERCOSUL, os nacionais de um Estado-Parte que desejem
estabelecer-se no território de outro Estado-Parte e apresentem solicitação de
ingresso no país e a documentação que lhes for requerida perante o consulado
respectivo, poderão solicitar a sua residência legal, de maneira facilitada.
Nos termos desse Acordo, uma vez outorgada a autorização de residência,
fica assegurada a igualdade de Direitos civis, liberdades sociais, culturais,
econômicas e de culto em relação aos nacionais do país de recepção, bem como o
Direito de trabalhar, de peticionar às autoridades, de entrar e sair do território dos
Estados-Partes. Aos membros da família que não tenham nacionalidade de um dos
Estados-Partes será estendida autorização de residência com a mesma vigência à
da pessoa da qual dependam. Em matéria trabalhista, gozarão de tratamento não
23

PITANGUY, Jaqueline; HERINGER, Rosana (Orgs.). Direitos Humanos no Mercosul. Rio de
Janeiro: Cadernos Fórum Civil. Ano 3, n. 4. (jan. 2001).

177

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Mapeamento Normativo

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

menos favorável do que aquele dispensado aos próprios nacionais do país receptor,
bem como desfrutarão do Direito de transferir recursos para seus Estados de
origem.
Os eventuais filhos dos imigrantes de Estados-Partes, nascido no país de
residência, terão direito ao registro de seus nomes, de seu nascimento, e à
concessão de pelo menos uma nacionalidade, bem como lhes será assegurado o
acesso à educação em condições de igualdade com os nacionais do país de
recepção. De modo a garantir a integração dos nacionais de Estados-Partes nos
países receptores, várias medidas de proteção à educação também foram adotados
pelo MERCOSUL.
Em outro sentido, a questão da mobilidade humana no MERCOSUL adquire
também um escopo humanitário, nos últimos anos. Evidencia-se tal fato, não apenas
em previsões genéricas de direitos humanos como o Protocolo de Assunção sobre
compromisso com a promoção e proteção dos direitos humanos no MERCOSUL,
como nas Declarações específicas sobre o tema, adotadas pelos Estados-Partes: a
Declaração do Rio de Janeiro sobre o Instituto do refúgio; A Declaração de
Assunção sobre o tráfico ilícito de pessoas; A Declaração de Santiago sobre
Princípios Migratórios; a Declaração de Montevidéu também sobre Tráfico de
Pessoas e a Declaração de Princípios do MERCOSUL sobre proteção internacional
dos refugiados. Esses documentos expressam a preocupação dos Estados-Partes
em construir uma política regional conjunta quanto ao tema. Além de estabelecer
redes de cooperação internacional para administrar as demandas advindas da
mobilidade humana na região.
A fronteira tem sido um símbolo de soberania estatal cuja afirmação
geralmente não se encontra em consonância com os princípios de proteção aos
direitos humanos. Os esforços normativos regionais para a cooperação e construção
de uma política integrada para o tema da mobilidade, que uniformize o tratamento
dispensado aos imigrantes dos países do bloco, reconhecendo seus direitos e
desburocratizando suas relações é o caminho para a construção de uma integração
ampla e verdadeira.
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Verifica-se um real interesse no âmbito do MERCOSUL de avançar na
adoção de uma política migratória comum e que facilite a mobilidade humana entre
os Estados que o compõem. Um número considerável de acordos foi adotado na
matéria. Porém, poucos são os que se encontram efetivamente em vigor. Dos 28
documentos mapeados, apenas sete estão efetivamente em vigor, sendo que o
Brasil incorporou em seu ordenamento interno todos aqueles que estão em vigor e
outros ainda não vigentes.
Pode-se destacar neste contexto, como norma vigente incorporada pelo Brasil
de especial interesse para a pesquisa, o Acordo multilateral de seguridade social do
Mercado Comum do Sul que entrou em vigor em 2005. Este acordo reconhece
(artigo 2) direitos à seguridade social aos trabalhadores que prestem ou tenham
prestado serviços em quaisquer dos Estados-Partes, sendo-lhes reconhecidos,
assim como a seus familiares e assemelhados, os mesmos direitos e estando
sujeitos às mesmas obrigações que os nacionais de tais Estados-Partes com
respeito aos especificamente mencionados no Acordo. Este acordo é aplicado
igualmente aos trabalhadores de qualquer outra nacionalidade residentes no
território de um dos Estados-Partes, desde que prestem ou tenham prestado
serviços em tais Estados Partes. No que se refere às prestações de saúde, o artigo
6º

estabelece

que

estas

serão

outorgadas

ao

trabalhador

deslocado

temporariamente para o território de outro Estado-Partes, assim como para seus
familiares e assemelhados, desde que a Entidade Gestora do Estado de origem
autorize a sua outorga.
As demais normas em vigor tratam da dispensa de tradução de documentos
administrativos para efeitos de imigração, da residência para nacionais dos Estados
Partes, facilitação de atividades empresariais e promoção dos direitos humanos.

2.2.2 Diretrizes regionais em matéria de direitos humanos e migrações
Quadro 21. Diretrizes MERCOSUL
DOCUMENTOS
Declaração do Rio de Janeiro sobre o

ADOÇÃO
10 de novembro de 2000
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instituto do refúgio
Declaração de Assunção sobre tráfico de
pessoas e tráfico ilícito de migrantes
Declaração de Santiago Sobre Princípios
Migratórios
Declaração de Montevidéu contra o tráfico
de pessoas no MERCOSUL e Estados
associados
Declaração de Princípios do MERCOSUL
sobre
Proteção
Internacional
dos
Refugiados

8 de junho de 2001
17 de maio de 2004
18 de novembro de 2005
23 de novembro de 2012

Em matéria de diretrizes, foram destacadas declarações sobre refúgio, tráfico
de pessoas e princípios migratórios. Sobre a questão dos refugiados, duas
declarações foram adotadas. A primeira é a Declaração do Rio de Janeiro sobre o
instituto do refúgio de 2000. Tal Declaração solicita aos estados que adotem norma
específica sobre refúgio, contemplando os princípios gerais sobre recepção,
proteção e assistência aos refugiados consagrados nos instrumentos internacionais.
O documento instiga os Estados a estudar a possibilidade de contemplar na
definição de refúgio a proteção às vítimas de violação grave e generalizada dos
direitos humanos. Os Estados devem, igualmente, contar com uma instância
nacional, com participação da sociedade civil, para implementar sua política sobre
refugiados. Posteriormente, em 2012, uma segunda declaração sobre o tema foi
adotada, a Declaração de princípios do MERCOSUL sobre proteção internacional
dos refugiados. Entre outras questões gerais sobre a proteção dos refugiados,
declara-se que ao refugiado será garantido, no mínimo, o exercício dos direitos de
todo estrangeiro residente no país, além dos direitos específicos estabelecidos nos
instrumentos internacionais sobre proteção de refugiados. A questão dos grupos
vulneráveis
estabelecem

foi
em

contemplada,
função

de

especificando-se
gênero,

idade

que
e

as

diferenças

diversidade

das

que

se

pessoas,

particularmente crianças e adolescentes desacompanhados ou separados de suas
famílias, devem receber atenção especial. Outra questão importante prevista no
documento é a solicitação de que os Estados considerem a possibilidade de adotar
mecanismos adequados de proteção nacional que permitam atender situações não
previstas nos instrumentos de proteção internacional dos refugiados, situação em
que poderiam ser incluídas as vítimas de desastres ambientais, por exemplo.
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Sobre o tráfico de pessoas, foram adotadas a Declaração de Assunção sobre
tráfico de pessoas e tráfico ilícito de migrantes de 2001 e a Declaração de
Montevidéu contra o tráfico de pessoas no MERCOSUL e Estados associados, de
2005. Na Declaração de Assunção os Estados expressam sua vontade de garantir o
pleno respeito dos direitos humanos dos migrantes e suas famílias e o compromisso
de adotar medidas legislativas para tipificar como delito o tráfico de pessoas e de
migrantes especificamente, assim como as atividades ilícitas cometidas com o
intento de possibilitar ou facilitar tal tráfico. A Declaração de Montevidéu, entre
outras questões, afirma a intenção dos Estados de desenvolver programas de
fortalecimento institucional, a fim de melhorar a eficiência e eficácia das estruturas
organizacionais dedicadas ao controle migratório, prevenção, assistência às vítimas
e combate às redes que lucram com a exploração de pessoas. Os Estados declaram
igualmente seu interesse em adotar ações para proteger e assistir as vítimas do
tráfico de pessoas.
Além destes temas específicos, foi adotada igualmente a Declaração de
Santiago que fixa princípios migratórios gerais, destacando a vocação do
MERCOSUL para trabalhar no sentido de uma política migratória fundada na
dimensão ética do respeito dos direitos humanos. Os Estados se comprometem a
assegurar aos migrantes o respeito aos direitos humanos e a todos aqueles
reconhecidos nas convenções internacionais vigentes na matéria. Reafirmam
igualmente o compromisso de combater o tráfico ilícito de migrantes e condenam
práticas de xenofobia, deportações em massa ou em grupo, e detenções sem
respaldo legal.
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NORMATIVO

INTERNACIONAL


GERAIS

-

Revisar seu marco jurídico, político e institucional migratório para verificar se
este é capaz de atender a obrigação internacional de garantir, respeitar e
realizar os direitos reconhecidos aos migrantes no âmbito internacional, sem
discriminação, e independentemente da regularidade de sua situação e
harmonizá-las aos marcos regulatórios internacional, regional e sub-regional
em matéria de abordagem da migração pautada nos direitos humanos.
Transpor para o direito interno os standards em matéria de direitos humanos
colocando em prática marcos jurídicos abrangentes para proteger os direitos
dos imigrantes (Relator Especial para os Direitos dos Migrantes, OIM)

-

Adotar políticas migratórias coerentes, abrangentes e com perspectiva de
gênero dirigidas a todas as fases do processo migratório, desenvolvidas com
a participação das instituições de direitos humanos, setor privado,
organizações patronais e de trabalhadores, sociedade civil em geral e
imigrantes com o suporte de organizações internacionais (Relator Especial
para os direitos dos migrantes)

-

Considerar, com a máxima urgência, a possibilidade de ratificar a Convenção
Internacional Sobre a Proteção de Todos os Trabalhadores Migrantes e
Membros de Suas Famílias e Protocolo adicional ao Pacto Internacional de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais a fim de que o marco normativo
brasileiro de proteção aos direitos humanos dos imigrantes esteja completo. A
ratificação destes instrumentos internacionais garantirá uma maior proteção
dos trabalhadores migrantes e membros de suas famílias, assim como
fortalecerá a justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais dos
imigrantes e a possibilidade de denunciar suas possíveis violações

-

Uma gestão coerente e sistemática das migrações deve se esforçar para
assegurar a proteção, a dignidade e o bem-estar de todos os migrantes,
considerando as diferentes necessidades e características assim como as
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categorias específicas dos migrantes como parte de uma abordagem
abrangente (OIM)
-

Ratificar a Convenção contra o racismo, a discriminação racial e formas
correlatas de intolerância e a Convenção contra toda forma de discriminação
e intolerância, adotadas pela OEA em 2013 e assinadas pelo Brasil em 6 de
julho de 2013

-

Adotar políticas públicas integrais e sua inclusão nos planos nacionais de
desenvolvimento que atendam às necessidades das pessoas refugiadas,
deslocadas ou apátridas, contando com sua participação e a das
comunidades de acolhida, e multiplicar esforços para garantir o gozo dos
direitos econômicos, sociais e culturais, incluindo os laborais. (Declaração do
Brasil - Cartagena + 30)



MIGRAÇÕES AMBIENTAIS

-

Adotar medidas no plano internacional, regional e interno para reconhecer
juridicamente a categoria de migrantes ambientais e conferir um estatuto
jurídico próprio a esta categoria capaz de atribuir-lhe uma proteção integral
garantindo a proteção e realização de seus direitos.

-

Considerar o impacto dos desastres naturais e outras questões ambientais
sobre os migrantes e as migrações e adotar medidas para reconhecer e dar
proteção adequada aos migrantes ambientais. (Assembleia Geral)

-

Os Estados deveriam conceber e implementar políticas migratórias e
estratégias regionais para facilitar migrações internacionais induzidas por
mudanças climáticas, incluindo por meio de negociação, conclusão e
implementação de tratados regionais sobre migração. Tais políticas e
estratégias devem respeitar as normas regionais e internacionais de direitos
humanos, incluindo garantias apropriadas em matéria de direitos humanos
para todos os migrantes, a participação política das populações vulneráveis
envolvidas em todas as decisões relativas à sua migração, assim como meios
de reparação e proteção contra violações de direitos humanos. (Relator
Especial para os Direitos dos Migrantes)

183

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Mapeamento Normativo

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

-

Promover a cooperação bilateral e regional na matéria. (OIM)

-

Implementar normas e políticas nacionais sobre deslocamentos ambientais
internos. (OIM)

-

Alterar leis e políticas nacionais sobre migração para abordar as migrações
ambientais. (OIM)



IMIGRANTES IRREGULARES

-

Remover normas, políticas, planos e programas que criminalizam a imigração
irregular e não considerar violações das normas migratórias como crime ou
punir com detenção,

adotando abordagens integradas e protetivas,

desenvolver e implementar programas, planos e políticas para tratar a
imigração irregular de forma compreensiva e holística, sem recorrer à sua
criminalização. (Relator Especial para os Direitos dos Migrantes)


MIGRAÇÃO HUMANITÁRIA

-

Cooperar na prestação de ajuda em casos de desastres e de assistência
humanitária em situações de emergência, incluindo a assistência aos
refugiados e garantir a prioridade dos direitos econômicos, sociais e culturais,
quando se trate de prestar socorro em casos de desastre e assistência em
casos de emergência (Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais)

-

Considerar as consequências das emergências humanitárias para os
migrantes e as migrações, e também considerar especificamente o papel da
mobilidade humana nas estratégias de redução de riscos de desastres, na
preparação aos desastres, nos programas nacionais de adaptação às
mudanças climáticas e planejamento sustentável urbano (ECOSOC)



DIREITOS HUMANOS

-

Promover, respeitar e proteger os direitos humanos e as liberdades
fundamentais de todos os migrantes, independentemente de sua condição
migratória, especialmente os das mulheres e crianças, e tratar a migração
internacional por meio da cooperação e do diálogo internacional, regional ou
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bilateral, reconhecendo os papéis e responsabilidades dos países de origem,
trânsito e destino e evitando abordagens que podem agravar a sua
vulnerabilidade (Assembleia Geral da ONU, Conselho de Direitos Humanos,
Relator Especial Para os Direitos dos Migrantes, ECOSOC, OEA)
-

Estabelecer sistemas e procedimentos a serem aplicados facilmente para
garantir o integral cumprimento das obrigações internacionais em matéria de
direitos humanos por todos os programas e instituições na área de migração.
(Conselho de Direitos Humanos)

-

Criar

instituições

e

mecanismos

com

capacidade

efetiva

para

a

implementação dos princípios de direitos humanos com respeito aos
migrantes (OIM)
-

Integrar nas políticas públicas os direitos humanos em todo o ciclo da
migração (OIM)

-

Adotar medidas para garantir e promover o direito de acesso à justiça para
apurar atos de violação de direitos humanos dos migrantes. Garantir o acesso
dos migrantes aos tribunais (Assembleia Geral, Comitê de Direitos Humanos)

-

Prover treinamento e informação para os imigrantes, refugiados e solicitantes
de asilo sobre seus direitos e os mecanismos disponíveis para garantir sua
proteção (Relator Especial sobre as formas contemporâneas de racismo,
discriminação racial, xenofobia e intolerâncias relacionadas)

-

Prover treinamento em direitos humanos aos funcionários que trabalham com
imigrantes para que atuem em conformidade com as normas de direitos
humanos no trato dos migrantes, refugiados e solicitantes de asilo (Relator
Especial sobre as formas contemporâneas de racismo, discriminação racial,
xenofobia e intolerâncias relacionadas)

-

Assegurar que as políticas migratórias são coerentes com os instrumentos e
diretrizes internacionais de direitos humanos, e que não contenham
disposições discriminatórias ou xenofóbicas (Relator Especial sobre as
formas contemporâneas de racismo, discriminação racial, xenofobia e
intolerâncias relacionadas, OEA)
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Remover obstáculos que impedem o gozo de direitos econômicos, sociais e
culturais pelos não cidadãos, especialmente nas áreas da educação, moradia,
trabalho e saúde (Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial)

-

Fortalecer

a

coordenação

das

instituições

governamentais

e

não

governamentais relevantes para facilitar, dentro dos marcos jurídicos
vigentes, o acesso efetivo das pessoas refugiadas a "serviços públicos
solidários", como saúde, educação, habitação e emprego (Plano de Ação do
Brasil – Cartagena + 30)


ACESSO A SERVIÇOS EM GERAL

-

Intensificar os esforços para garantir aos imigrantes o acesso aos serviços de
saúde e sociais, incluindo serviços de saúde sexual e reprodutiva, informação
e educação, e acesso a serviços para a prevenção e tratamento do HIV ou
outras doenças, e para cuidar e assistir as pessoas que vivem nestas
condições (ECOSOC)



VIOLÊNCIA CONTRA MIGRANTES

-

Adotar medidas para prevenir e tratar de forma efetiva os casos de violência
contra migrantes, trabalhadores migrantes e membros de suas famílias e
garantir que as vítimas deste tipo de crime recebam um tratamento respeitoso
(ECOSOC)

-

Fortalecer o processo criminal, investigar e processar os crimes contra os
migrantes, incluindo o tráfico e crimes que constituam violações de direitos
humanos (ECOSOC)

-

Disponibilizar treinamento especializado para os agentes estatais a fim de
melhor identificar e tratar as questões relacionadas à violência contra
migrantes (ECOSOC)



MULHERES IMIGRANTES

-

Adotar uma perspectiva de gênero em suas políticas migratórias, com
especial destaque para as mulheres trabalhadoras imigrantes, pautada na
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equidade e não discriminação para regular e administrar todos os aspectos e
fases da migração, que seja coerente com suas obrigações internacionais em
matéria de direitos humanos, visando à prevenção e proteção das mulheres
imigrantes contra a violência, discriminação e abusos e assegurar que as
políticas migratórias e trabalhistas não reforcem a discriminação (Assembleia
Geral, Comitê para a eliminação da discriminação contra as mulheres,
ECOSOC )
-

Promover o envolvimento das trabalhadoras imigrantes e organizações não
governamentais na formulação, implementação, monitoramento e avaliação
de políticas (Assembleia Geral, Comitê para a eliminação da discriminação
contra as mulheres)

-

Assegurar serviços públicos culturalmente e linguisticamente apropriados e
sensíveis à questão de gênero para as trabalhadoras imigrantes, incluindo-se
os serviços na área de saúde (Comitê para a eliminação da discriminação
contra as mulheres)

-

Garantir documentação individual, incluindo nos fluxos migratórios pósconflito, de refugiadas e solicitantes de asilo e meninas desacompanhadas
(Comitê para a eliminação da discriminação contra as mulheres)

-

Aumentar medidas para proteger as mulheres migrantes da violência e do
assédio (ECOSOC)



REFUGIADOS (OEA)

-

Defender e respeitar os princípios internacionais de proteção dos refugiados,
particularmente o de não devolução

-

Adotar procedimentos e mecanismos institucionais para a implementação
efetiva dos instrumentos internacionais em matéria de refugiados

-

Continuar fortalecendo os órgãos nacionais de determinação da condição de
refugiado por meio de mecanismos de gestão da qualidade, fortalecimento da
cooperação bilateral e regional e implantação de programas de formação
regional, assegurando assim, a aplicação efetiva dos standards do devido
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processo legal em todos os procedimentos de determinação da condição de
refugiado
-

Promover ações para garantir o disfrute de todos os direitos dos refugiados

-

Incrementar a cooperação técnica e econômica com os países do Hemisfério
receptores de refugiados que a requeiram e trabalhar em cooperação com o
ACNUR para garantir uma proteção efetiva aos refugiados e solicitantes de
refúgio dentro da região

-

Adotar uma perspectiva de gênero nos regulamentos, políticas e práticas a
fim de garantir que as solicitações para o reconhecimento da condição de
refugiado sejam adequadamente consideradas, incluindo aquelas de pessoas
perseguidas por motivos de gênero

-

Considerar a possibilidade de adotar mecanismos adequados de proteção
nacional que permitam atender situações não previstas nos instrumentos de
proteção

internacional

dos refugiados (Declaração

de

princípios

do

MERCOSUL sobre proteção internacional dos refugiados)


APATRIDIA (OEA)

-

Revisar ou aprovar sua normativa interna para regular de forma integral os
aspectos relacionados à identificação e proteção de pessoas apátridas e sua
devida

documentação,

assim

como

incluir em

suas normas sobre

nacionalidade salvaguardas apropriadas para prevenir e reduzir os casos de
apatridia e eliminar os existentes
-

Aplicar as medidas jurídicas e práticas necessárias para superar as
dificuldades para efetuar registro civil

-

Continuar velando pela aplicação dos instrumentos internacionais em matéria
de apatridia e apoiar os esforços para erradicar a apatridia



ACESSO À EDUCAÇÃO

-

Prevenir e eliminar políticas e normas discriminatórias no que se refere ao
acesso dos imigrantes à educação e eliminar obstáculos a este acesso,
aplicando-se o princípio de não discriminação em matéria de acesso à

188

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Mapeamento Normativo

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

educação. Reconhecer que todos têm direito à educação independente de
sua situação migratória ou de seu país e desenvolver estratégias de
educação que abordem as necessidades educacionais dos imigrantes
vulneráveis. (Assembleia Geral, Secretário Geral, Comitê de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, Relator Especial para o Direito à Educação,
Relator Especial sobre as formas contemporâneas de racismo, discriminação
racial, xenofobia e intolerâncias relacionadas, Comitê para os Trabalhadores
Migrantes)
-

Desenvolvimento de mecanismos que permitam monitorar a implementação
das obrigações e normas obrigatórias relativas ao direito à educação de
imigrantes, refugiados e solicitantes de asilo (Relator Especial para o Direito à
Educação)

-

Desenvolver sistemas de qualificação regionais e internacionais, incorporando
o reconhecimento mútuo, recíproco e automático de conquistas formais e
informais de aprendizagem (Relator Especial para o Direito à Educação)

-

Melhorar os sistemas de monitoramento nacional sobre o acesso aos
resultados da aprendizagem dos imigrantes e refugiados, incluindo dados
sobre a paridade de gênero e deficiência (Relator Especial para o Direito à
Educação)

-

Tornar possível e promover a informação ou materiais sobre o sistema
educacional no que se refere aos direitos, oportunidades e responsabilidades
nos idiomas dos imigrantes e de acordo com as necessidades dos imigrantes,
refugiados e solicitantes de asilo (Relator Especial para o Direito à Educação)

-

Adotar modelos educacionais interculturais e inclusivos tornando possível
práticas pedagógicas que encorajem o respeito pela diversidade (Relator
Especial para o Direito à Educação)

-

Aumentar o recrutamento de professores de alta competência e professores
com experiência relevante com imigrantes (Relator Especial para o Direito à
Educação)

-

Assegurar o acesso à educação durante todas as fases do ciclo de
deslocamento. Toda criança separada ou desacompanhada, independente de
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seu status, deve ter acesso à educação, sem discriminação, com especial
atenção para meninas e crianças portadoras de necessidades especiais
(Comitê Para os Direitos das Crianças)
-

Alocar recursos educacionais para assegurar iguais oportunidades para
crianças e jovens que vivem em situação de vulnerabilidade por meio de uma
educação que leve em consideração a educação na diversidade, nas línguas
locais e na língua materna (ECOSOC)



ACESSO À MORADIA

-

Assegurar o acesso à moradia para todos,

independente de sua

nacionalidade, cidadania ou status migratório, incluindo imigrantes, imigrantes
em situação irregular, crianças e mulheres imigrantes, reconhecendo
expressamente o direito à moradia adequada para todos, independente de
seu status migratório (Relator Especial para os Direitos dos Migrantes,
Relator Especial para o Direito à Moradia, Comitê para a Eliminação da
Discriminação Racial)
-

Desenvolver uma estratégia habitacional nacional abrangente considerando
as necessidades e circunstâncias dos imigrantes, que são frequentemente
vulneráveis à falta de moradia adequada. Desenvolver políticas habitacionais
específicas direcionadas aos imigrantes (Relator Especial para os Direitos
dos Migrantes, Relator Especial para o Direito à Moradia)

-

Garantir, no mínimo, aos imigrantes em situação irregular e em risco de falta
de moradia, um nível de habitação que garanta a sua dignidade e alocar
recursos para abrigos que prestam assistência aos imigrantes em situação
irregular (Relator Especial para os Direitos dos Migrantes)

-

Disponibilizar treinamento para as autoridades, elaboradores de políticas
públicas e funcionários que trabalham no setor da habitação sobre os
princípios e diretrizes de direitos humanos, principalmente no que se refere ao
direito à moradia adequada e aos princípios de não discriminação e equidade
(Relator Especial para o Direito à Moradia)
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Combater a xenofobia e a discriminação como medida de urgência e
assegurar

que

nenhum

ato

legislativo

ou

administrativo

reforça

a

discriminação contra os imigrantes no que se refere ao seu acesso à
habitação

pública

ou

privada.

Deve-se

proteger

os

migrantes

da

discriminação no acesso à habitação por atores públicos e privados, por meio
de procedimentos judiciais e administrativos, e garantir uma reparação às
vítimas (Relator Especial para o Direito à Moradia)


CRIANÇAS MIGRANTES

-

Assegurar às crianças migrantes, especialmente meninas e crianças
desacompanhadas, o gozo de todos os direitos humanos assim como o
acesso à saúde, aos serviços sociais e educação em igualdade com as
demais crianças, assegurando-se que tais crianças, especialmente as
desacompanhadas, recebam especial proteção e assistência (Assembleia
Geral, Conselho de direitos Humanos, ECOSOC)

-

Proteger as crianças imigrantes contra toda discriminação e garantir o direito
de toda criança à nacionalidade. Não tolerar discriminações de crianças
nascidas de pais apátridas ou motivada pela nacionalidade dos pais ou de um
deles (Comitê de Direitos Humanos, Conselho de direitos Humanos)

-

As normas e políticas migratórias devem incluir regulamentações concretas
destinadas a proteger os direitos das crianças no contexto das migrações e
atender suas necessidades específicas em circunstâncias relacionadas à
migração (Relator Especial para os Direitos dos Migrantes)

-

Assegurar a proteção das crianças em todas as circunstâncias relacionadas à
migração, independente de seu status migratório ou de sua família, e
considerando o melhor interesse da criança como a consideração principal
em todas as iniciativas e ações relacionadas à migração que impliquem
crianças (Relator Especial para os Direitos dos Migrantes)

-

Adotar e desenvolver programas e políticas para colmatar as lacunas
significativas existentes nas políticas sociais e outras áreas onde a proteção
dos direitos humanos dos migrantes em geral, e a proteção das crianças
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migrantes, em particular, ainda precisam ser integradas (Relator Especial
para os Direitos dos Migrantes)
-

Integrar

os direitos das crianças na formulação,

implementação

e

monitoramento das normas relevantes e regulamentações administrativas,
incluindo políticas para a infância, e planos sobre o acesso aos serviços
essenciais, assim como das políticas migratórias. Instituições nacionais de
direitos humanos deveriam ter um mandato para monitorar, promover e
proteger os direitos das crianças no contexto das migrações (Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos)
-

As crianças refugiadas e deslocadas internas com deficiência devem ter alta
prioridade para obter assistência especial, incluindo assistência preventiva,
acesso a serviços adequados de saúde e sociais, incluindo recuperação
psicossocial e reintegração (Comitê Para os Direitos das Crianças)

-

Desenvolver

e

executar

procedimentos

prioritários

para

crianças

desacompanhadas ou separadas, em que a participação das crianças de
acordo com sua idade e maturidade seja garantida (Plano de Ação do Brasil –
Cartagena + 30)
-

Desenvolver protocolos ou procedimentos para a proteção, assistência e
busca de soluções duradouras para as crianças desacompanhadas ou
separadas de suas famílias solicitantes de asilo ou refugiadas (Plano de Ação
do Brasil – Cartagena + 30)



VÍTIMAS DO TRÁFICO DE PESSOAS

-

Adotar as medidas adequadas para promover e proteger os direitos humanos
das vítimas do tráfico em todas as categorias de trabalho, e assegurar
adequada assistência psicossocial, médica e jurídica para todas as vítimas do
tráfico (Conselho de Direitos Humanos, Relator Especial sobre tráfico de
pessoas, especialmente mulheres e crianças)

-

Os funcionários responsáveis pela aplicação da norma (polícia, imigração,
serviços sociais e de saúde, inspetores do trabalho, etc.) deveriam ser
adequadamente treinados sobre o marco jurídico e político para identificação,
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proteção e assistência às vítimas, com ênfase no respeito dos seus direitos
humanos (Relator Especial sobre tráfico de pessoas, especialmente mulheres
e crianças)
-

Adotar uma legislação anti-tráfico sensível ao asilo para lidar com casos de
pessoas em situação especialmente vulneráveis, como os refugiados,
solicitantes de asilo e os apátridas (Relator Especial sobre tráfico de pessoas,
especialmente mulheres e crianças)

-

Assegurar que existem procedimentos para a rápida identificação das
crianças vítimas de tráfico e prover a proteção e assistência necessárias no
melhor interesse da criança (Relator Especial sobre tráfico de pessoas,
especialmente mulheres e crianças)

-

Adotar as medidas necessárias para atacar os efeitos colaterais indesejados
que restrinjam o exercício dos direitos humanos das vítimas do tráfico de
pessoas (Relator Especial sobre tráfico de pessoas, especialmente mulheres
e crianças)



TRABALHADORES IMIGRANTES

-

Promover e proteger de forma efetiva os direitos humanos e liberdades
fundamentais dos trabalhadores imigrantes e suas famílias, particularmente
as mulheres e crianças, independente de seu status migratório, em
conformidade com o direito internacional dos direitos humanos (OEA)

-

Adotar medidas para combater a discriminação e violência contra os
trabalhadores imigrantes, incluindo a negativa de acesso a serviços (Relator
Especial para os Direitos dos Migrantes)

-

Garantir o respeito de todos os direitos trabalhistas (Relator Especial para os
Direitos dos Migrantes)

-

Garantir assistência médica e acesso aos benefícios de seguridade social
baseado na igualdade de tratamento com os nacionais. (Relator Especial para
os Direitos dos Migrantes)
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Assegurar que os trabalhadores imigrantes temporários tenham acesso aos
direitos econômicos e sociais e sejam protegidos da exploração (Relator
Especial para os Direitos dos Migrantes)



SEPARAÇÃO

ENTRE

CONTROLE

DE

IMIGRAÇÃO

E

SERVIÇOS

PÚBLICOS
-

Estabelecer salvaguardas sobre o compartilhamento de informações entre
prestadores de serviços públicos, incluindo as instituições de saúde e
administradores de escolas e autoridades de imigração. Instituições de
serviço público não devem ser obrigadas a comunicar ou compartilhar dados
com as autoridades de imigração e orientações devem ser fornecidas às
instituições a este respeito (Secretário Geral)

-

Implementar separação entre controle de imigração e serviços públicos, como
saúde e educação, a fim de assegurar que os migrantes irregulares gozem de
seus direitos civis, econômicos, sociais e culturais, sem medo de serem
identificados, presos, detidos ou deportados. (Relator Especial para os
Direitos dos Migrantes, Comitê para os Trabalhadores Migrantes)



ACESSO À SAÚDE

-

Garantir que todos os imigrantes, independentemente de seu status legal,
tenham acesso a um sistema de saúde adequado, incluindo serviços de
saúde preventivos, curativos e paliativos, o que inclui o acesso aos centros,
bens e serviços de saúde sob uma base não discriminatória (Secretário Geral,
Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, OIM)

-

Promover e proteger o direito ao nível mais alto de saúde física e mental sem
discriminação e criar um ambiente seguro e favorável no qual indivíduos e
organizações que oferecem este tipo de atendimento possam operar livres de
impedimentos e insegurança (Conselho de Direitos Humanos)

-

Promover políticas de saúde sensíveis aos imigrantes, levando em
consideração barreiras físicas, financeiras, culturais e linguísticas que podem
contribuir para desigualdades (Conselho de Direitos Humanos)
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Facilitar a participação dos imigrantes na prestação, elaboração de políticas,
planejamento de programas e avaliação de serviços de saúde (OIM)

-

Adotar medidas para reduzir os obstáculos ao acesso à saúde para
imigrantes assegurando que o acesso aos serviços de saúde não é
condicionado ao status migratório e abster-se de negar ou limitar o acesso
aos serviços de saúde preventiva, curativa e paliativa (Relator Especial para
os Direitos dos Migrantes, Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial)

-

Aclarar ou definir a titularidade do direito à saúde para imigrantes no nível
nacional (Relator Especial para os Direitos dos Migrantes)

-

Garantir que os trabalhadores da saúde que interagem com imigrantes
rotineiramente tenham boas informações sobre os direitos dos imigrantes em
diferentes status migratórios e sobre suas obrigações para com os imigrantes
(Conselho de Direitos Humanos)

-

Prover informação adequada por meio de campanhas e divulgação, destinar
recursos suficientes e promover medidas relevantes para as questões da
saúde dos imigrantes. Estas políticas devem também (a) incluir a promoção
de serviços de saúde sensíveis às questões culturais e de gênero e
conduzidas de forma a reduzir barreiras de comunicação e culturais, e (b)
capazes de facilitar o aumento da confiança e conhecimento dos serviços de
saúde entre as comunidades imigrantes (Relator Especial para os Direitos
dos Migrantes)

-

Assegurar que as crianças desacompanhadas e separadas tenham o mesmo
acesso à saúde que as crianças nacionais. Disponibilizar serviços de
reabilitação para crianças vítimas de qualquer forma de abuso, negligência,
exploração, tortura, crueldade, tratamento desumano ou degradante ou
conflitos armados. Serviços de saúde mental culturalmente apropriados e
sensíveis às questões de gênero devem ser desenvolvidos (Comitê Para os
Direitos das Crianças)

-

Desenvolver, implementar, monitorar e avaliar políticas e financiamentos de
ações que constituem uma abordagem pautada nos direitos humanos para
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realizar o direito à saúde das crianças imigrantes (Comitê Para os Direitos
das Crianças)
-

Desenvolvimento de programas e medidas voltadas à promoção da saúde
mental e psicossocial dos imigrantes (OIM)

-

Instituir, para os trabalhadores imigrantes regulares e irregulares, políticas
nacionais de saúde com base em evidências e uma abordagem de gênero
guiadas pelo marco jurídico do direito à saúde, em especial princípios de não
discriminação e igualdade. Tais políticas devem estender direitos e garantias incluindo determinantes da saúde subjacente - e mecanismos de reparação
em caso de violação para os trabalhadores imigrantes (Relator Especial para
o direito de toda pessoa de gozar do melhor estado de saúde física e mental,
Comitê para os Trabalhadores Migrantes, OIM)

-

Desvincular o acesso aos serviços de saúde do estatuto jurídico dos
trabalhadores imigrantes e garantir que serviços, produtos e instalações de
saúde preventiva, curativa e de emergência estão disponíveis e acessíveis a
todos os trabalhadores imigrantes, incluindo trabalhadores imigrantes
irregulares, de forma não discriminatória. Os Estados devem esforçar-se para
evitar a interrupção do tratamento dos trabalhadores migrantes e eliminar as
barreiras ao acesso a cuidados médicos, tais como as barreiras linguística,
cultural, administrativa e relacionada com o emprego (Relator Especial para o
direito de toda pessoa de gozar do melhor estado de saúde física e mental,
Comitê para os Trabalhadores Migrantes)



ACESSO À SEGURIDADE SOCIAL

-

Garantir o acesso dos imigrantes aos regimes de segurança social, no
mínimo quando necessário para aliviar a pobreza e preservar a dignidade
humana, e cooperar para melhorar a portabilidade dos direitos sociais dos
imigrantes, incluindo os direitos das pessoas em situação irregular (Secretário
Geral)

-

Garantir os direitos dos refugiados, apátridas, solicitantes de asilo e demais
imigrantes em matéria de seguridade social, como o acesso físico aos
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serviços de seguridade social, atenção especial aos grupos vulneráveis como
os trabalhadores imigrantes, o direito de se beneficiar de sua cotização a um
plano de seguridade social ou recuperá-la quando abandonam o país, acesso
a planos não contributivos de apoio aos rendimentos, e acesso aos serviços
de saúde e apoio à família (Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais)
-

Os trabalhadores imigrantes em situação irregular devem ter acesso aos
benefícios da seguridade social em uma base não discriminatória, na medida
em que a legislação do Estado prevê tal direito (Comitê para os
Trabalhadores Migrantes)

-

Em casos de extrema pobreza e vulnerabilidade deve-se prover assistência
social de urgência aos trabalhadores imigrantes irregulares e suas famílias,
incluindo serviços de urgência para pessoas com deficiência (Comitê para os
Trabalhadores Migrantes)



TRABALHO

-

Assegurar a igualdade de tratamento nas condições de trabalho entre
nacionais e imigrantes, incluindo aqueles que estão em situação irregular, e o
acesso a remédios em caso de violação dos direitos dos trabalhadores
imigrantes (Secretário Geral, Comitê para a Eliminação da Discriminação
Racial)

-

Adotar normas trabalhistas efetivamente aplicadas aos trabalhadores
imigrantes e membros de suas famílias, incluindo as normas relacionadas à
remuneração, condições de saúde, segurança no trabalho e o direito à
liberdade de associação, reafirmando que os imigrantes, independente de seu
status migratório, devem receber proteção de todos os seus direitos humanos
(ECOSOC)



GRUPOS VULNERÁVEIS (GERAL)

-

Adotar ou revisar a normativa interna para incorporar padrões elevados de
proteção do direito internacional dos refugiados e dos direitos humanos, e
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incluir disposições sobre necessidades específicas de proteção com base em
idade, gênero e diversidade (Plano de Ação do Brasil – Cartagena + 30)
-

Reforçar o enfoque diferenciado em idade, gênero e diversidade, tanto nos
procedimentos para determinar a condição de refugiado, como nas decisões
sobre os pedidos de reunião familiar, conforme o caso (Plano de Ação do
Brasil – Cartagena + 30)



DOCUMENTOS

-

Fornecer documentos de identificação pessoal com a maior brevidade, para
evitar a discriminação do solicitante e do refugiado e de forma gratuita, sem
qualquer menção ou referência à condição de refugiado, e promover o seu
reconhecimento pelo sistema bancário nacional (Plano de Ação do Brasil –
Cartagena + 30)

-

Estabelecer mecanismos efetivos e ágeis de reconhecimento e homologação
de estudos (Plano de Ação do Brasil – Cartagena + 30)

-

Assegurar a expedição e renovação célere da documentação pessoal (Plano
de Ação do Brasil – Cartagena + 30)
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MAPEAMENTO NORMATIVO NACIONAL
- Normas e Políticas em Matéria de Migrações, Direitos Humanos
dos Migrantes, e Acesso a Serviços Públicos Essenciais no Brasil O mapeamento nacional de normas e políticas em matéria de migrações,
direitos humanos dos migrantes e acesso aos serviços públicos essenciais é a
segunda parte do mapeamento normativo da pesquisa, que se divide em três partes:
internacional/regional, nacional e comparado (América Latina). Esta segunda parte
visa identificar o marco jurídico nacional, estadual e municipal em matéria de
migrações e direitos humanos dos migrantes, assim como as disposições de
políticas públicas brasileiras com incidência no acesso dos imigrantes aos serviços
públicos essenciais.
Esta compilação das normas e políticas brasileiras tem duas finalidades: i)
servir de base e de referência para a pesquisa de campo, especialmente no que
tange à análise dos resultados; ii) oferecer uma base de informações organizada e
sistematizada, que permita analisar este marco jurídico a fim de identificar lacunas,
limites e/ou obstáculos à realização dos direitos humanos dos migrantes e seu
acesso aos serviços públicos essenciais, assim como possíveis iniciativas e práticas
que favoreçam este acesso. A identificação destes elementos é uma parte
fundamental da pesquisa, que permitirá a elaboração das propostas finais da
pesquisa visando apresentar medidas possíveis para preencher as lacunas, superar
os limites e/ou obstáculos e potencializar as iniciativas positivas em matéria de
respeito, proteção e realização dos direitos humanos dos migrantes e acesso aos
serviços públicos essenciais.
O mapeamento normativo nacional foi organizado em dois grandes itens
gerais: i) normas em matéria de migrações e direitos humanos dos migrantes; ii)
políticas públicas específicas em matéria de acesso aos serviços públicos
essenciais. O primeiro item divide-se em: i) normas nacionais gerais sobre
migrações e direitos específicos dos imigrantes; ii) normas nacionais específicas,
organizadas por grupo migratório, no caso refugiados, apátridas e proteção
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complementar; iii) normas estaduais e municipais de interesse em matéria de acesso
dos imigrantes aos serviços públicos essenciais e iv) projetos de lei. Em relação às
normas estaduais e municipais, devido ao grande volume de documentos, optou-se
por selecionar para o mapeamento somente aquelas que apresentam traços
inovadores, boas práticas e iniciativas interessantes em termos de melhoria do
acesso dos imigrantes aos serviços públicos essenciais. Assim, a coleta de dados foi
realizada utilizando-se estes critérios de seleção, sem um levantamento completo de
todas as possíveis normas estaduais e municipais que incidem sobre os imigrantes e
seus direitos. Considerou-se apropriado, igualmente, fazer o levantamento dos
projetos de lei em tramitação que incidem sobre o tema das migrações, pois podem
indicar pistas interessantes de possíveis modificações futuras ou meios de sanar as
atuais lacunas, limites e obstáculos.
O item sobre políticas públicas e normas específicas sobre acesso dos
imigrantes aos serviços públicos essenciais no Brasil foi organizado a partir dos
direitos humanos selecionados como objeto de estudo da pesquisa, a saber: i)
saúde; ii) educação; iii) trabalho e emprego; iv) moradia; v) assistência social; vi)
direitos específicos de grupos vulneráveis, especificamente crianças, mulheres,
idosos e pessoas com deficiência.
A coleta de dados foi realizada em bases de dados gerais sobre legislação
migratória, como da Agência da ONU para Refugiados no Brasil24 e do Ministério da
Justiça 25 , assim como os portais de instituições específicas a fim de verificar as
normas adotadas pelas mesmas, como o Conselho Nacional de Imigração – CNIg26.
Os projetos de lei foram consultados na base de dados da Câmara dos Deputados 27,
buscando-se por palavras-chave. As políticas públicas e normas específicas em
matéria de saúde, educação, trabalho e emprego, moradia, assistência social e

24

Disponível em:
<http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/documentos/?tx_danpdocumentdirs_pi2[mode]=1&tx_da
npdocumentdirs_pi2[folder]=183>.
25
Disponível em:
<http://portal.mj.gov.br/estrangeiros/main.asp?Team={63ED2148-BA2E-43FA-A86BE160904685C0}>.
26
Disponível em: < http://portal.mte.gov.br/cni/>.
27
Disponível em: < http://www.camara.leg.br/sileg/default.asp>.
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grupos vulneráveis foram pesquisadas nas bases de dados dos respectivos
ministérios, assim como fontes bibliográficas.
Os resultados da coleta de dados foram organizados sob a forma de tabelas,
contendo as informações essenciais sobre cada documento. O mapeamento de
normas estaduais e municipais, configurando-se como um mapeamento de
conteúdos específicos (boas práticas, traços inovadores, iniciativas interessantes) no
que tange ao acesso dos imigrantes aos serviços públicos, contém igualmente uma
coluna para exposição dos extratos destas normas que apresentam maior interesse
para a pesquisa.
Os dados foram analisados buscando-se traçar o panorama atual do marco
jurídico migratório e das políticas migratórias e de direitos humanos específicos,
identificando-se lacunas, limites e obstáculos, assim como potencialidades para
favorecer o acesso dos imigrantes aos serviços públicos e a efetivação de seus
direitos. Propostas são igualmente apresentadas visando suprir as lacunas e superar
os limites e obstáculos, podendo consistir em adoção de novas normas ou
modificação das normas existentes, assim como para incentivar as boas práticas
possivelmente identificadas.
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1. NORMAS NACIONAIS GERAIS SOBRE MIGRAÇÕES E DIREITOS
ESPECÍFICOS DOS MIGRANTES.
Quadro 1. Normas nacionais gerais migrações e direitos dos migrantes
NORMA

TEMA

Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 – Preâmbulo; art. 1º II e
III; art. 3º IV, entre outras que asseguram
o direito para todos, atingindo também os
imigrantes

Estabelece em nível constitucional os
princípios que regem as normas
infraconstitucionais. Apesar da eficácia
principiológica, também possuem eficácia
prática, por serem de cumprimento
obrigatório. Há diversas normas de conteúdo
generalista que também atingem os
imigrantes, por isso destacamos algumas.
Define a situação jurídica do estrangeiro no
Brasil, cria o Conselho Nacional de
Imigração
Dispõe sobre o registro provisório para o
estrangeiro em situação irregular em
território nacional.
Amplia, para o estrangeiro em situação ilegal
(nomenclatura do documento) e em território
nacional, o prazo para requerer o registro
provisório.
Conhecida como a Lei de Anistia de
Estrangeiros – Dispõe sobre a residência
provisória para o estrangeiro em situação
irregular no território nacional e dá outras
providências.
Promulga a Convenção nº 97 da OIT sobre
trabalhadores migrantes
Promulga a Convenção nº 111 da OIT sobre
a discriminação em matéria de emprego e
profissão
Promulga o Acordo bilateral entre Brasil e
Uruguai para permissão de residência,
estudo e trabalho a nacionais fronteiriços
brasileiros e uruguaios.
Promulga o Acordo MERCOSUL Multilateral
de Seguridade Social do Mercado Comum
do Sul e seu Regulamento Administrativo, de
15 de dezembro de 1997
Promulga o Acordo do MERCOSUL sobre
Dispensa de Tradução de Documentos
Administrativos para efeitos de Imigração
entre os Estados Partes do MERCOSUL, de
15 de dezembro de 2000
Promulga o Acordo do MERCOSUL sobre

Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980
Lei nº 7685 de 2 de dezembro de 1988
Lei nº 9675 de 29 de junho de 1998

Lei 11961 de 2 de julho de 2009,

Decreto nº 58819 de 14 de julho de 1966
Decreto nº 62150 de 19 de janeiro de
1968
Decreto nº 5105/2004

Decreto nº 5722 de 13 de março de 2006

Decreto nº 5851 de 18 de julho de 2006

Decreto nº 5852 de 18 de julho de 2006
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Decreto nº 6086 de 19 de abril de 2007

Decreto nº 6347 de 8 de janeiro de 2008
Decreto nº 6418 de 31 de março de 2008

Decreto nº 6679 de 8 de dezembro de
2008

Decreto nº 6736 de 12 de janeiro de
2009

Decreto nº 6893 de 2 de julho de 2009

Decreto nº 6964 de 29 de setembro de
2009

Decreto nº 6975 de 7 de outubro de 2009

Portaria n° 4 do Ministério da Justiça, de
7 de janeiro de 2015
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Dispensa de Tradução de Documentos
Administrativos para efeitos de Imigração
entre os Estados-Parte do MERCOSUL, a
República da Bolívia e a República do Chile,
de 15 de dezembro de 2000
Promulga o Acordo sobre o Benefício da
Justiça Gratuita e Assistência Jurídica
Gratuita entre os Estados-Parte do
MERCOSUL, assinado em Florianópolis, em
15 de dezembro de 2000
Estabelece o Plano Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
Promulga o Acordo do MERCOSUL para a
facilitação de atividades empresariais no
MERCOSUL aprovado pela Decisão CMC
32/04, emanada da XXVII Reunião de
Cúpula do MERCOSUL, realizada em Belo
Horizonte, em 16 de dezembro de 2004
(Vigente entre Brasil, Argentina e Uruguai)
Promulga o Acordo MERCOSUL sobre o
benefício da Justiça Gratuita e Assistência
Gratuita entre os Estados-Parte do
MERCOSUL, a República da Bolívia e a
República do Chile (Vigente entre Brasil,
Chile e Paraguai)
Promulga o Acordo Bilateral entre a
República Federativa do Brasil e a República
da Argentina celebrado em Puerto Iguazú,
em 30 de novembro de 2005 para a
Concessão de Permanência a detentores de
Vistos Temporários ou a Turistas
Regulamenta a Lei no 11.961, de 2 de julho
de 2009, que dispõe sobre a residência
provisória para o estrangeiro em situação
irregular no território nacional
Promulga o Acordo do MERCOSUL sobre
Residência para nacionais dos Estados
Parte do MERCOSUL assinado por ocasião
da XXIII Reunião do Conselho do Mercado
Comum, realizada em Brasília, nos dias 5 e
6 de dezembro de 2002
Promulga o Acordo do MERCOSUL sobre
Residência para nacionais dos Estados
Parte do MERCOSUL, Bolívia e Chile
assinado por ocasião da XXIII Reunião do
Conselho do Mercado Comum, realizada em
Brasília, nos dias 5 e 6 de dezembro de
2002
Dispõe sobre os procedimentos de
permanência definitiva e registro de
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Instrução Normativa nº 11 de 1º de
fevereiro de 2010 do Departamento
Nacional de Registro de Comércio.

Resolução Recomendada n° 02 do CNIg
de dezembro de 2000
Resolução Recomendada n° 12 do CNIg
de 18 de agosto de 2010

Resolução Normativa nº 94 do CNIg de
16 de março de 2011
Resolução Normativa nº 99 do CNIg de
12 de dezembro de 2012
Resolução Normativa nº 100 do CNIg de
23 de abril de 2013
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estrangeiros, com base nas modalidades de
reunião familiar, prole, casamento e união
estável, de prorrogação de visto temporário,
de transformação do visto oficial ou
diplomático em permanente, de
transformação do visto oficial ou diplomático
em temporário, de transformação do visto
temporário em permanente, e de
transformação da residência temporária em
permanente.
Dispõe sobre a implementação do Acordo
sobre Residência para Nacionais dos
Estados Partes do Mercado Comum do Sul MERCOSUL, bem como sobre as regras
comuns para a autorização de residência
aos cidadãos dos países do MERCOSUL,
Bolívia e Chile destinadas a avançar no
processo de integração regional.
Permite aos cidadãos masculinos com
residência temporária o exercício de
atividade empresarial
Visto temporário previsto no art. 13, inciso I,
da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, ao
estrangeiro que venha ao Brasil para
tratamento de saúde.
Dispõe sobre a cooperação interministerial
para a
emissão de documento aos estrangeiros
com
vistas a assegurar o regular exercício de
direitos
e obrigações no Brasil
Disciplina a concessão de visto a
estrangeiro, estudante ou recém-formado,
que venha ao Brasil no âmbito de programa
de intercâmbio profissional.
Disciplina a concessão de autorização de
trabalho para obtenção de visto temporário a
estrangeiro com vínculo empregatício no
Brasil.
Disciplina a concessão do visto temporário
previsto no inciso V do art. 13 da Lei nº
6.815, de 19 de agosto de 1980, a
estrangeiro que pretenda vir ao Brasil para
transferência de tecnologia ou para prestar
serviço de assistência técnica por prazo
determinado de até 90 (noventa) dias, sem
vínculo empregatício.
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Resolução Normativa nº 101 do CNIg de
23 de abril de 2013

Resolução nº 103 do CNIg de 16 de maio
de 20

Resolução Normativa nº 104 do CNIg de
16 de maio de 2013
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Disciplina a concessão de visto a cientista,
pesquisador e ao profissional estrangeiro
que pretenda vir ao País para participar das
atividades que específica e a estudantes de
qualquer nível de graduação ou pósgraduação.
Disciplina a autorização de trabalho para
obtenção de visto temporário a estrangeiro
para trabalho no Brasil nas férias relativas a
período acadêmico em Instituição de ensino
no exterior
Disciplina os procedimentos para a
autorização de trabalho a estrangeiros

Resolução Normativa nº 108 CNIg de 12
de fevereiro de 2014

Dispõe sobre a concessão de visto
temporário ou permanente e permanência
definitiva a título de reunião familiar

Resolução Normativa nº 110 CNIg de 10
de abril de 2014

Autoriza a concessão de permanência de
caráter provisório, a título especial, com fins
de estabelecimento de igualdade de
condições para cumprimento de penas por
estrangeiros no Território Nacional.
Altera a Resolução Normativa n° 88 de 15 de
setembro de 2010 sobre estágios

Resolução Normativa n° 111 CNIg de 3
de junho de 2014
Portaria MJ n° 31 de 20 de agosto de
2009, alterada pela Portaria MJ n° 41 de
6 de novembro de 2009

Define as atribuições dos Postos Avançados
de Atendimento Humanizado ao Migrante e
dos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas

Portaria MJ n° 1351 de 8 de agosto de
2014

Dispõe sobre a desburocratização do
procedimento de permanência definitiva e de
registro de estrangeiros com base nas
modalidades de reunião familiar, prole,
casamento e união estável, e de
transformação em registro permanente
previsto no Acordo sobre Residência para
Nacionais dos Estados Partes do Mercado
Comum do Sul, e institui Grupo de Trabalho
sobre processos de estrangeiros

Para a análise das normas gerais que compõem o marco jurídico brasileiro
das migrações, optou-se por comentar cada uma delas inicialmente para depois tirar
conclusões gerais.
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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 assegura os
direitos fundamentais do povo e da população brasileira. Resguardou ao cidadão
brasileiro o direito de representar e ser representado, entretanto, ao conferir os
demais direitos, pautou-se pela universalidade, o que exige que o Estado assegure
os direitos aos imigrantes, sob pena de descumprir o estabelecido em suas normas
constitucionais. Isso serve de balizador para todas as normas infraconstitucionais
que se desenvolverem. É estabelecida uma perspectiva na qual a imigração, em
suas variadas modalidades, é assegurada, desde que sejam cumpridos certos
requisitos. Na questão dos direitos oferecidos, com a exceção do direito de
cidadania política, no qual se resguardam aos brasileiros, natos ou naturalizados, e
a certos grupos estrangeiros, os quais possuem um quadro normativo privilegiado
em relação aos demais, por conta das vinculações históricas dos países de origem
das pessoas com o Brasil, percebe-se que o texto privilegia um critério de
universalidade dos direitos. Entretanto, ao se confrontar com a realidade fática do
Brasil, há, em diversos desses direitos assegurados pela Constituição, notáveis
dificuldades no oferecimento dos mesmos aos não brasileiros. O contexto
Constitucional é construído de acordo com os anseios democráticos e de garantias
de

direito,

sendo,

portanto,

um

importante

elemento

na

construção

e

desenvolvimento de direitos dos imigrantes, pois se pauta em características
positivas. Vale ressaltar que o texto constitucional toca na questão da nacionalidade,
na qual ainda há sérias resistências para os imigrantes, o que poderia ser revisto.
A Lei n° 6.815 de 1980 define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil,
fixando os critérios de entrada e permanência. Esta norma necessita ser revista, pois
foi criada sob outro modelo constitucional, no qual a ideia de segurança nacional era
predominante. Seu texto ressalta a figura do estrangeiro como ameaça,
resguardando ao Estado brasileiro uma série de prerrogativas no trato com os
estrangeiros. Surpreende que ainda esteja em vigor, pois não contempla os pilares
estabelecidos em 1988 e por ser antiquada face à uma visão de país que se
apresenta como defensor dos Direitos Humanos no nível internacional. O órgão
criado (Conselho Nacional de Imigração - CNIg) ainda está em vigor, mas alterou de
forma sensível sua forma de atuar, apesar de ainda ser muito restrito em termos de
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funcionários e de alcance da realidade nacional, o que gera inviabilidade para
avanços mais significativos em termos de uma correta regulação migratória, mesmo
que a título precário. Há que se realçar ainda, que o CNIg foi vinculado ao Ministério
do Trabalho, o que explicita que, mesmo na perspectiva de integração do
estrangeiro, o seu papel enquanto trabalhador é o predominante, não o seu papel
enquanto cidadão. Essa realidade foi arrefecida nos últimos anos, mas o caráter
institucional vinculado à lógica de um estrangeiro que se deseja prioritariamente
para fins de emprego se mantém.
A Lei n° 7.685 de 1988, que dispõe sobre o registro provisório para o
estrangeiro em situação irregular em seu território nacional, é das diversas
regularizações extraordinárias feitas pelo Brasil, demonstrando a incapacidade de
controle das fronteiras e da incapacidade do Estado em integrar pessoas que já se
encontram em território nacional. Utiliza o termo ilegal, o que denota a visão
securitária que permanece em voga com a lei do estrangeiro e a cobrança de custos
para a regularização das pessoas. Apesar do anseio de regularizar as pessoas,
ainda se confere grande poder discricionário ao Estado brasileiro. Esta lei beneficia
apenas os estrangeiros que chegaram ao Brasil antes de 02/12/1988, data da
promulgação da lei, sendo ineficaz à regularização de imigrantes que chegaram
após esta data. Exige a permanência por dois anos, prorrogável pelo mesmo
período, havendo a possibilidade de solicitar o visto permanente ao término da
prorrogação da regularização provisória. Esta possibilidade foi ampliada pela Lei n°
9.675 de 1998, beneficiando os estrangeiros que chegaram ao Brasil antes de 29 de
junho de 1998. Foram também ampliados os critérios de concessão de
regularização. Considera-se esta norma como mais um registro da falha de se tentar
regularizar as pessoas de forma extraordinária, demonstrando a ausência de
mecanismos capazes de auxiliar na regularização de pessoas que não seguiram os
trâmites normais de entrada e permanência quando se está pautado pela lei do
estrangeiro. Uma nova ampliação de prazo de regularização foi empreendida com a
Lei n° 11.961 de 2009, conhecida como Lei de Anistia para Estrangeiros, estendido
para os estrangeiros irregulares que chegaram ao Brasil antes de 1° de fevereiro de
2009. O termo ilegal, o qual constou nas leis anteriores de mesmo teor, foi
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substituído por irregular, avanço da preocupação do legislador com a proteção aos
Direitos Humanos. Configura-se como mais uma regularização extraordinária, o que
demonstra a ineficácia do Estado em gerir as migrações, além de deixar claro que
dez anos passados da outra grande regularização, o Estado brasileiro falha ao não
apresentar uma proposta migratória coerente. Essa regularização teve critérios mais
acessíveis aos imigrantes do que a regularização anterior. Esta Lei foi
regulamentada pelo Decreto n° 6.893 de 2009, que traz os mecanismos e
formalidades para os que desejam ser beneficiados com a anistia. Os direitos, em si,
estão estabelecidos na Lei, o Decreto só estabelece o procedimental para ter acesso
aos direitos.
Dois decretos promulgam convenções da Organização Internacional do
Trabalho (OIT). O Decreto n° 58.819 de 1966 determina que a Convenção n° 97 da
OIT sobre Trabalhadores Migrantes seja cumprida e executada. Formaliza o
compromisso brasileiro, ao ratificar a Convenção da OIT, a assegurar direitos aos
trabalhadores imigrantes, como acesso e saída do país, serviços médicos,
equiparação de tratamento aos nacionais, observância de direitos sociais, direitos
laborais, transferência de dinheiro obtido com o trabalho, dentre outros. Esta é uma
das Convenções mais significativas em termos de direitos para os estrangeiros, pois,
num contexto de forte circulação no pós-guerra, procurou impedir a exploração
desses imigrantes por conta de certas hierarquizações sociais com os nacionais.
Entretanto, esse objetivo de proteção laboral do estrangeiro deve vir acompanhado
pela Convenção sobre a proteção dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e
membros de suas famílias (1990), a qual o Brasil deve ratificar o mais breve
possível, pois é significativo o avanço em comparação com o que propõe a OIT. O
Decreto n° 62.150 de 1968, por sua vez, promulga a Convenção n° 111 da OIT
sobre discriminação em matéria de emprego e profissão. Traz reflexos aos
migrantes no que tange aos esforços no combate à distinção, exclusão, ou
preferência fundada na ascendência nacional (artigo 1º, a). Entretanto, conforme
destacado, um viés que só assegura igualdade de direitos laborais não é mais
adequado à visão contemporânea dos Direitos Humanos, por isso, reforça-se a
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necessidade de ratificação da Convenção de 1990 sobre os trabalhadores migrantes
e os membros de sua família.
O Decreto n° 5.105 de 2004 promulga o Acordo bilateral entre Brasil e
Uruguai para permissão de residência, estudo e trabalho a nacionais fronteiriços
brasileiros e uruguaios. Esta norma concede permissão de residência, de estudo e
de trabalho aos uruguaios, inicialmente por cinco anos, prorrogável por igual
período, findo o qual poderá ser concedida por prazo indeterminado, com propósito
de estimular a integração. Foco de atuação bilateral que procura assegurar direitos
aos brasileiros no exterior e dos nacionais presentes no Estado brasileiro de um
determinado país. Medida pontual que procura solucionar uma determinada
situação, mas que não configura uma política migratória efetiva, além de ter alcance
limitado, pois privilegia nacionais de um país. Em um contexto migratório em que
cada vez mais há diferentes nacionalidades circulando e se dirigindo ao Brasil, tratase de uma medida inócua e que não favorece a uma regulação mais geral. Outro
acordo bilateral, desta vez com a Argentina, foi promulgado pelo Decreto n° 6.736
de 2009, para a concessão de permanência a detentores de vistos temporários ou a
turistas. Os nacionais de um Estado-Parte que se encontram em situação irregular
no território da outra Parte também poderão requerer a regularização migratória,
desde que apresentem os documentos necessários descritos no Acordo. Os
nacionais de uma Parte que tiverem ingressado no território da outra Parte como
clandestinos somente poderão solicitar os benefícios do Acordo após saírem do
território do país de recepção e reingressar regularmente. Trata-se novamente de
regularização extraordinária específica de uma nacionalidade, o que denota duas
questões. Primeiro, trata-se de um grupo expressivamente importante em termos do
número de pessoas irregulares ou é um parceiro importante do país. Segundo,
demonstra, mais uma vez, a falha da política migratória brasileira, que não consegue
impedir a imigração irregular e, tampouco, cria canais de regularização mais
constantes e acessíveis.
Outros seis decretos referem-se a acordos adotados no âmbito do
MERCOSUL. O Decreto n° 5.722 de 2006 promulga o Acordo MERCOSUL
multilateral de seguridade social e seu regulamento administrativo. Os direitos à
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seguridade social serão reconhecidos aos trabalhadores que prestem ou tenham
prestado serviços em quaisquer dos Estados Partes, sendo-lhes reconhecidos,
assim como a seus familiares e assemelhados, os mesmos direitos e estando
sujeitos às mesmas obrigações que os nacionais de tais Estados Partes com
respeito aos especificamente mencionados no Acordo. Este Acordo também se
aplica aos trabalhadores de qualquer outra nacionalidade residentes no território de
um dos Estados Partes, desde que prestem ou tenham prestado serviços em tais
Estados Partes. Iniciativa interessante, pois visa resguardar o direito à seguridade
social dos estrangeiros, desde que tenham atuado em alguns dos países parceiros.
O problema é que essa limitação geográfica impede que mais pessoas sejam
beneficiadas por esta norma. O Decreto n° 5.851 de 2006 promulga o Acordo
MERCOSUL sobre dispensa de tradução de documentos administrativos para
efeitos de imigração, prevendo que os nacionais de qualquer dos Estados Partes
ficam dispensados, nos trâmites administrativos migratórios assinalados, da
exigência de tradução dos seguintes documentos: 1) Passaporte; 2) Cédula de
Identidade; 3) Certidões de Nascimento e Casamento; e 4) Atestado Negativo de
Antecedentes Penais. Esta norma tem como ponto positivo a diminuição da
burocracia para habitantes do MERCOSUL. O impacto direto desta medida é na
diminuição dos custos para regularização. Entretanto, além da diminuição de custos,
as medidas impactam pouco na oferta de direitos e na facilidade de obtenção da
regularização perante os Estados membros. Os efeitos deste Acordo foram
estendidos à Bolívia e Chile por outro Acordo MERCOSUL de 15 de dezembro de
2000, promulgado pelo Decreto n° 5.852 de 2006. O Decreto n° 6.086 de 2007
promulga o Acordo sobre o beneficio da justiça gratuita entre os Estados-Partes do
MERCOSUL, prevendo que os nacionais, cidadãos e residentes habituais de cada
um dos Estados Partes gozarão, no território dos outros Estados Partes, em
igualdade de condições, dos benefícios da justiça gratuita e da assistência jurídica
gratuita concedidos a seus nacionais, cidadãos e residentes habituais. Configura-se
como um avanço significativo em termos de tratamento igualitário, entretanto, restrito
ao âmbito do MERCOSUL. Não se sabe se o avanço que se almeja é uma melhor
condição do estrangeiro ou se o aprofundamento da integração entre os países do
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bloco, motivo esse que estabelece uma grande limitação a essas iniciativas. Tal
possibilidade foi estendida aos Estados da Bolívia e do Chile por novo Acordo
MERCOSUL, promulgado pelo Decreto n° 6.679 de 2008. O Decreto n° 6.418 de
2008 promulga o Acordo MERCOSUL para a facilitação de atividades empresariais,
estabelecendo que os empresários nacionais dos Estados Partes poderão
estabelecer-se no território de qualquer dos outros Estados Partes para o exercício
de suas atividades, sem outras restrições além daquelas emanadas das disposições
dos países que rijam as atividades exercidas pelos empresários no Estado receptor.
O impacto de tais medidas para fins migratórios é pequeno, pois, além de atingir um
grupo imigrante mais privilegiado, que possui domínio de atividades econômicas
empresariais, o que não representa o grosso da população dos países do
MERCOSUL, ainda são pessoas dotadas de capacidade administrativa e jurídica
para a regularização de sua situação. Há, ainda, que lembrar que se trata de
categoria de imigrantes valorizada pelo Estado e que acabam recebendo alguns
privilégios para estabelecerem-se nos territórios nacionais. Os decretos n° 6.964 de
2009 e n° 6.975 de 2009 promulgam respectivamente os acordos MERCOSUL
sobre residência para nacionais dos Estados Parte do MERCOSUL e acordo que
estende esta possibilidade para os Estados da Bolívia e do Chile. Tais acordos
facilitam o processo de regularização de pessoas advindas dos países membros do
MERCOSUL, mais Bolívia e Chile, principalmente quando da transformação da
residência provisória em permanente. Alguns elementos interessantes são
estabelecidos pelo artigo 9º, que traz expressamente os seguintes direitos:
igualdade de direitos civis, reunião familiar, igualdade de tratamento com os
nacionais, compromisso em matéria previdenciária, direito de transferir recursos,
direito dos filhos dos imigrantes. Sem dúvida, trata-se de um avanço muito
significativo em termos de direitos para os imigrantes. Posteriormente, a Instrução
Normativa n° 11 de 2010 do Departamento Nacional de Registro de Comércio
dispôs sobre a implementação do Acordo sobre residência para nacionais dos
Estados Parte do MERCOSUL e sobre as regras comuns para a autorização de
residência aos cidadãos dos países do MERCOSUL, Bolívia e Chile. Em
conformidade com a decisão do Conselho do Mercado Comum nº 028/2002, os
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cidadãos dos países dos Estados Partes do MERCOSUL (República Argentina,
República do Paraguai e República Oriental do Uruguai) e dos Estados Associados
(Estado Plurinacional da Bolívia e República do Chile) que obtiveram a Residência
Temporária de dois anos poderão exercer a atividade empresarial na condição de
empresários, titulares, sócios ou administradores de sociedades ou cooperativas
brasileiras, podendo esses atos serem devidamente arquivados nos órgãos de
registro dos empresários ou empresas mercantis (Juntas Comerciais), consoante a
legislação pátria, atendidas as regras internacionais objetos dos acordos e
protocolos firmados no âmbito do MERCOSUL. Essa Instrução visa facilitar as
atividades empresariais de membros do MERCOSUL em outros países. Interessante
destacar que esse direito tem um impacto muito mais significativo no exercício de
atividade econômica do que na ideia de integração. Trata-se de categoria específica,
que, via de regra, possui uma condição melhor de inserção na sociedade de destino.
Por fim, no que concerne aos decretos, o Decreto n° 6.347 de 2008
estabelece o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que tem
como objetivos prevenir e reprimir o tráfico de pessoas, responsabilizar os seus
autores e garantir atenção às vítimas, nos termos da legislação em vigor e dos
instrumentos internacionais de direitos humanos. Atento a um fenômeno que não é
novo, mas que se demonstrava muito presente em território nacional, o governo
brasileiro estabeleceu um plano, no qual constavam várias ações e metas para
alcançar os objetivos. Esse primeiro plano falava em ações de dois anos, com a
coordenação do Ministério da Justiça para enfrentar a questão. Interessante notar
que se destacam os compromissos internacionais de Direitos Humanos como um
balizador do que se objetiva com o plano, o que é, sem dúvida, um enorme avanço
para fins de relação entre Estado e pessoas, principalmente para àqueles que são
vítimas desse tipo de ação.
Cabe destacar a recente Portaria n° 4 do Ministério da Justiça de janeiro
de 2015, que regula os procedimentos de permanência definitiva e registro de
estrangeiros, com base nas modalidades de reunião familiar, prole, casamento e
união estável, de prorrogação de visto temporário, de transformação do visto oficial
ou diplomático em permanente, de transformação do visto oficial ou diplomático em
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temporário, de transformação do visto temporário em permanente, e de
transformação da residência temporária em permanente. Esta Portaria é
especialmente importante no contexto da garantia de documentos e da reunificação
familiar. Garante-se aos estrangeiros o direito de permanência, a prorrogação do
prazo de estada e as transformações de visto e de residência objeto da Portaria com
o consequente recebimento de carteira de identidade, a ser emitida pelo
Departamento de Polícia Federal - DPF, desde que sejam apresentados os
documentos previstos.
Deve-se destacar igualmente as resoluções do Conselho Nacional de
Imigração (CNIg). A Resolução Recomendada n° 02 de 2000 recomenda que seja
concedido, em caráter excepcional, visto temporário previsto no artigo 13, inciso I,
da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, ao estrangeiro que venha ao Brasil para
tratamento de saúde. Apesar das limitações que a Lei 6815/80 representa para as
hipóteses de uma aplicação pautada nos direitos humanos ou com um caráter
humanitário, algumas das suas possibilidades de concessão de visto são ampliadas
para atender aos estrangeiros que se dirigem ao Brasil pelos mais variados fins. Um
desses fins é a possibilidade da vinda de estrangeiro para tratamento médico, no
qual se facilita essa entrada, visto que em diversas áreas a medicina brasileira é
reconhecida por sua competência. Trata-se de uma facilitação, que atende aos
anseios de uma recepção não marcada exclusivamente por um viés securitário, o
que é benéfico e aponta para uma nova ideia sobre a entrada de estrangeiros.
Porém, entre seus requisitos, há ainda o aspecto econômico, o que atrapalha esse
viés mais humanizado. Já a Resolução Recomendada n° 12 de 2010 recomenda
ao Ministério da Justiça a adoção de procedimentos administrativos para a emissão
de documento que possibilite regular o exercício dos direitos e obrigações, por
estrangeiros que ainda não estejam de posse da Cédula de Identidade para
Estrangeiro – CIE. A emissão ágil de documentos representa um dos principais
elementos para se praticar uma política de recepção de imigrantes adequada. O
Brasil, nesse sentido, melhorou muito nos últimos anos, pois documentos diversos,
ligados à diferentes ministérios e órgãos, são cada vez mais desburocratizados a fim
de que os imigrantes os recebam o mais rapidamente possível e, com isso, insiram-
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se na vida nacional. Interessante destacar que esse tipo de iniciativa não muda a
característica de um viés securitário da lei, mas permite aos que aqui estão a
documentação para a prática regular de diversas atividades.
Além das resoluções recomendadas, destacam-se também as resoluções
normativas do CNIg. A Resolução Normativa n° 94 disciplina a concessão de visto
a estrangeiro, estudante ou recém-formado, que venha ao Brasil no âmbito de
programa de intercâmbio profissional. Dispõe que o Ministério do Trabalho e
Emprego poderá conceder autorização de trabalho para obtenção do visto
temporário previsto no artigo 13, inciso V da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980,
ao estrangeiro que pretenda vir ao Brasil para participar de programa de intercâmbio
profissional com entidade empregadora estabelecida no País. A mobilidade
estudantil tem se configurado nos últimos anos um dos mais importantes fluxos de
pessoas pelo mundo. Apesar de ter avançado nos últimos anos, o Brasil ainda não
se faz tão presente nesse contexto, tanto que há medidas governamentais para o
incentivo da saída de brasileiros para o exterior. Outro ponto da mobilidade
estudantil é a recepção de alunos estrangeiros, a qual, para ser incentivada,
necessita de uma regulação facilitada. Vale destacar que a busca por esses
estudantes e profissionais recém-formados configura uma das mais intensas
políticas de captação de profissionais qualificados no mundo, ação muito comum
nos países desenvolvidos, mas que tem se tornado comum em países que buscam
aumentar o seu dinamismo econômico, como o Brasil. A Resolução Normativa n°
99 disciplina a concessão de autorização de trabalho para obtenção de visto
temporário a estrangeiro com vínculo empregatício no Brasil. O Ministério do
Trabalho e Emprego poderá conceder autorização de trabalho para obtenção de
visto temporário, previsto no artigo 13, inciso V, da Lei nº 6.815, ao estrangeiro que
venha ao Brasil com vínculo empregatício, respeitado o interesse do trabalhador
brasileiro. Essa resolução peca em uma série de medidas. Mesmo que o objetivo
seja a regularização do estrangeiro, a norma se refere a « proteção ao trabalhador
brasileiro », criando a ideia de disputa entre brasileiros e estrangeiros, o que,
considerando-se número de estrangeiros e a sua inserção no mercado laboral, é
inapropriado. Além disso, o visto concedido é temporário, o que mantém o quadro de
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instabilidade desse estrangeiro. É um tipo de medida que só cabe devido ao atraso
na adoção de uma norma mais adequada ao atual contexto de grande circulação de
imigrantes, o que não é assegurado por meio da Lei 6815/80.

A Resolução

Normativa n° 100 de 2013 dispõe sobre concessão de visto temporário para
estrangeiro que pretenda vir ao Brasil, sem vínculo empregatício com empresa
nacional e por um prazo determinado de até 90 dias, para transferência de
tecnologia ou para prestar serviço de assistência técnica, em decorrência de
contrato, acordo de cooperação ou convênio firmado entre pessoa jurídica
estrangeira e pessoa jurídica brasileira. Tal norma segue o padrão anterior,
permanecendo a precariedade na condição desse imigrante. Porém, como se trata
de alguém que possui qualificação e, muito provavelmente, possua condições
econômicas razoáveis, não há o mesmo impacto negativo dessa precariedade na
vida das pessoas como pode ocorrer com as pessoas atingidas pela Resolução
Normativa nº 99. A Resolução Normativa n° 101 de 2013 dispõe que o visto
temporário previsto no inciso I do artigo 13 da Lei nº 6.815, poderá ser concedido
pela autoridade consular brasileira ao profissional estrangeiro que pretenda vir ao
Brasil para participar de conferências, seminários, congressos ou reuniões,
caracterizados como eventos certos e determinados, por período que não ultrapasse
30 (trinta) dias, quando receber pró-labore por suas atividades. Resolução que
possui impactos reduzidos, mas adequada aos anseios de internacionalização das
Universidades brasileiras que, com isso, teriam facilitada a vinda de professores e
pesquisadores estrangeiros do que em uma efetiva regulação da questão migratória.
Por sua vez, a Resolução Normativa n° 103 de 2013 autoriza o Ministério do
Trabalho e Emprego a conceder autorização de trabalho para obtenção do visto
temporário previsto no artigo 13, inciso V da Lei nº 6.815, ao estrangeiro matriculado
em curso de pós-graduação em instituição de ensino no exterior que pretenda vir ao
Brasil para trabalho em entidade empregadora estabelecida no País, no período de
férias letivas. Configura-se como mais uma medida que segue o padrão das
anteriores que vai regular uma hipótese muito específica, não gerando maiores
impactos na regulação das migrações internacionais e de construção de um projeto
migratório. A Resolução Normativa n° 104 de 2013 tem caráter mais amplo,
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disciplinado os procedimentos para a autorização do trabalho a estrangeiros. A
pessoa jurídica ou física interessada na vinda de trabalhador estrangeiro, em caráter
permanente ou temporário, deverá solicitar autorização de trabalho junto à
Coordenação-Geral de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego, mediante a
apresentação de requerimento. É uma medida exageradamente burocrática que, ao
final, acaba favorecendo a contratação irregular ou mesmo a não contratação do
estrangeiro. Evidencia-se um quadro de tentativa de proteção do trabalhador
brasileiro

ou

de

categorias

de

estrangeiros

que

possuem

mais

direitos

(privilegiados), criando um quadro de disputa pelo mercado de trabalho brasileiro, o
que, na ampla maioria dos casos e, levando-se em conta a presença estrangeira no
país, é praticamente inexistente. Esse tipo de regulação, pautada em preceitos não
adequados aos Direitos Humanos é um entrave ao desenvolvimento de uma ideia
mais positiva das migrações internacionais. Em matéria de reunião familiar, a
Resolução Normativa n° 108 de 2014 dispõe sobre a concessão de visto
temporário ou permanente e permanência definitiva a este título. O Ministério das
Relações Exteriores poderá conceder visto temporário ou permanente, a título de
reunião familiar, aos dependentes de cidadão brasileiro ou de estrangeiro temporário
ou permanente no Brasil. É uma norma impactante, pois assegura, conforme
diversos compromissos internacionais, o importante direito de convivência familiar.
Sua importância decorre do número de pessoas beneficiadas ou que, em tese,
podem se beneficiar, e demonstra um caráter humanitário e respeitador dos
compromissos internacionais por parte do Estado brasileiro. Porém, não há como se
negar a demora para que uma medida desse tipo fosse tomada, pois se trata de um
direito amplamente consagrado no contexto migratório. A Resolução Normativa n°
110 de 2014 dispõe sobre o cumprimento de pena por estrangeiros no Brasil. O
Ministério da Justiça concederá, em virtude de decisão judicial, permanência de
caráter provisório, a título especial, a estrangeiros em cumprimento de pena no
Brasil. É uma medida relevante na questão de cumprimento de uma pena, mas que
não impacta em termos de política migratória, pois a grande maioria dos imigrantes
não possuem problemas com as autoridades e não cumprem penas. Ademais, a
medida não soluciona a questão dos estrangeiros presos no Brasil. De fato, o texto é
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muito sucinto ante a complexidade da questão, que deve ser mais bem debatida, de
forma que não apresenta grande avanço. Por fim, a Resolução Normativa n° 111
de 2014 trata da concessão de estágio para estrangeiros. Semelhante às medidas
de visitas técnicas, de visto para trabalho, traz uma regulação muito específica.
Porém, são situações que merecem ser consideradas ante a busca por
internacionalização das empresas e das Universidades. O estágio é regulado pelo
tripé parte concedente, Instituição de ensino e estagiário.
Além das resoluções do CNIg, o Ministério da Justiça publicou portarias sobre
temas de interesse da pesquisa. A Portaria MJ n° 31 de 2009, alterada pela
Portaria MJ n° 41, também de 2009, define as atribuições dos Postos Avançados
de Atendimento Humanizado ao Migrante e dos Núcleos de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas. Os Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas têm por
principal função articular e planejar as ações para o enfrentamento ao tráfico de
pessoas, no âmbito estadual, e serão implementados em parceria entre o Governo
Federal, por meio da Secretaria Nacional de Justiça, e os governos estaduais. Os
Postos Avançados têm por principal função prestar serviço de recepção a brasileiros
não admitidos ou deportados nos pontos de entrada. O enfrentamento ao tráfico de
pessoas e o tratamento humanizado são duas missões essenciais para uma política
pautada na dignidade da pessoa. Essa iniciativa é importante, tendo estabelecido
em diversas localidades do Brasil o Posto Avançado de Atendimento. Entretanto, o
funcionamento desses postos é ineficaz, como as visitas in loco demonstraram, pois
não há atuações investigativas. Basicamente, desenvolvem-se campanhas de
prevenção, o que não atende integralmente à missão do órgão. Mesmo a ideia de
uma atuação em rede ainda não consegue lograr efeito e, passados mais de cinco
anos da medida, o impacto dos núcleos ainda é reduzido. A Portaria MJ n° 1351 de
2014 dispõe sobre a desburocratização do procedimento de permanência definitiva e
de registro de estrangeiros com base nas modalidades de reunião familiar, prole,
casamento e união estável, e de transformação em registro permanente previsto no
Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercado Comum
do Sul, e institui Grupo de Trabalho sobre processos de estrangeiros. Até a
conclusão do Grupo de Trabalho previsto no artigo 8º, o procedimento de
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permanência definitiva e de registro de estrangeiros abarcados pela norma
obedecerá ao disposto nesta Portaria. Consiste numa medida que demonstra o
impacto das ações do grupo de especialistas, das conferências nacionais
(COMIGRAR) e da vontade de estabelecer um novo marco jurídico em torno das
temáticas migratórias. O Estado brasileiro avança no sentido de conferir maior
facilidade aos procedimentos de regularização, além de unificar em um mesmo
documento as várias alterações realizadas em termos de questões migratórias nos
últimos anos. Como parte da competência do Ministério da Justiça e de uma
portaria, o alcance do texto é de natureza apenas administrativa. Porém, não deixa
de ser relevante na perspectiva de lançar um outro olhar sobre a questão migratória,
principalmente pelos órgãos responsáveis.
2. NORMAS NACIONAIS ESPECÍFICAS
2.1.

Refugiados

Quadro 2. Normas Específicas sobre Refúgio
NORMA

ÓRGÃO

TEMA

Art. 4, II e X da Constituição
da República Federativa do
Brasil de 1988
Lei 9474, de 22 de julho de
1997
Resolução Normativa nº4
de 1° de dezembro de 1998

Norma nacional

Prevalência dos direitos
humanos e concessão de
asilo político
Estatuto dos Refugiados

Comitê Nacional para os
Refugiados - CONARE

Resolução Normativa nº 5,
de 11 de março de 1999

Comitê Nacional para os
Refugiados - CONARE

Resolução nº 8, de 6 de
agosto de 2002

Comitê Nacional para os
Refugiados - CONARE

Resolução Normativa nº9
de 6 de agosto Comitê
Nacional para os
Refugiados - CONARE de
2002
(Revogada pela Resolução
Normativa n° 18 de 2014)

Comitê Nacional para os
Refugiados - CONARE

Norma nacional

Extensão da condição de
refugiado a título de reunião
familiar
Autorização viagem
refugiado ao exterior
Dispõe sobre a notificação
de indeferimento do pedido
de reconhecimento da
condição de refugiado
Estabelece o local para o
preenchimento do
questionário de solicitação
de reconhecimento da
condição de refugiado nas
circunscrições onde não
houver sede da Cáritas
Arquidiocesana
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Resolução Normativa nº 10
de 22 de setembro de 2003

Comitê Nacional para os
Refugiados - CONARE

Resolução Normativa nº11
de 29 de abril de 2005
(Revogada pela Resolução
Normativa n° 18 de 2014)

Comitê Nacional para os
Refugiados - CONARE

Resolução Normativa nº12,
de 29 de setembro de 2005
(Revogada pela Resolução
Normativa n° 18 de 2014)

Comitê Nacional para os
Refugiados - CONARE

Resolução Normativa nº13,
de 23 de março de 2007
(Revogada pela Resolução
Normativa n° 18 de 2014)

Comitê Nacional para os
Refugiados - CONARE

Resolução Normativa nº 91,
de 12 de dezembro de 2010

Conselho Nacional de
Imigração - CNIg

Resolução Normativa nº14,
de 27 de dezembro de 2011

Comitê Nacional para os
Refugiados - CONARE

Resolução Normativa nº97,
de 12 de janeiro de 2012

Conselho Nacional de
Imigração - CNIg

Resolução Normativa nº15,
de 27 de julho de 2012

Comitê Nacional para os
Refugiados - CONARE

(Revogada pela Resolução
Normativa n° 18 de 2014)
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Dispõe sobre a situação
dos refugiados detentores
de permanência definitiva
Dispõe sobre a publicação
da notificação prevista no
art. 29 da Lei nº 9.474, de
22 de julho de 1997
Dispõe sobre a autorização
para viagem de refugiado
ao exterior, a emissão de
passaporte brasileiro para
estrangeiro refugiado,
quando necessário, bem
como o processo de perda
da condição de refugiado
em razão de sua saída de
forma desautorizada
Dispõe sobre o
encaminhamento, a critério
do Comitê Nacional para
Refugiados – CONARE, ao
Conselho Nacional de
Imigração, de casos
passíveis de apreciação
como situações especiais,
nos termos da Resolução
Recomendada CNIg nº 08,
de 19 de dezembro de 2006
Altera dispositivo na
Resolução Normativa nº 6,
de 21 de agosto de 1997,
sobre a concessão de
permanência definitiva a
asilados ou refugiados e
suas famílias
Dispõe sobre o Programa
de Reassentamento
Brasileiro
Dispõe sobre a concessão
do visto permanente
previsto no art. 16 da Lei nº
6.815, de 19 de agosto de
1980, a nacionais do Haiti.
Altera a Resolução
Normativa nº 6/99, que
dispõe sobre a concessão
de protocolo ao/à solicitante
de refúgio, para estabelecer
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Resolução Normativa nº16,
de 24 de setembro de 2013

Comitê Nacional para os
Refugiados - CONARE

Resolução Normativa nº17,
de 24 de setembro de 2013

Comitê Nacional para os
Refugiados - CONARE

Resolução Normativa n° 18,
de 30 de abril de 2014

Comitê Nacional para os
Refugiados - CONARE

Resolução Normativa nº 6,
de 21 de agosto de 1997

Conselho Nacional de
Imigração - CNIg

Resolução Recomendada
n° 08 de 19 de dezembro
de 2006

Conselho Nacional de
Imigração - CNIg

Memorando de
entendimento de 15 de
agosto de 2014

Procuradoria-Geral da
República e Alto
Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados
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que o prazo de validade do
protocolo será de 180 dias,
prorrogável por igual
período, até a decisão final
do processo
Estabelece procedimentos
e Termo de Solicitação para
pedidos de reunião familiar.
Dispõe sobre a concessão
de visto apropriado, em
conformidade com a Lei nº
6.815, de 19 de agosto de
1980, e do Decreto 86.715,
de 10 de dezembro de
1981, a indivíduos
forçosamente deslocados
por conta do conflito
armado na República Árabe
Síria.
Estabelece os
procedimentos aplicáveis
ao pedido e tramitação da
solicitação de refúgio
Concessão de permanência
definitiva a asilados ou
refugiados e suas famílias
Dispõe sobre pedidos de
refúgio apresentados ao
Comitê Nacional para os
Refugiados - CONARE, que
a critério deste, possam ser
analisados pelo Conselho
Nacional de Imigração CNIg como situações
especiais
O Memorando tem como
objetivo a articulação entre
agentes públicos, visando
melhorar a inclusão e a
integração dos refugiados
que vivem no Brasil em
políticas públicas já
existentes no país, assim
como a implementação e a
execução de políticas
específicas
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Sobre o refúgio, foram destacas as normas nacionais sobre o tema,
especialmente as resoluções do Comitê Nacional para os Refugiados –
CONARE, além de algumas resoluções do CNIg e, por fim, um memorando de
entendimento entre a Procuradoria-Geral da República e o Alto Comissariado
das Nações Unidas para Refugiados. As resoluções revogadas não serão
comentadas.
A Lei n° 9.474 de 1997 é a norma de referência na matéria, definindo
mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951: fixa
direitos e deveres aos solicitantes de refúgio e refugiados, assegurando o
princípio da não devolução; cria o CONARE e procedimentos para solicitação de
refúgio; define o conceito de refugiado e estabelece mecanismos para sua
integração local; aborda os direitos relativos à documentação, assistência social,
saúde, educação, trabalho e moradia.
No que se refere à extensa normatização do CONARE, são expostas as
principais resoluções e seus temas, destacando os direitos protegidos. A
Resolução Normativa n° 4 de 1998 trata da extensão da condição de refugiado
a título de reunião familiar, protegendo o núcleo familiar. Esta relação familiar é
vinculada à dependência econômica. A Resolução Normativa n° 5 de 1999
dispõe sobre a autorização de viagem de refugiado ao exterior, assegurando o
direito de acesso à educação e à saúde no exterior. A Resolução Normativa n°
8 de 2002 dispõe sobre a notificação de indeferimento do pedido de
reconhecimento da condição de refugiado, exigindo sua publicação, o que é
importante em termos de documentação. A Resolução Normativa n° 10 de
2003 trata da situação dos refugiados detentores de permanência definitiva,
mantendo o status de refugiado e todos os direitos previstos aos refugiados que
receberem a permanência no Brasil. Ou seja, a concessão de permanência não
acarretará a cessação ou perda da condição de refugiado. A Resolução
Normativa n° 91 de 2010 altera o prazo para pedido de permanência, de seis
para quatro anos, aos refugiados ou asilados no Brasil. A Resolução Normativa
n° 14 de 2011 dispõe sobre o Programa de Reassentamento Brasileiro,
referindo-se aos direitos à saúde, educação, trabalho, moradia e assistência
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social. A norma estabelece que os refugiados terão acesso ao sistema público de
educação e saúde em condições de igualdade com os nacionais e aos serviços
sociais públicos nos termos da legislação vigente. Quanto à documentação, uma
vez

em

território

brasileiro,

o

refugiado

acolhido

pelo

Programa

de

Reassentamento terá direito a obter cédula de identidade comprobatória de sua
condição jurídica e carteira de trabalho, entre outros documentos passíveis de
emissão para estrangeiros. A Resolução Normativa n° 16 de 2013 estabelece
procedimentos para os pedidos de reunião familiar, inserindo-se no contexto da
proteção familiar. No caso de refugiados com a sua condição reconhecida pelo
Estado brasileiro, serão estendidos, a título de reunião familiar, desde que se
encontrem em território nacional, os efeitos da condição de refugiado a cônjuge
ou companheiro (a); ascendentes; descendentes; demais integrantes do grupo
familiar que dependam economicamente do refugiado. A Resolução Normativa
n° 17 de 2013 regulamenta a concessão de visto a indivíduos forçosamente
deslocados por conta do conflito armado na República Árabe Síria. Insere-se no
contexto da facilitação do acesso ao território brasileiro a pessoas deslocados
por conflitos armados, visando alcançar a proteção brasileira e a possibilidade de
solicitação de refúgio. A Resolução Normativa n° 18 de 2014, que estabelece
os procedimentos aplicáveis ao pedido e tramitação da solicitação de refúgio,
declara universalidade do pedido de refúgio e a não obrigatoriedade de
apresentação de documentos que comprovem os requisitos do artigo 1º da Lei
9474/97. Define qualquer unidade da Polícia Federal como órgão competente
para receber e processar os pedidos por meio de um Termo de Declaração,
podendo ser dispensada a oitiva do solicitante, fornecendo, de imediato,
protocolo provisório aos solicitantes. Estabelece a validade do protocolo para um
ano, prorrogável até a decisão do pedido a ser feita pelo CONARE. Determina a
fundamentação de todas as decisões do CONARE. Prevê o prazo mínimo de 60
dias de antecedência para solicitação de autorização de viagem, o que limita o
direito dos refugiados de viajar. Esta Resolução, fruto de Acordo de Cooperação
Técnica com a Defensoria Pública da União (DPU) e a Secretaria Nacional de
Justiça (SNJ), simplifica os pedidos de refúgio no Brasil e assim diminui a
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burocracia e o tempo de espera para efetuar o pedido e obter resposta.
Consubstancia-se, assim, em uma importante medida no que se refere à
facilitação do acesso à documentação, essencial para acessar direitos e
serviços, reduzindo os obstáculos para tanto.
Destacou-se, além das normas do CONARE, algumas resoluções do CNIg
que se aplicam ao tema do refúgio. A Resolução Normativa n° 6 de 1997,
alterada pela Resolução Normativa n° 91 de 2010, permite a concessão de
permanência definitiva a asilados ou refugiados e suas famílias que preencham
um dos seguintes requisitos: i) residir no Brasil há no mínimo quatro anos na
condição de refugiado ou asilado; ii) ser profissional qualificado e contratado por
instituição instalada no país, ouvido o Ministério do Trabalho; iii) ser profissional
de capacitação reconhecida por órgão da área pertinente; iv) estar estabelecido
com negócio resultante de investimento de capital próprio, que satisfaça os
objetivos de Resolução Normativa do Conselho Nacional de Imigração relativos à
concessão de visto a investidor estrangeiro. Tal norma insere-se no contexto da
facilitação da obtenção de documentos. A Resolução Recomendada n° 08 de
2006 recomenda ao CONARE a aos órgãos vinculados ao Ministério da Justiça o
encaminhamento ao CNIg, de pedidos de refúgio que não sejam passíveis de
reconhecimento de refúgio de acordo com a Lei 9474/97, mas que, a critério do
CONARE, possam ser analisados por razões humanitárias. A Resolução
Normativa n° 97 de 2012 do CNIg dispõe sobre a concessão do visto
permanente a nacionais do Haiti por razões humanitárias, condicionado ao prazo
de 5 anos. Esta norma limitou em 1200 vistos ao ano, o que na prática se tornou
inviável em razão da grande quantidade de haitianos que vieram ao Brasil. Em
consequência, foi alterada pela Resolução Normativa n° 102 de 2013 que
elimina esta limitação de 1200 vistos ao ano.
Por fim, destaca-se o Memorando de Entendimento de 2014 entre a
Procuradoria-Geral da República e o Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados, que tem como objetivo a articulação entre agentes públicos, visando
melhorar a inclusão e a integração dos refugiados, solicitantes de refúgio e
apátridas que vivem no Brasil em políticas públicas já existentes no país, assim
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como a implementação e a execução de políticas específicas. É uma importante
iniciativa em matéria de articulação e cooperação entre agentes públicos,
visando melhorias na garantia e proteção de seus direitos.
2.2.

Apátridas

Quadro 3. Normas Específicas sobre Apátridas
NORMA
Artigo 12, I e II da
Constituição da República
Federativa do Brasil de
1988, alterado pela Emenda
Constitucional nº 54 de
2007
Decreto Lei nº 389 , de 25
de abril de 1938
(parcialmente em vigor)
Lei nº 818, de 18 de
setembro de 1949
(parcialmente em vigor)

ÓRGÃO
Norma nacional

TEMA
Dispõe sobre a aquisição
originária da nacionalidade
brasileira e a aquisição da
nacionalidade brasileira por
naturalização

Norma nacional

Regula a nacionalidade
brasileira

Norma nacional

Decreto nº 64.216, de 18 de
março de 1969

Norma nacional

Decreto nº 4.246, de 22 de
maio de 2002

Norma nacional

Decreto Legislativo nº 274,
de 4 de outubro de 2007

Norma nacional

Instrução Normativa nº 03

Departamento de Policia
Federal

Regula a aquisição, a perda
e a reaquisição da
nacionalidade, e a perda
dos direitos políticos
Promulga a Convenção da
ONU sobre Nacionalidade
da Mulher Casada
Promulga a Convenção da
ONU sobre o Estatuto dos
Apátridas (1954)
Aprova o texto da
Convenção para a Redução
dos Casos de Apatridia
(1961)
Concessão de passaporte
para estrangeiro (artigos 23
e 24 sobre apátridas)

No que concerne à proteção dos apátridas, destaca-se inicialmente a
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que, no seu artigo
12, I e II, dispõe sobre a aquisição originária da nacionalidade brasileira e a
aquisição da nacionalidade brasileira por naturalização. Este é um dispositivo
fundamental da Constituição Brasileira, mas que merece aprofundamento. Isto
porque, no caso dos apátridas, possui um viés pouco protetivo, o que pode ser
corrigido por norma infraconstitucional, mas que não é a característica da
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proteção dos Direitos Humanos no Brasil, os quais são garantidos, em sua
maioria, em normas constitucionais.
A Lei n° 818 de 1949, parcialmente em vigor, regula a aquisição, a perda e a
reaquisição da nacionalidade, assim como a perda dos direitos políticos. Esta
norma definia a nacionalidade no período democrático, que se inicia com a
queda de Vargas, mas manteve elementos do Decreto Lei n° 389 de 1938. Já
estabelecida sobre o primado do Estado Democrático de Direito, ainda não
possui um caráter integrador dos apátridas, que, naquele momento, não
possuíam um sistema protetivo internacional. O mencionado Decreto Lei n° 389
de 1938, também parcialmente em vigor, definia a nacionalidade brasileira no
período do Estado Novo. Recepcionado em parte pela Constituição brasileira em
pontos que não a contradigam, guarda a característica de ser uma norma que
prioriza o atendimento da vontade do Estado brasileiro em sua relação com o
imigrante. Já deveria ter sido revogada por uma lei que trouxesse elementos
mais afeitos ao Estado Democrático de Direito.
Além destas duas normas parcialmente em vigor, identificam-se normas que
promulgam e aprovam instrumentos internacionais. O Decreto n° 64.216 de
1969 promulga a Convenção sobre a nacionalidade da mulher casada. Tal
instrumento, mesmo num contexto de ditadura militar, não gerava compromissos
internacionais impraticáveis. Configurou-se como um avanço, porém feito para
um período no qual não existia a igualdade de direitos entre homens e mulheres
e no qual o Código Civil ainda estabelecia o domínio masculino no cenário
jurídico. Com a igualdade de gênero na CF/88 e avanços na questão da
concessão de nacionalidade para cônjuge, acaba por perder importância. Trouxe
algumas inovações, como a possibilidade de a mulher manter a nacionalidade,
mesmo contraindo matrimônio com pessoa de nacionalidade diferente, o que, de
certa forma, era contrário ao estabelecido em nível nacional, onde o homem
possuía papel determinante. O Decreto n° 4.246 de 2002 promulgou a
Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954. Depois
da grande demora, infundada após a Constituição de 1988 e o restabelecimento
do Estado Democrático, estabelece o compromisso internacional que deve
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pautar a relação entre o Estado brasileiro e os eventuais apátridas. Ganho
significativo em termos de proteção aos apátridas permitindo avanços na
questão. O Decreto Legislativo n° 274 de 2007 aprova o texto da Convenção
para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961, possibilitando um avanço no
sentido de combater o expressivo número de apátridas e que produz resultados
importantes, como um efetivo posicionamento do país quanto ao tema.
Entretanto, foi estabelecida alguns dias após a alteração promovida pela Emenda
Constitucional 54, que poderia, ao alterar o texto do artigo 12, ter formulado um
posicionamento mais coerente com o texto da Convenção. Isso evidencia a falta
de sistemática ao lidar com temas relacionados à questão migratória.
Cabe destacar que o Memorando de Entendimento de 2014 entre a
Procuradoria-Geral da República e o Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados, citado no item sobre os refugiados, se aplica igualmente aos
apátridas.
Verifica-se a ausência de norma atual, coerente com o desenvolvimento do
tema no cenário internacional e com as exigências produzidas pela incidência de
apátridas no Brasil, e pautada numa abordagem centrada nos direitos humanos.
Mesmo se o Brasil integrou ao seu ordenamento jurídico as normas internacionais
sobre o tema, caberia uma sistematização da matéria a fim de harmonizar os
distintos dispositivos normativos que lhe concernem, e desenvolver mais claramente
a questão do acesso a direitos e serviços.

2.3.

Proteção complementar

Quadro 4. Normas Específicas sobre Proteção Complementar
NORMA

ÓRGÃO

TEMA

Decreto n° 6.975, de 7 de
outubro de 2009

Norma nacional

Promulga o Acordo sobre
Residência para Nacionais
dos Estados Partes do
Mercado Comum do Sul –
MERCOSUL, Bolívia e
Chile, assinado por ocasião
da XXIII Reunião do
Conselho do Mercado
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Comum, realizada em
Brasília nos dias 5 e 6 de
dezembro de 2002
Dispõe sobre o registro
permanente de nacionais
angolanos e liberianos no
Brasil, beneficiários da
condição de refugiados
Dispõe sobre o
encaminhamento, a critério
do Comitê Nacional para
Refugiados – CONARE, ao
Conselho Nacional de
Imigração, de casos
passíveis de apreciação
como situações especiais,
nos termos da Resolução
Recomendada CNIg nº 08,
de 19 de dezembro de 2006
Dispõe sobre a concessão
de visto permanente ou
permanência no Brasil a
estrangeiro considerado
vítima do tráfico de pessoas

Portaria n° 2.650, de 25 de
outubro de 2012

Ministério da Justiça

Resolução Normativa nº13,
de 23 de março de 2007
(Revogada pela Resolução
Normativa n° 18 de 2014)

Comitê Nacional para os
Refugiados - CONARE

Resolução Normativa n° 93,
de 21 de dezembro de 2010

Conselho Nacional de
Imigração - CNIg

Resolução Normativa n° 97,
de 12 de janeiro de 2012

Conselho Nacional de
Imigração - CNIg

Dispõe sobre a concessão
do visto permanente
previsto
no art. 16 da Lei nº 6.815,
de 19 de agosto de 1980, a
nacionais do Haiti

Resolução Normativa n°
102, de 26 de abril de 2013

Conselho Nacional de
Imigração - CNIg

Altera o art. 2º da
Resolução Normativa nº 97,
de 12 de janeiro de 2012.

Resolução Normativa nº17,
de 24 de setembro de 2013

Comitê Nacional para os
Refugiados - CONARE

Resolução Normativa n°
106 de 24 de outubro de
2013

Conselho Nacional de
Imigração - CNIg

Dispõe sobre a concessão
de visto apropriado, em
conformidade com a Lei nº
6.815, de 19 de agosto de
1980, e do Decreto 86.715,
de 10 de dezembro de
1981, a indivíduos
forçosamente deslocados
por conta do conflito
armado na República Árabe
Síria.
Prorroga a vigência da
Resolução Normativa nº 97,
de 12 de janeiro de 2012
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Conselho Nacional de
Imigração - CNIg

Dispõe sobre pedidos de
refúgio apresentados ao
Comitê Nacional para os
Refugiados - CONARE, que
a critério deste, possam ser
analisados pelo Conselho
Nacional de Imigração CNIg como situações
especiais

Em termos de proteção complementar, destaca-se inicialmente o Decreto n°
6.975 de 2009, que promulga o Acordo sobre Residência para Nacionais dos
Estados Partes do Mercado Comum do Sul – MERCOSUL, Bolívia e Chile, de 2002.
Tal norma permite pedido de permanência aos nacionais de países membros do
MERCOSUL e países associados, facilitando a mobilidade na região. Além desta
norma nacional, destacam-se sobre o tema uma portaria do Ministério da Justiça e
algumas resoluções do CONARE e do CNIg.
A Portaria n° 2.650 de 2012 trata do registro permanente de nacionais
angolanos e liberianos no Brasil que sejam beneficiários da condição de refugiado.
Por intermédio deste dispositivo, cessa a condição de refugiado dos nacionais da
Angola e da Libéria, permitindo a eles o pedido de permanência no país. A
declaração da cessação não deve excluir o direito de novas solicitações de refúgio,
tampouco enfraquecer o princípio da não devolução, haja vista que outros motivos,
senão a guerra civil encerrada nestes países, ensejam o fundado temor de
perseguição e a necessidade de fuga em busca de proteção internacional. O direito
de solicitar refúgio aos angolanos e liberianos deve permanecer.
A Resolução Normativa n° 17 de 2013 do CONARE facilita o acesso ao
território brasileiro de pessoas deslocadas pelo conflito armado na Síria, objetivando
o acesso à proteção brasileira e ao pedido de refúgio.
No que se refere às normas do CNIg, a Resolução Normativa n° 93 de 2010
prevê a possibilidade de concessão de visto permanente ou permanência no Brasil a
estrangeiros considerados como vítimas do tráfico de pessoas. Configura-se como
uma importante medida para proteger as vítimas do tráfico de pessoas e impedir que
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fiquem em situação irregular. Em consequência, remove obstáculos, já que a
obtenção de documentos é um passo essencial para o amplo acesso a direitos e
serviços. A Resolução Normativa n° 97 de 2012 havia limitado em 1200 vistos ao
ano a nacionais do Haiti, tendo sido modificada pela Resolução Normativa n° 102
de 2013 que eliminou esta limitação diante da grande quantidade de haitianos que
vieram ao Brasil. No mesmo contexto, a Resolução Normativa n° 106 de 2013
prorrogou em 12 meses a vigência da Resolução Normativa n° 97. Por fim, a
Resolução Normativa n° 17 de 2013 facilita o acesso ao território brasileiro de
pessoas deslocadas pelo conflito armado na Síria. Deve-se referenciar, ainda, a
Resolução Recomendada n° 8 de 2006 que recomenda ao CONARE a aos órgãos
vinculados ao Ministério da Justiça o encaminhamento, por razão humanitárias, de
casos que não sejam passíveis de reconhecimento de refúgio de acordo com a Lei
9474/97.
Da análise do marco jurídico brasileiro em matéria de migrações, conclui-se
que o Brasil possui um sistema normativo ainda inadequado, em que pese alguns
esforços no sentido de agilizar procedimentos e dar proteção e acolhida a pessoas
vitimadas por desastres ou conflitos armados. A norma principal para o controle de
entrada e permanência em território nacional data do período da ditadura militar. Em
consequência, a lógica de segurança nacional é a definidora da forma de agir do
Estado frente ao “estrangeiro”, o que possibilita um significativo poder de rechaço
contra o imigrante.
A partir da mudança de enfoque advinda com a Constituição de 1988, a
inadequação do texto restou evidente. Evidencia-se um quadro normativo no qual a
Lei do Estrangeiro, apesar de recepcionada pelo texto constitucional, aparece como
um corpo estranho, pois não é pautada em um viés protetivo e assegurador de
direitos e da plenitude cidadã para os não brasileiros. Entretanto, quando
configurada a regularidade da entrada e permanência desse estrangeiro, as normas
constitucionais constituem uma estrutura protetiva que assegura o acesso a direitos,
inclusive os sociais.
Porém, a burocracia e dificuldades para a obtenção da regularização dos
imigrantes foi um significativo fator limitador de acesso às garantias ofertadas no
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Brasil democrático que ressurgia. Demonstra, além da inadequação da Lei do
Estrangeiro à nova estrutura normativa, que o texto constitucional, quando não
acompanhado de normas infraconstitucionais coerentes e facilitadoras do acesso,
torna-se ineficiente em termos de garantias e proteções.
Portanto, a primeira questão emergencial é alterar o estatuto do estrangeiro,
para que seja adequado aos ditames constitucionais e aos compromissos
internacionais

assumidos

pelo

Brasil.

Destacando-se

os

compromissos

internacionais, vale ressaltar que, graças a eles, o Brasil melhorou diversas de suas
posturas em relação aos estrangeiros, notadamente os que se inserem em
categorias especiais. Nesse ponto, a lei brasileira sobre o refúgio, os avanços em
termos de apatridia, revelam uma postura muito mais coerente com a predominância
dos Direitos Humanos no trato do Estado com as pessoas. Entretanto, a importante
Convenção sobre o Direito dos Trabalhadores Migrantes e suas famílias ainda não
foi inserida no corpo normativo nacional, o que se configura como uma das mais
significativas lacunas do marco jurídico brasileiro das migrações e um importante
obstáculo para o acesso dos imigrantes a direitos e serviços.
Esses avanços, como os que se referem aos refugiados e apátridas, por mais
significativos que sejam, não são capazes de configurar a construção de uma ordem
jurídica sistemática de proteção ao imigrante. Alguns possuem um viés protetivo e
humanitário bastante evidente, mas a lei do estrangeiro permanece em vigor e
estabelece o parâmetro com o qual as autoridades, notadamente as de natureza
policial, lidam com os imigrantes. Portanto, a primeira conclusão que se evidencia é
que as normas relacionadas aos imigrantes não são organizadas de forma
sistemática, pautadas em um mesmo aspecto. Para alguns, a minoria, há um viés
positivo, para a maioria, um viés negativo. Verifica-se, assim, uma falta de
sistematização e de coerência neste marco jurídico e, especialmente, a ausência de
uma clara abordagem pautada nos direitos humanos.
Nesse sentido, as dificuldades resultantes de um quadro migratório como o
descrito geraram obstáculos de regularização e de acesso aos serviços do Estado.
Apesar de aparentemente invisíveis e só podendo ser atingidos pelo Estado por um
viés punitivo, devido à sua irregularidade, os imigrantes estavam e estão no Brasil.
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As diretrizes internacionais são claras neste sentido: os direitos humanos devem ser
garantidos a todas as pessoas no território de um país, independente de seu status
migratório ou de documentos. Tanto que, para tentar regularizar e inserir essas
pessoas em sua órbita de atuação, o país fez uso de regularizações extraordinárias,
o que revela, por si só, a falha nos marcos e na gestão dos assuntos relacionados à
imigração.
No sentido de criar um quadro mais positivo frente à imigração, e para o
acesso a direitos desses imigrantes, que adote o enfoque pautado nos direitos
humanos exigido pelas diretrizes e obrigações internacionais, o Brasil tem feito uso
de medidas administrativas que visam facilitar a regularização, criar canais especiais
para determinados tipos de imigrantes, regular os procedimentos dos agentes
estatais que lidam com os imigrantes. Sem dúvida, o CNIg e, de forma menos
impactante, o CONARE, têm conseguido importantes avanços, porém suas medidas
são de natureza administrativa, pois são órgãos sem competência legislativa. Por
mais que esses órgãos chamem a atenção para certas questões e melhorem várias
práticas, o sentido da lei, notadamente do estatuto do estrangeiro, permanece, o
que, por si só, impede que se quebre essa determinada lógica de relacionamento do
Brasil com os estrangeiros.
A demora na mudança legislativa e na aceitação de compromissos
internacionais decorreu do fato de que, por muito tempo, a questão imigratória
permaneceu invisível no país. Realçava-se a vinda de imigrantes no final do século
XIX e começo do XX, mas não se dava a devida atenção à entrada de imigrantes
nos períodos contemporâneos. Além disso, a mudança no perfil migratório fez com
que se estigmatizasse o imigrante como alguém vinculado com a criminalidade ou
de um oportunista, o que reforça uma perspectiva securitária sobre a imigração.
Esse quadro só se altera pois, com a vinda de muitos grupos, notadamente os
haitianos, a temática volta a bater na porta do Estado e fica claro o quanto o
discurso e a prática em termos migratórios são dissonantes. De fato, em diversas
ocasiões, o país se posicionou de forma dura contra os países que praticavam
abusos em suas políticas imigratórias, notadamente contra brasileiros, mas, em
termos de práticas, o país estava muito aquém do que exigia de outros Estados.
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Além disso, a regularização difícil e a burocratização criam para os imigrantes
um nível ainda mais elevado de dificuldades para a integração e, principalmente, o
acesso a direitos, notadamente os sociais. Percebe-se que as políticas públicas
deixaram o imigrante como um sujeito invisível, dificultando seu acesso, mesmo
naqueles direitos estabelecidos sobre o determinante da universalidade de acesso.
Direitos básicos como saúde e educação são dificultados aos imigrantes por conta
de documentos ou da ausência deles, criando a ideia de que o direito existe, mas
que na realidade não consegue ser exercido.
Tal quadro só se alterará quando a questão do acesso aos direitos, mesmo
que universais, seja tratada de forma a levar em conta que os imigrantes, devido a
sua condição específica, merecem uma atenção especial, adequada às suas
peculiaridades, necessidades e dificuldades. Além disso, enquanto entrada,
permanência e integração não forem pensadas de forma integrada, a política
migratória não será coerente no país.
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3. NORMAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE INTERESSE EM MATÉRIA
DIREITOS HUMANOS DOS MIGRANTES E ACESSO AOS SERVIÇOS
PÚBLICOS.
3.1.

Normas Estaduais

Quadro 5. Normas Estaduais sobre Migrações
NORMA
Lei n° 1.389 de 28
de outubro de
2009

Emenda a CE n°
36 de 16 de
dezembro de 1999

Decreto nº 32.710
de 2012
Emenda a CE nº
76 de 12 de julho
de 2013

TEMA

EXTRATOS
Amapá
Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo
Autoriza o Poder
Executivo a criar a
a criar a Secretaria Extraordinária de
Secretaria Extraordinária Migração e Assuntos de Fronteira –
de Migração e Assuntos
SEMAF, com o objetivo de coordenar
de Fronteira – SEMAF
atividades que estejam relacionadas com
a política migratória, além de cuidar das
relações internacionais, firmar convênios,
elaborar projeto de interesse do Amapá,
em razão de sua dimensão econômica,
social e cultural.
Amazonas
Altera a Constituição do
Art. 20. O caput do artigo 109 e seus
Estado do Amazonas
incisos I, II, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, XIX, XXII, XXIII e XXIV e
§§ 1º e 2º da Constituição Estadual
passam a vigorar com a seguinte
redação, revogados os seus incisos III e
VI
e
§§
5º
e
6º:
“Art. 109. A administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes do
Estado e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e,
também,
ao
seguinte:
“I - os cargos, empregos e funções
públicas são acessíveis aos brasileiros
que
preencham
os
requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei;”
Comitê Estadual de
Prevenção e
Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas
Altera a Constituição do
Art. 1.º Modifica o §3.º e §9.º do artigo 3.º
Estado do Amazonas
da Constituição do Estado do Amazonas
com
a
seguinte
redação:
“Art. 3.º O Estado, nos limites de sua

233

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Mapeamento Normativo

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

competência, assegura, em seu território,
a
brasileiros
e
estrangeiros,
a
inviolabilidade dos direitos e garantias
fundamentais declarados na Constituição
da
República.
§1.º As omissões do Poder Público que
tornem inviável o exercício dos direitos
constitucionais serão sanadas, na esfera
administrativa, dentro de noventa dias do
requerimento do interessado, na forma da
Lei.
[...]
Lei n° 3.145 de 12
de julho de 1973
Lei n° 4.114 de 22
de dezembro de
1982
Decreto n° 10.437
de 3 de setembro
de 2007

Decreto nº 13.210
de 22 de agosto
de 2011

Decreto n° 12.387
de 14 de setembro
2010 que altera o
Decreto nº
10651/2007
Decreto n° 10.651
de 10 de
dezembro de 2007

Bahia
Declara de utilidade
Art. 1º - É declarado de utilidade pública o
pública o Serviço de
Serviço de Integração de Migrantes - SIM
Integração de Migrantes
-, com sede na Cidade de Feira de
Santana, Município do mesmo nome.
Considera de utilidade
Art. 1º - Fica considerada de utilidade
pública a Fundação
pública a Fundação Estrangeiro, com
Estrangeiro, com sede
sede nesta Cidade do Salvador.
nesta Cidade do Salvador.
Aprova o Regimento da
Art. 2º - À Secretaria de Desenvolvimento
Secretaria de
Social e Combate à Pobreza SEDES
Desenvolvimento Social e compete:
Combate à Pobreza
XIII - promover a integração da criança,
do adolescente, do idoso, do migrante, do
deficiente
e
demais
segmentos
desfavorecidos ao ambiente social,
valorizando-os como pessoa e como
cidadão;
Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do
Política Estadual de
Enfrentamento ao Tráfico Poder Executivo, a Política Estadual de
de Pessoas
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas,
constante do Anexo Único do presente
Decreto, que tem por finalidade
estabelecer princípios, diretrizes e ações
de prevenção e repressão ao tráfico de
pessoas e de atenção às vítimas.
Comitê Estadual de
Prevenção e
Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas
Cria o Comitê Estadual de
Prevenção e
Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas

Art. 1º - Fica criado, no âmbito da
Secretaria da Justiça, Cidadania e
Direitos Humanos, o Comitê Estadual de
Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas, com a finalidade de planejar,
monitorar e avaliar as ações de
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prevenção e enfrentamento ao tráfico de
pessoas no Estado da Bahia em ações
relativas à prevenção, repressão e
atendimento/atenção.
Portaria nº 284 de
2011
Decreto 30.682 de
22 de setembro de
2011

Plano Estadual de
Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas
Ceará
Institui o Programa
Estadual de
Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas, e o Núcleo
de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas –
NETP

Art.3º
Compete
ao
Núcleo
de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas NETP:
I - articular e planejar o desenvolvimento
das ações de enfrentamento ao tráfico de
pessoas, visando à atuação integrada dos
órgãos públicos e da sociedade civil;
II - operacionalizar, acompanhar e avaliar
o processo de gestão das ações, projetos
e programas de enfrentamento ao tráfico
de pessoas;
III - fomentar, acompanhar e avaliar
políticas e planos municipais de
enfrentamento ao tráfico de pessoas;
IV - articular, estruturar, ampliar e
consolidar, a partir dos serviços,
programas e projetos existentes, uma
rede estadual de referência e atendimento
às vítimas de tráfico de pessoas;
V - integrar, fortalecer e mobilizar os
serviços e redes de atendimento;
VI - fomentar e apoiar a criação dos
Comitês Municipais e Estadual de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas;
VII - sistematizar, elaborar e divulgar
estudos, pesquisas e informações sobre o
tráfico de pessoas;
VIII - capacitar e formar atores envolvidos
direta
ou
indiretamente
com
o
enfrentamento ao tráfico de pessoas na
perspectiva da promoção dos direitos
humanos;
IX - mobilizar e sensibilizar grupos
específicos e comunidade em geral sobre
o tema do tráfico de pessoas;
X - potencializar a ampliação e o
aperfeiçoamento do conhecimento sobre
o enfrentamento ao tráfico de pessoas
nas instâncias e órgãos envolvidos na
repressão ao crime e responsabilização
dos autores;
XI - favorecer a cooperação entre os

235

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Mapeamento Normativo

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

órgãos federais, estaduais e municipais
envolvidos no enfrentamento ao tráfico de
pessoas para atuação articulada na
repressão
a
esse
crime
e
responsabilização dos autores;
XII - impulsionar, em âmbito estadual,
mecanismos de repressão ao tráfico de
pessoas
e
consequente
responsabilização dos autores;
XIII - definir, de forma articulada, fluxo de
encaminhamento
que
inclua
competências e responsabilidades das
instituições inseridas no sistema estadual
de disque denúncia;
XIV - prestar auxílio às vítimas do tráfico
de pessoas, no retorno a localidade de
origem, caso seja solicitado;
XV - instar o Governo Federal a promover
parcerias com governos e organizações
estrangeiras para o enfrentamento ao
tráfico de pessoas;
XVI - articular a implementação de Postos
Avançados a serem instalados nos pontos
de entrada e saída de pessoas, a critério
de cada Município.
Decreto n° 33.322
de 9 de novembro
de 2011

Distrito Federal
Comitê Distrital de
Art. 1° Fica reconhecida a criação, em 22
Enfrentamento ao Tráfico de setembro de 2004, do Comitê de
de Seres Humanos
Enfrentamento ao Tráfico de Seres
Humanos no Distrito Federal.
Art.
2º
O
Comitê
Distrital
de
Enfrentamento ao Tráfico de Seres
Humanos é um fórum de articulação
permanente, composto por órgãos dos
Poderes Públicos e organismos da
sociedade civil, com atribuições de propor
normativas
distritais
e
elaborar
instrumentos normativos nos eixos de
mobilização e articulação, prevenção e
atendimento, monitoramento e avaliação,
que contemplem as ações de prevenção,
repressão e atendimento às vítimas de
tráfico de seres humanos no Distrito
Federal, em conformidade com a Política
Nacional. (Texto com a redação dada
pelo Decreto nº 34.420, de 05/06/2013)1
Art. 2º-A Compete ao Comitê Distrital de
Enfrentamento ao Tráfico de Seres
Humanos:
I - coordenar as ações de enfrentamento
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ao tráfico de pessoas do Distrito Federal;
II - acompanhar o cumprimento dos
princípios, diretrizes e ações constantes
da Política e do Plano Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no
âmbito do Distrito Federal;
III - coordenar o processo de elaboração,
atualização e implementação de políticas
no enfrentamento ao tráfico de pessoas
no Distrito Federal;
IV - acompanhar e avaliar os projetos de
cooperação técnica firmados entre o
Distrito Federal e organismos nacionais,
estaduais, municipais e internacionais
nessa temática;
V - incentivar a elaboração de estudos e
pesquisas sobre a temática;
VI - promover capacitações e incentivar a
realização de campanhas sobre o tema;
VII - apoiar o Núcleo de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas do Distrito Federal na
articulação da rede de atendimento do
Distrito Federal;
VIII - contribuir na discussão e
encaminhamento de casos e processos
relacionados ao tráfico de pessoas no
âmbito da prevenção, atendimento às
vítimas e repressão a este crime;
IX - elaborar e monitorar o Plano Distrital
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas;
e
X - elaborar seu Regimento Interno.
(Texto acrescido pelo Decreto nº
34.420, de 05/06/2013.)
Decreto n° 7.654
de 21 de maio de
2012

Goiás
Institui, no âmbito do
Poder Executivo Estadual,
a Comissão Executiva de
Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas em Goiás e o
Comitê Interinstitucional
de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas

Art. 1º Ficam instituídos, no âmbito da
Secretaria de Estado de Políticas para
Mulheres e Promoção da Igualdade
Racial, a Comissão Executiva de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em
Goiás e o Comitê Interinstitucional, com o
objetivo de articular políticas e ações de
prevenção e repressão ao tráfico de
pessoas, bem como de atendimento às
vítimas.
Art. 6º À Comissão Executiva de
Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas compete:
I – articular e planejar o desenvolvimento
de ações de enfrentamento ao tráfico de
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pessoas, visando à atuação integrada do
poder público e da sociedade civil;
II – operacionalizar, acompanhar e avaliar
o processo de gestão dos projetos,
programas e das ações de enfrentamento
ao tráfico de pessoas;
III – fomentar, acompanhar e avaliar
políticas e planos municipais de
enfrentamento ao tráfico de pessoas;
IV – fomentar e apoiar a criação de
comitês municipais de enfrentamento ao
tráfico de pessoas;
V – articular, estruturar e consolidar, a
partir de serviços e redes existentes, o
sistema estadual de referência e
atendimento às vítimas de tráfico de
pessoas;
VI – integrar, fortalecer e mobilizar os
serviços e as redes de atendimento;
VII – sistematizar, elaborar e divulgar
estudos, pesquisas e informações sobre o
tráfico de pessoas;
VIII – capacitar e formar agentes
envolvidos direta ou indiretamente com o
enfrentamento ao tráfico de pessoas, em
conformidade com as perspectivas da
promoção dos direitos humanos;
IX – mobilizar e sensibilizar grupos
específicos e a comunidade em geral
para o enfrentamento ao tráfico de
pessoas;
X – potencializar a ampliação e o
aperfeiçoamento do conhecimento sobre
o enfrentamento ao tráfico de pessoas
nas instâncias e nos órgãos envolvidos na
repressão ao crime e responsabilização
dos autores;
XI – favorecer a cooperação entre órgãos
federais, estaduais e municipais para a
atuação articulada na sua repressão e na
responsabilização dos autores;
XII – impulsionar, no âmbito estadual,
mecanismos de repressão ao tráfico de
pessoas
e
à
consequente
responsabilização dos autores;
XIII – definir de forma articulada o fluxo
do encaminhamento a ser dado no âmbito
das instituições inseridas no sistema
estadual de disque denúncia;
XIV – prestar auxílio às vítimas do tráfico
de pessoas no retorno à localidade de
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origem, caso seja solicitado;
XV – instar o Governo Federal a
promover parcerias com governos e
organizações
estrangeiros
para
o
enfrentamento ao tráfico de pessoas;
XVI – articular a implementação de
postos avançados a serem instalados nos
pontos de entradas e saídas de pessoas,
a critério do Estado e/ou dos municípios;
XVII – encaminhar requerimento de
vítima atendida para inserção nos
Programas de Proteção a Testemunhas
Ameaçadas, da Superintendência de
Direitos Humanos, da Secretaria de
Segurança Pública do Estado de Goiás –
PROVITA –, e/ou no Programa de
Proteção a Crianças e Adolescentes
Ameaçados de Morte – PPCAAM – da
Secretaria Especial dos Direitos Humanos
da Presidência da República;
XVIII – firmar parcerias com o objetivo de
melhorar o atendimento às vítimas de
tráfico de pessoas no Estado de Goiás.
Art. 7º São atribuições do Comitê
Interinstitucional de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas:
I – constituir-se em foro de consolidação
e difusão de conhecimentos e práticas
entre órgãos públicos federais, estaduais
e municipais, entidades da sociedade civil
e cidadãos, a respeito de ações de
prevenção, assistência às vítimas e
repressão ao tráfico de pessoas;
II – deliberar sobre plano de trabalho
plurianual da Comissão Executiva de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas;
III – deliberar previamente, em caráter
consultivo,
sobre
as
campanhas
institucionais pertinentes ao tráfico de
pessoas
promovidas
por
órgãos
estaduais;
IV – recomendar à Comissão Executiva
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas,
relativamente à execução do plano de
trabalho plurianual, bem como aos órgãos
estaduais e municipais, no que concerne
às ações de enfrentamento ao tráfico de
pessoas;
V – propor parcerias, com o fim de
melhorar o atendimento às vítimas de
tráfico de pessoas no Estado de Goiás;
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VI – monitorar e avaliar as ações de
enfrentamento ao tráfico de pessoas no
Estado.
Lei n° 5.295 de 15
de junho de 1988

Decreto nº 990 de
10 de fevereiro de
2012

Mato Grosso
Declara de utilidade
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública
pública o Centro de Apoio o Centro de Apoio ao Migrante ao
CENTRAM, nesta
Migrante - CENTRAM
Capital.
Comitê Estadual de
Prevenção e
Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas – Comissão
Estadual de Erradicação
do Trabalho Escravo de
Mato Grosso

Art. 1º
Fica instituído o Comitê de Prevenção e
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do
Estado de Mato Grosso, doravante
denominado CETRAP/MT, vinculado à
Secretaria de Estado de
Justiça e Direitos Humanos.
Art. 2º
Compete ao Comitê de Prevenção e
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do
Estado de Mato Grosso:
I - coordenar as ações de enfrentamento
ao tráfico de pessoas do estado de Mato
Grosso;
II - acompanhar o cumprimento dos
princípios, diretrizes e ações constantes
da Política e do Plano Nacional de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas,
bem como de Planos com temas
correlatos;
III - coordenar o processo de elaboração,
atualização e implementação de políticas
no enfrentamento ao tráfico de pessoas:
IV - acompanhar e avaliar os projetos de
cooperação técnica firmados entre o
Governo do Estado e os organismos
nacionais, estaduais, municipais e
internacionais nessa temática;
V - incentivar a elaboração de estudos e
pesquisas sobre a temática;
VI - promover capacitações e incentivar a
realização de campanhas sobre o tema;
VII - apoiar o Núcleo de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas do Estado de Mato
Grosso (Diário Oficial nº: 25742 Data de
publicação: 10/02/2012 Matéria nº:
462813) na articulação da rede de
atendimento do estado do Mato Grosso;
VIII - discutir e encaminhar os casos e
processos relacionados ao tráfico de
pessoas;
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IX - elaborar e monitorar o Plano Estadual
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas;
X - elaborar seu regimento interno
Decreto nº 1782,
de 27 de maio de
2013

Decreto nº 423 de
22 de maio de
2012

Lei n° 4.592 de 27
de junho de 1984

Decreto 4289 de 5
de abril de 2012

Decreto 7553 de
21 fevereiro de
2013

Plano Estadual de
Prevenção ao Tráfico de
Pessoas do Estado de
Mato Grosso

Art. 1º Ficam aprovadas as diretrizes do
Plano Estadual de Prevenção e
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em
Mato Grosso, conforme o Anexo Único
deste Decreto.

Pará
Política Estadual de
Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas e o e o Plano
Estadual de
Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas.

Art. 1º Ficam instituídos, no âmbito do
Poder Executivo, a Política Estadual de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e o
Plano Estadual de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas constantes do Anexo
Único deste Decreto.
Parágrafo único. A Política Estadual de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e o
Plano Estadual de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas têm por finalidade
estabelecer princípios, diretrizes e ações
de prevenção e repressão ao tráfico de
pessoas e de atenção às vítimas, assim
como o monitoramento, acompanhamento
e gestão da referida política e do plano.
Paraíba
Reconhece utilidade
Art. 1°. Fica reconhecida de utilidade
pública
pública a Sociedade de Assistência à
Saúde, Educação e Imigrante, com foro
na cidade de Cajazeiras
Paraná
Institui o Comitê Estadual Art. 2º. O Comitê Estadual para
Refugiados e Migrantes no Estado do
para Refugiados e
Migrantes no Estado do
Paraná tem por objetivo orientar os
Paraná
agentes públicos sobre os direitos e
deveres dos solicitantes de refúgio e
refugiados, bem como promover ações e
coordenar
iniciativas
de
atenção,
promoção e defesa dos refugiados no
Paraná, junto aos demais órgãos do
Estado que possam provê-los e assisti-los
através de políticas públicas.
Art. 1° Fica instituído, no âmbito do Poder
Institui o Núcleo de
Enfrentamento ao Tráfico Executivo, o Núcleo de Enfrentamento ao
de Pessoas no Estado do Tráfico de Pessoas no Estado do Paraná
Paraná – NETP
– NETP, vinculado à Secretaria de Estado
da Justiça, Cidadania e Direitos
Humanos, que tem por principal função a
prevenção, articulação e planejamento
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das ações para o enfrentamento ao tráfico
de pessoas na Art. 2° Compete ao
NETP/PR:
I - articular e planejar o desenvolvimento
das ações de enfrentamento ao tráfico de
pessoas, visando à atuação integrada dos
órgãos públicos e da sociedade civil;
II - operacionalizar, acompanhar e avaliar
o processo de gestão das ações, projetos
e programas de enfrentamento ao tráfico
de pessoas;
III
- Fomentar,
planejar,
implantar,
acompanhar e avaliar políticas e planos
municipais e estaduais de enfrentamento
ao tráfico de pessoas;
IV - articular, estruturar, ampliar e
consolidar, a partir dos serviços,
programas e projetos existentes, uma
rede de sistema estadual de referência e
atendimento às vítimas de tráfico de
pessoas;
V - integrar, fortalecer e mobilizar os
serviços e redes de atendimento;
VI - fomentar e apoiar a criação de
Comitês Municipais e Estaduais de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas;
VII - sistematizar, elaborar e divulgar
estudos, pesquisas e informações sobre o
tráfico de pessoas;
VIII - Capacitar e formar os agentes
envolvidos direta ou indiretamente com o
enfrentamento ao tráfico de pessoas na
perspectiva da promoção dos direitos
humanos;
IX - mobilizar e sensibilizar grupos
específicos e comunidade em geral sobre
o tema do tráfico de pessoas;
X - potencializar a ampliação e o
aperfeiçoamento do conhecimento sobre
o enfrentamento ao tráfico de pessoas
nas instâncias e órgãos envolvidos na
repressão ao crime e responsabilização
dos autores;
XI - Favorecer a cooperação entre os
órgãos federais, estaduais e municipais
envolvidos no enfrentamento ao tráfico de
pessoas para atuação articulada na
repressão
a
esse
crime
e
responsabilidade dos autores;
XII - impulsionar, em âmbito estadual,
mecanismos de repressão ao tráfico de
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pessoas e consequente responsabilidade
dos autores;
XIII - definir, de forma articulada, fluxo de
encaminhamento
que
inclua
competências e responsabilidades das
instituições inseridas no sistema estadual
de disque denúncia;
XIV- prestar auxílio às vítimas do tráfico
de pessoas, no retorno à localidade de
origem, caso seja solicitado;
XV - instar o Governo Federal a promover
parcerias com governos e organizações
estrangeiras para o enfrentamento ao
tráfico de pessoas;
XVI - articular a implementação de Postos
Avançados a serem instalados nos pontos
de entrada e saída de pessoas, a critério
de cada Estado ou Município.

Decreto nº 25.594
de 2003

Pernambuco
Programa de
Art. 1º Fica instituído na Secretaria de
Enfrentamento ao Tráfico Defesa Social de Pernambuco, o
de Pessoas
Programa de Prevenção e Enfrentamento
ao Tráfico de Seres Humanos, que terá
os seguintes objetivos:
analisar a situação do Tráfico de Seres
Humanos no Estado;
aperfeiçoar os mecanismos já existentes
de prevenção e repressão ao tráfico;
capacitar
agentes
estatais
e
de
organizações envolvidas na prevenção e
repressão ao tráfico;
selecionar
e
capacitar
agentes
multiplicadores para trabalharem na
prevenção a esse crime organizado;
estruturar e monitorar um banco de dados
sobre o tráfico de seres humanos;
realizar mobilizações socioeducativas
para a conscientização e sensibilização
do problema;
acolher denúncias através do 0800;
realizar o monitoramento das ações;
realizar intercâmbios profissionais para
troca de experiências entre os Estados e
com outros Países;
montar
um
setor
de
documentação/biblioteca;
realizar
pesquisa
diagnóstica
e
exploratória sobre a temática;
construir um Código de Conduta sobre a
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temática;
executar programa de capacitação e
monitoramento para estagiários;
montar núcleos especializados nas
principais cidades consideradas rotas do
tráfico;
reduzir a exploração sexual infanto-juvenil
e as principais formas de trabalho infantil;
e
implantar um sistema de Banco de
Dados.
Decreto nº 31.659
de 2008

Decreto n° 37.069
de 02 de setembro
de 2011

Decreto 42.182 de
11 de dezembro
de 2009

Política Estadual de
Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Poder
Executivo, a Política Estadual de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas que
tem por finalidade estabelecer princípios,
diretrizes e ações de prevenção e
repressão ao tráfico de pessoas e de
atenção às vítimas, conforme as normas
e instrumentos nacionais e internacionais
de direitos humanos e a legislação pátria.
Art 1° - Fica criado no âmbito do Poder
Institui o Núcleo de
Enfrentamento ao Tráfico Executivo, o Núcleo de Enfrentamento do
de Pessoas – NETP/PE e Tráfico de Pessoas – NETP/PE, vinculado
à Secretaria de Defesa Social, que tem
o Comitê Estadual de
Enfrentamento ao Tráfico por objetivo executar as ações de
prevenção e repressão ao tráfico de
de Pessoas – CETP/PE
pessoas na esfera estadual.
Art 4° - Fica instituído, no âmbito do
Poder Executivo Estadual, sob a
coordenação da Secretaria de Defesa
Social,
o
Comitê
Estadual
de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas –
CETP/PE, órgão colegiado de caráter
consultivo e deliberativo, que tem por
finalidade formular e propor diretrizes de
ações governamentais de prevenção e
enfrentamento ao tráfico de pessoas.
Rio de Janeiro
Art 2°.[...] e terá por finalidade:
Dispõe sobre o Comitê
Estadual Intersetorial de
I – elaborar, implementar e monitorar o
Políticas de Atenção aos Plano Estadual de Políticas de Atenção
Refugiados
aos Refugiados;
II – articular convênios com entidades
governamentais e não governamentais
buscando assistir aos refugiados;
III – acompanhar os processos de
encaminhamento e acolhimento dos
casos que se apresentarem para o
Estado do Rio de Janeiro.
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Aprova o Plano estadual
de políticas de atenção
aos refugiados do Rio de
Janeiro

Eixos temáticos:
1. Documentação
2. Educação
3. Emprego e Renda
4. Moradia
5. Saúde
6. Ambiente
Sociocultural
e
conscientização para a temática
Rio Grande do Sul
Criação do Comitê de
Art. 1º Fica instituído o Comitê de
Atenção a Migrantes,
Atenção
a
Migrantes,
Refugiados,
Refugiados, Apátridas e
Apátridas e Vítimas de Tráfico de
Vítimas de Tráfico de
Pessoas no Estado do Rio Grande do Sul
Pessoas do Estado do Rio - COMIRAT/RS, no âmbito da Secretaria
Grande do Sul
da Justiça e dos Direitos Humanos, com o
(COMIRAT/RS)
objetivo de promover e garantir o respeito
aos direitos humanos das pessoas
vulneráveis que se encontram em
mobilidade no Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 3° Compete ao COMIRAT/RS:
I – elaborar, implementar e monitorar o
Plano Estadual de Políticas de Atenção a
Migrantes, Refugiados, Apátridas e
Vítimas de Tráfico de Pessoas no Estado
do Rio Grande do Sul, com o objetivo de
facilitar o acesso das categorias
supracitadas às políticas públicas;
II – monitorar as ações institucionais que
dizem respeito à mobilidade humana e
que interpelam as categorias deste
Decreto;
III - propor ações para solucionar as
questões
relativas
aos
migrantes
indocumentados;
IV – propor a constituição de serviços
específicos para o atendimento dos
migrantes, assegurando o seu acesso a
bens e serviços públicos, por intermédio
de atendimento humanizado e adequado
a sua situação;
V – promover ações e coordenar
iniciativas de atenção, promoção e
defesa das categorias de que trata este
Decreto no Estado do Rio Grande do Sul,
garantindo um atendimento livre de
preconceito e discriminação por motivos
de origem, raça, sexo, cor, idade, crença
ou pertença a grupo social;
VI – apoiar a promoção de ações
voltadas à integração dessas categorias
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no Estado do Rio Grande do Sul;
VII – orientar e formar agentes públicos,
privados e membros da sociedade civil
sobre a realidade da mobilidade humana,
com foco na garantia dos direitos e
deveres dessas categorias em condições
de respeito à dignidade de cada pessoa,
independentemente de sua origem;
VIII - orientar as ações de prevenção a
violações de direitos humanos das
pessoas em mobilidade, visando coibir a
sua ocorrência;
IX - informar às instâncias competentes
sobre denúncias de violação de direitos
dos migrantes, para apuração e
responsabilização;
X – reunir, atualizar e estimular estudos,
pesquisas e relatórios sobre o fenômeno
da mobilidade humana;
XI – apoiar ações e fóruns de debates
sobre a revisão da legislação nacional,
especificamente a Lei Federal nº. 6.815,
de 19 de agosto de 1980, Estatuto do
Estrangeiro;
XII - apoiar debates e ações com o
objetivo de ratificar a Convenção
Internacional sobre os Direitos dos
Trabalhadores Migrantes e suas famílias.
Resolução SE nº
10, de 2 de
fevereiro de 1995

São Paulo
Dispõe sobre matrícula de Artigo 1º - As escolas estaduais que
aluno estrangeiro na rede ministram o ensino fundamental e médio
estadual de ensino
deverão receber os pedidos de matrícula
fundamental e médio
dos alunos estrangeiros, de acordo com o
disposto nesta Resolução.
Artigo 2º - A Direção da Escola deverá
proceder à matrícula dos alunos
estrangeiros sem qualquer discriminação,
observando, no que couber, as mesmas
normas regimentais que disciplinam a
matrícula de alunos brasileiros nas
escolas da rede estadual de ensino.
Artigo 3º - As Coordenadorias de Ensino
e de Estudos e Normas Pedagógicas
baixarão instruções conjuntas, que se
fizeram necessárias, para a aplicação do
disposto nesta resolução.
Artigo 4º - As autoridades da rede
estadual de ensino deverão envidar
esforços para que todos os interessados
tenham garantido o seu direito à matrícula
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nas escolas públicas, ainda no corrente
ano.
Artigo 5º - A Direção da Escola deverá
observar o disposto na Deliberação CEE
nº 12/83, para as decisões sobre
equivalência de estudos, realizados no
exterior, aos do Brasil, quando for o caso.
Artigo 6º - Os alunos cujas matrículas não
foram aceitas ou as tiveram canceladas
poderão reaver seu direito, sem que para
isso sejam impostas quaisquer outras
condições, além das que tenham
possibilidade de apresentar.
Decreto n° 42.209,
de 15 de setembro
de 1997

Institui o Programa
Estadual de Direitos
Humanos, cria a
Comissão Especial de
acompanhamento da
execução desse programa

Resolução nº 817,
de 22 de

Conselho Estadual
Parlamentar de

9. Refugiados, Migrantes Estrangeiros e
Brasileiros
9.1. Apoiar o aperfeiçoamento da Lei de
Estrangeiros, de forma a garantir os
direitos de cidadania dos estrangeiros que
vivem no Brasil, incluindo os direitos de
trabalho, educação, saúde e moradia.
9.2. Apoiar propostas para anistiar e/ou
regularizar a situação dos estrangeiros
clandestinos e irregulares, dando-lhes
plenas condições de exercício dos seus
direitos.
9.3. Apoiar a ratificação da Convenção
Internacional sobre a Proteção dos
Direitos dos Trabalhadores Migrantes e
suas
Famílias.
9.4. Aprofundar o debate sobre os direitos
dos migrantes no MERCOSUL e apoiar
acordos bilaterais para proteção e
promoção dos direitos dos migrantes.
9.5. Garantir a implementação da
Resolução Estadual SE-10, de 1995, que
garante o acesso à escola para crianças
estrangeiras, certificado de conclusão de
curso
e
histórico
escolar.
9.6. Apoiar os serviços gratuitos de
orientação jurídica e assistência judiciária
aos
refugiados
e
migrantes.
9.7. Apoiar estudos, pesquisas e
discussão
dos
problemas
dos
trabalhadores migrantes e suas famílias.
9.8. Criar e incentivar projetos de
assistência e de qualificação profissional
e fixação territorial da população
migrante.
OBJETIVOS
Artigo 2º - Compete ao Conselho a
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novembro de 2001

Comunidades de Raízes e
Culturas Estrangeiras CONSCRE

formulação, coordenação, supervisão e
avaliação de ações de preservação da
memória e manutenção dos vínculos da
imigração,
mediante
as
seguintes
atribuições:
I - formular diretrizes e sugerir a
promoção de atividades que visem a
preservar a memória da imigração e
possibilitar a plena inserção dos
imigrantes e seus descendentes no
âmbito social, econômico, político e
cultural;
II - sugerir ações governamentais;
III - desenvolver estudos, pesquisas e
debates concernentes à preservação da
história, memória e influência cultural dos
imigrantes no Estado de São Paulo;
IV - desenvolver projetos próprios que
promovam a participação dos imigrantes
e seus descendentes em todos os níveis
de atividades;
V - apoiar realizações das comunidades
estrangeiras radicadas no território
paulista e promover entendimentos e
intercâmbios seus com organizações
nacionais e internacionais;
VI - auxiliar o Poder Legislativo, emitindo
pareceres opinativos e acompanhando a
elaboração e execução de ações
parlamentares em questões relativas à
imigração, com vistas ao intercâmbio
entre as diversas comunidades de raízes
e culturas estrangeiras e o Poder
Legislativo, sob os aspectos sociais,
econômicos, políticos e culturais;
VII - elaborar o seu regimento interno.

Decreto nº 52.349,
de 12 de
novembro de 2007

Institui o Comitê Estadual
para Refugiados - CER

Decreto nº 49.498,
de 16 de maio de
2008

Programa de
Regularização Urbanística
e Fundiária

Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito da
Secretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania, o Comitê Estadual para os
Refugiados no Estado de São Paulo CER, que reger-se-á pelas disposições
deste decreto.
Art. 10. Para a outorga da concessão de
uso especial, da concessão de direito real
de uso para fins de moradia e de
autorização
para
fins
comerciais,
institucionais
e
de
serviços,
a
Superintendência de Habitação Popular
deverá autuar processo administrativo
para cada uma das áreas destinadas à
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promoção do Programa de Regularização
Urbanística e Fundiária, que será
instruído, obrigatoriamente, com:
II - a documentação referente a cada
interessado, compreendendo:
a) comprovante de residência;
b) comprovação de posse ininterrupta
pelo prazo de 5 (cinco) anos até a data de
30 de junho de 2001, mediante
apresentação
de
comprovante
de
residência;
c) cópia da Cédula de Identidade - RG ou
do Registro Nacional de Estrangeiro RNE e da inscrição no Cadastro de
Pessoa Física - CPF ou no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ,
conforme o caso;
d)
declaração
de
situação
socioeconômica de baixa renda assinada
pelo beneficiário, na hipótese de
concessão de uso coletiva;
e) declaração assinada pelo beneficiário,
na qual afirme que não é proprietário ou
concessionário, a qualquer título, de outro
imóvel, urbano ou rural, quando for o
caso, sob pena de perda do benefício.
Decreto n° 54.101
de 12 de março de
2009

Institui o Programa
Estadual de Prevenção e
Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas - PEPETP

Decreto nº 57.368,
de 26 de setembro
de 2011

Institui, junto à Secretaria
da Justiça e da Defesa da
Cidadania, a Comissão
Estadual para Erradicação
do Trabalho Escravo COETRAE/SP

Artigo 1º - Fica instituído, junto à
Secretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania, o Programa Estadual de
Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas
PEPETP.
Artigo 2º - O programa de que trata o
artigo anterior tem por finalidade:
I - promover ações de prevenção, apoio à
repressão e à responsabilização ao tráfico
de
pessoas;
II - garantir a orientação e o atendimento
adequado às vítimas desta prática
criminosa e aos seus familiares;
III - ser uma fonte de informações
técnicas para profissionais e ativistas das
áreas de segurança pública e de
promoção e defesa de direitos humanos.
Considerando o processo social iniciado
em 2007 no âmbito da Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego de São
Paulo denominado “Grupo Dignidade para
Trabalhador Migrante”, que deu ensejo ao
“Pacto Contra a Precarização e Pelo
Emprego e Trabalho Decentes em São
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Paulo
Cadeia
Produtiva
das
Confecções” e que teve, em sua última
reunião de 2010, a deliberação por
unanimidade no sentido de se evoluir
para uma comissão estadual para a
erradicação
do
trabalho
escravo;
Considerando as diversas situações de
precariedade laboral que configuram
trabalho realizado em condições análogas
às de escravidão, tanto no meio urbano
quanto no meio rural, envolvendo tanto
trabalhadores
brasileiros
quanto
estrangeiros, no Estado de São Paulo;
Artigo 1º - O Programa Estadual de
Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas - PEPETP, instituído pelo
Decreto nº 54.101, de 12 de março de
2009, junto à Secretaria da Justiça e da
Defesa da Cidadania, passa a denominarse Programa Estadual de Enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas.
Artigo 5º - O Núcleo de Enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas deverá estabelecer
diretrizes visando articular e integrar
instituições do poder público e da
sociedade civil para o enfrentamento ao
tráfico de pessoas, conforme as normas
nacionais e internacionais de direitos
humanos, cabendo-lhe:
I - promover o encaminhamento de casos
de tráfico de pessoas para atendimento
das demandas de assistência integral às
vítimas junto aos órgãos competentes nas
esferas de governo municipal, estadual e
federal;
II - apresentar propostas de instalação de
Comitês Regionais de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas, em conformidade
com o disposto neste decreto;
III - exercer a secretaria executiva e
coordenar as atividades do Comitê
Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas, bem como dos Comitês
Regionais de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas;
IV - acompanhar, orientar e avaliar os
trabalhos do Comitê Estadual de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e
dos Comitês Regionais de Enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas;
V - auxiliar no diálogo entre as instituições
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que integram o Comitê Estadual de
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e
os Comitês Regionais de Enfrentamento
ao Tráfico de Pessoas, visando o
cumprimento das diretrizes do Programa
de que trata este decreto;
VI- fomentar a criação de Postos
Avançados de Atendimento Humanizado
ao Migrante, que deverão estar
localizados em locais de trânsito interno
brasileiro e/ou regiões de fronteira em
todo o Estado;
VII - integrar atividades, trabalhos e ações
em
parceria
com
as
demais
coordenações da Secretaria da Justiça e
da Defesa da Cidadania, bem como com
as demais Secretarias de Estado, com o
fim de fortalecer o Programa Estadual de
Direitos Humanos;
VIII - representar o Estado de São Paulo,
conforme determinação do Secretário da
Justiça e da Defesa da Cidadania, em
âmbito nacional ou internacional, em
eventos que tenham como tema o
enfrentamento ao tráfico de pessoas.

No que se refere às políticas e normas estaduais, verifica-se um avanço
significativo em matéria de prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas, com
a adoção de políticas, programas e a criação de comitês/comissões/núcleos
estaduais sobre o tema nos seguintes Estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás,
Mato Grosso, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Outro avanço a ser destacado como boas práticas em termos de políticas e
mecanismos para a melhoria do atendimento aos imigrantes a partir de uma ótica de
direitos humanos é a criação de comitês estaduais de atenção a migrantes,
refugiados, apátridas e vítimas do tráfico de pessoas. No Paraná o Decreto n°
4.289 de 5 de abril de 2012 institui o Comitê Estadual para Refugiados e Migrantes
com o objetivo de orientar os agentes públicos sobre os direitos e deveres dos
solicitantes de refúgio e refugiados, bem como promover ações e coordenar
iniciativas de atenção, promoção e defesa dos refugiados no Paraná, junto aos
demais órgãos do Estado que possam provê-los e assisti-los por meio de políticas
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públicas. O Rio de Janeiro avançou ainda mais neste sentido, pois além da criação
do Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção aos Refugiados por meio
do Decreto n° 42.182 de 2009, aprovou igualmente em 2014 um Plano estadual de
políticas de atenção aos refugiados pelo Decreto n° 44.924. Este Plano tem como
eixos temáticos basicamente os mesmos direitos selecionados para análise nesta
pesquisa, ou seja: saúde, educação, moradia, emprego e renda, documentação,
além do ambiente sociocultural e conscientização para a temática. No Rio Grande
do Sul, em 2012, instituiu-se o Comitê de Atenção a Migrantes, Refugiados,
Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas pelo Decreto n° 49.729, visando
promover e garantir o respeito aos direitos humanos das pessoas vulneráveis, que
se encontram em mobilidade no Estado. Verifica-se, assim, um notável avanço
nestes Estados no sentido de estabelecer políticas e mecanismos institucionais em
matéria migratória a partir de uma abordagem pautada nos direitos humanos.
Além destas duas iniciativas no sentido de criar políticas e mecanismos
institucionais em matéria de tráfico de pessoas e de atenção aos refugiados,
apátridas e imigrantes em geral, deve-se traçar comentários por Estado a partir de
seu cenário migratório e das normas adotadas.
A Lei n° 1.389 de 2009 do Amapá, coerente para o contexto de fronteira
desenvolve um assunto fundamental para aquela localidade, mas retrata a forma
como a questão migratória, mesmo em um estado de fronteira, é tratada no Brasil
como algo extraordinário. O estado do Amapá é conhecido por ser um local de
recepção e de saída de migrantes, assim como rota de saída para a Guiana
Francesa e para os demais países do planalto das Guianas, principalmente no que
se refere a atividade do garimpo. A exclusiva criação da Secretaria Extraordinária de
Migração e Assuntos de Fronteira - SEMAF não resultou em benefícios evidentes
para o trato da questão dos imigrantes que se dirigem à localidade e nem concede,
efetivamente, melhorias no acesso aos serviços prestados. Os fluxos de entrada não
parecem fazer, ainda, parte das questões prioritárias do Estado.
O Estado do Amazonas, mais afeito à questão migratória, possuindo
tradicionalmente fluxos originários nos países vizinhos e agora fluxos de outras
origens, com predominância dos haitianos, adiantou-se a ponto de já na década de
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90 do século XX colocar em sua Constituição o acesso dos estrangeiros aos
empregos públicos. Deve-se questionar a efetividade de medidas como essa que
somente garantem aos estrangeiros uma oportunidade de fixação caso tragam
benefícios às localidades do Estado, às quais podem assim contar com profissionais
para algumas funções em que são carentes. Porém, os avanços constitucionais
necessitam de avanços infraconstitucionais, pois se percebe uma situação de
subalternidade dos estrangeiros em várias localidades do Amazonas, presenciadas
in loco pela pesquisa, assim como dificuldades no acesso aos serviços públicos,
como entrevistas demonstraram no caso da maternidade de Benjamin Constant.
Por fim, a questão da criação do Comitê Estadual de Prevenção e Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas está vinculada a ações e políticas iniciadas no âmbito federal
mais do que uma iniciativa estadual, que ainda apresenta problemas de
funcionamento, como a pesquisa identificou em Tabatinga.
No que se refere ao Estado da Bahia, este possui uma série de medidas que
procuram a inclusão dos imigrantes, valorizando sua presença em nível estadual e
organizações vinculadas ao tema. Mas percebe-se que medidas efetivas e
específicas relacionadas a esses imigrantes não aparecem. Há também, como
característica das leis baianas, a inclusão dos migrantes (e aí não há especificação
de qual tipo migrante) entre os grupos vulneráveis, não trazendo medidas
específicas relacionadas aos grupos imigrantes, como aspectos linguísticos e de
integração. Com relação às ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas, além de
procurar combater as ações que arregimentam pessoas no estado da Bahia, a ideia
estadual segue o plano nacional que estabelece as medidas e os objetivos de
combate ao tráfico.
O Estado do Ceará possui um viés de atuação que não se pode chamar de
vinculado à proteção dos imigrantes, pois seu foco é no tráfico de pessoas, aspecto
importante, mas que não contempla a amplitude das questões relacionadas aos
imigrantes.
No mesmo sentido, o Distrito Federal, assim como vários estados brasileiros,
só possui um viés vinculado à proteção às vítimas de tráfico de pessoas. A sua
proximidade com a sede do Governo Federal faz com o tema da imigração seja
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deixado para a União, fazendo com que o Distrito não assuma responsabilidades na
temática.
O Estado de Goiás, igualmente, foca sua atenção no tráfico de pessoas e não
desenvolve outros elementos vinculados ao tema das imigrações.
O Estado do Mato Grosso apresenta uma inovação com relação aos demais
Estados que é a declaração de utilidade pública do CENTRAM, o que demonstra
que a temática começa a adquirir contornos de relevância no Estado, um dos quais
possui maior presença de haitianos. Entretanto, em comparação com os Estados
mais desenvolvidos na temática, o avanço dessa medida é pequeno e muito mais de
caráter político do que jurídico. Porém, não há como negar que esse tipo de ação
pode representar o início de uma nova perspectiva a nível estadual na questão da
imigração.
O Estado do Pará foca sua atenção no tráfico de pessoas e não desenvolve
outros elementos vinculados ao tema das imigrações.
O reconhecimento da utilidade pública da Sociedade de Assistência na
Paraíba é um marco político relevante da atuação em Cajazeiras da Assistência aos
Imigrantes, mas, ao mesmo tempo, o reconhecimento de que o Poder Público pouco
tem realizado, no nível estadual, em relação ao tema.
O Paraná é um dos Estados mais efetivos em relação à proteção e o
desenvolvimento de políticas estaduais favoráveis aos imigrantes. O fato de possuir
um Comitê Estadual para Refugiados e Migrantes é significativo da importância que
o tema possui, além de formar os seus agentes no sentido de conferir os direitos a
que fazem jus, os imigrantes e os refugiados. Iniciativa louvável em um Estado com
grande presença de imigrantes, seja historicamente, seja nas novas levas vindas
dos países vizinhos e de outras partes do mundo, notadamente do Haiti. Entretanto,
não há uma produção estadual em termos de concessão de direitos, o trabalho é de
conscientizar os agentes estaduais dos direitos dos imigrantes e refugiados.
Pernambuco, apesar de ter aprofundado a questão, pois estabeleceu várias
instituições relacionadas ao tema, ainda possui normas restritas ao enfrentamento
do tráfico de pessoas, não possuindo um viés mais amplo em suas ações
relacionadas aos imigrantes.
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O Rio de Janeiro, como uma das principais portas de entrada no Brasil,
possui normas relacionadas aos refugiados, facilitando a obtenção de uma série de
direitos individuais e sociais dos refugiados que estão descritos na lei brasileira de
refúgio e nas normativas estabelecidas pelo CONARE. Vale ressaltar que a atenção
com esse grupo é fundamental para a implementação de medidas efetivamente
capazes de prestar auxílio e integrar os refugiados. Entretanto, a maioria dos
imigrantes, que não se enquadram como refugiados ficam desguarnecidos dessa
importante articulação, que presta auxílio e articula um eixo de ação muito eficiente
para os refugiados.
O Rio Grande do Sul é, tradicionalmente, um Estado receptor de imigrantes e
um dos que possui legislação mais avançada em matéria de proteção aos Direitos
Humanos. Nesse sentido, o estabelecimento do COMIRAT/RS é um dos mais
significativos avanços realizados em nível estadual, pois procura atender a todos os
grupos de imigrantes, por meio de ações de diversas naturezas, começando na
implementação de ações que visem melhorar e assegurar direitos, seja no âmbito de
pesquisas relacionadas ao tema da mobilidade humana. Esse tipo de iniciativa, que
já é referência a nível nacional, deveria ser compartilhada e realizada por outros
estados, pois não se foca em apenas um viés do problema. Sem dúvida, o
COMIRAT/RS possibilitará que no Rio Grande do Sul ocorram importantes avanços
no sentido de garantir aprofundamento e melhorias no tratamento da questão
migratória.
São Paulo é o Estado da federação que mais e melhor se debruçou sobre a
questão migratória. Porta de entrada de imigrantes no Brasil, possui as melhores
iniciativas relacionadas a temática imigratória em nível governamental, assim como
em atividades da Sociedade Civil. Desde os anos 90 realizou diversas iniciativas no
sentido de assegurar direitos aos estrangeiros, conferindo ações que visavam
assegurar a universalidade dos direitos. Além disso, todas as iniciativas nacionais
mais significativas referentes ao tema das imigrações tiveram em São Paulo um
importante parceiro e implementador, conforme se observa nas diversas instituições
criadas para esse tipo de fim. As melhores iniciativas de São Paulo são a vinculação
entre a questão imigrante e os direitos humanos e a presença de elementos de
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valorização das culturas estrangeiras, essenciais numa política de integração efetiva
dos imigrantes, não de sua aculturação. Essas ações são fundamentais para impedir
que manifestações xenofóbicas se estabeleçam entre a população de origem das
localidades, manifestações essas que são resultado da falta de conhecimento e de
valorização da presença imigrante.
No geral, o avanço em termos estaduais sobre temáticas de oferecimento de
direitos e da imigração é pouco avançada. Salvo algumas exceções, a maioria dos
Estados não se manifesta sobre a questão, o que é um elemento que traz enorme
dificuldade, pois os estados são essenciais no oferecimento de direitos e serviços
aos imigrantes. Uma força conjunta capaz de estabelecer iniciativas estaduais é
urgente para o trato do tema migratório pelo Brasil. O exemplo precedente para esse
tipo de iniciativa pode ser o dos Planos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que
se iniciaram em nível federal e hoje têm, em um bom número de estados, agentes,
órgãos e iniciativas capazes de enfrentar esse grave problema que ainda persiste no
Brasil. Assim, seria recomendável estabelecer, em nível federal, uma política de
estímulo aos Estados para que estes adotem políticas estaduais de migração, criem
instituições adequadas para garantir a proteção integral dos imigrantes e tenham
condições de oferecer acesso aos serviços essenciais dentro de uma perspectiva de
direitos humanos.
Além

das

normas

estaduais,

cabe

destacar

que

alguns

Estados

desenvolveram igualmente programas e projetos que beneficiam os imigrantes. Por
exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, o Comitê gestor estadual de políticas de
erradicação do sub-registro civil de nascimento e ampliação do acesso à
documentação básica desenvolve o Projeto "Mapeamento das crianças e
adolescentes sem registro civil de nascimento nas escolas do Estado do Rio de
Janeiro", cuja cartilha aborda a questão da ausência de certidão de nascimento de
criança estrangeira refugiada 28. Já no Estado de São Paulo, a Secretaria da Justiça
e da Defesa da Cidadania, por meio do Comitê Estadual para Refugiados, lançou
em abril de 2014 a “Cartilha sobre Direitos do Trabalhador”, com o objetivo de
28

Disponível em :
<http://download.rj.gov.br/documentos/10112/556509/DLFE63151.pdf/cartilha_criancas_sem_registro_civil.pdf>.
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orientar a população de refugiados residente em São Paulo sobre questões de
emprego29.
Outra iniciativa de destaque é a implantação do Posto de Atendimento Social
Rodoviário Lucídio Portella no Piauí. O Posto (Plantão Social), implantado em 19 de
março de 2004 por convênio entre SASC e SETRANS no Terminal Rodoviário
Lucídio Portella, é um serviço socioassistencial de urgência e emergência,
constituindo porta de entrada na Rede de Serviços Socioassistenciais no âmbito do
SUAS, a fim de garantir o acesso aos direitos de cidadania e proteção social.
Responde a situações de vulnerabilidade e exclusão social advindas de demandas
espontâneas, encaminhamentos institucionais e busca ativa, provenientes de
Teresina, demais localidades do Estado e País30.
Uma iniciativa federal, porém, implantada no âmbito dos Estados, é a criação
dos Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante. Atualmente, tais
postos estão em funcionamento nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará,
Amazonas e Acre; além do Posto Avançado de Direitos para Viajantes, no município
de Belém, no Pará. Eles estão situados nos principais locais de entrada e saída do
Brasil, para a recepção a pessoas deportadas e não admitidas. Uma equipe
interdisciplinar desenvolve uma metodologia de atendimento humanizado aos
migrantes, identificando possíveis vítimas de tráfico de pessoas. Os Postos também
desenvolvem campanhas locais para informar aos passageiros, sobre como se
prevenir do tráfico de pessoas e como obter suporte, por meio dos consulados
brasileiros e de outras organizações no exterior, no caso de sofrerem alguma
violência31.
3.2 Normas Municipais

29

Informação disponível em:
<http://www.justica.sp.gov.br/portal/site/SJDC/menuitem.b1a98ae13ac6514354f160f4390f8ca0/?vgne
xtoid=fb43caea2bc35410VgnVCM1000008936c80aRCRD&vgnextfmt=def>.
30
Informação disponível em: <http://www.sasc.pi.gov.br/plantao_rodoviaria.php>.
31
Informação disponível em: < http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID={395C2E18-4401-4CAA9961-059B959D1EE3}&params=itemID={77C0EF9F-847E-4BDD-BB0950FAF86BF7C4};&UIPartUID={2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26}>.
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A pesquisa das normas municipais relacionadas ao tema das migrações não
apresentou dados significativos sobre uma produção normativa de caráter municipal
que demonstrasse a preocupação das cidades com relação ao tema migratório.
A primeira busca pelo tema, realizada com uma pesquisa por meio eletrônico
em diversos sítios municipais, demonstrou que, em muitos dos municípios, a
vinculação a temas imigratórios dá-se por meio da contemplação de um passado
distante, em construir identidades que revelem as características e nacionalidades
formadoras da maioria da população municipal. Esse tipo de associação, muito
comum nas regiões Sul e Sudeste, é fundamental no reforço dos laços históricos,
mas não se mostraram suficientes para colocar a temática migratória na pauta do
dia.
Além desse dado, percebeu-se a tendência dos municípios a tratar o tema
migratório como uma competência da União, pois é ela quem define a política
migratória por meio da lei do estrangeiro, da lei brasileira de refúgio, das garantias
constitucionais, além da vinculação com órgãos como o CNIg, o CONARE e a
própria Polícia Federal, que atua como agente migratório no país.
Tal perspectiva faz com que o poder público municipal se afaste da questão,
deixando o tema da migração como algo fora de sua agenda, por acreditar que isso
não faz parte de suas competências. Entretanto, tal “modus operandi” faz com que o
ente político mais próximo das populações, que é o município, acabe não atuando
em favor de um grupo já bastante significativo em diversas partes do Brasil. Isso
gera uma grande incoerência em relação à atuação do Estado Brasileiro, pois o
sistema constitucional dotou os municípios de diversas responsabilidades,
justamente por este estar mais próximo e vinculado às pessoas.
Há diversos fatores para explicar essa opção por uma não ação dos
municípios em relação aos imigrantes. A primeira delas é o fato de o direito de voto
não ser assegurado a essa população, principalmente, nas eleições municipais.
Essa opção eleitoral do legislador pátrio deve ser revista, haja vista que, o voto dos
imigrantes, para poderes de vinculação local como os municípios é fundamental
para que ele possa participar das decisões do local onde reside e para o qual
contribui em seu desenvolvimento, seja por meio de seu trabalho, consumo e tributo.
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Nesse sentido, uma das iniciativas pioneiras é desenvolvida em São Paulo. A
capital paulistana oferece aos estrangeiros a possibilidade de votarem e se fazerem
votar nos Conselhos Participativos. Sem dúvida, esse tipo de iniciativa é salutar para
inserir a temática migratória nos assuntos da cidade, pois os interesses desse grupo,
que, segundo dados apresentados pelo próprio secretário municipal de Direitos
Humanos e cidadania, Rogério Sotilli, chegam a números entre 700 mil e 1 milhão
de pessoas.
A Prefeitura Municipal de São Paulo criou a cadeira de “Conselheiro
Extraordinário”32, por meio do Decreto n° 54.645 de 29 de novembro de 2013, que
cria a cadeira do Conselheiro Extraordinário nos Conselhos Participativos Municipais
das Subprefeituras, visando garantir a participação dos imigrantes moradores da
cidade nesses colegiados. Desta forma, os imigrantes encontram-se aptos a
participar ativamente da formulação da política local, a partir da participação no
planejamento das políticas públicas e da fiscalização das ações e gastos públicos.
Puderam votar e ser votados os imigrantes que residem nos seguintes distritos:
Aricanduva/Vila Formosa, Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, Casa Verde,
Ermelino

Matarazzo,

Jaçanã/Tremembé,

Freguesia
Lapa,

do

Mooca,

Ó/Brasilândia,
Penha,

Ipiranga,

Pinheiros,

Jabaquara,

Pirituba/Jaraguá,

Santana/Tucuruvi, Santo Amaro, Sé, além de Vila Maria/Vila Guilherme, Vila
Mariana e Vila Prudente.
Estas são as Subprefeituras que atendem à determinação do artigo 2º do
Decreto nº 54.645, de 29 de novembro de 2013, que determina que a “presença
imigrante corresponda a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) da população local, de
acordo com os dados do Censo 2010”33. Ainda de acordo com esse decreto, em
parágrafo único: “Nas Subprefeituras em que o número de imigrantes ultrapasse 1%
(um por cento) da população local e o número absoluto de imigrantes ultrapasse
10.000 (dez mil), será criada uma segunda cadeira de Conselheiro Extraordinário”. O
artigo 3º, por sua vez, estabelece que “o Conselheiro Extraordinário integra, de
32

CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL. 2014. Imigrante, chegou a hora de votar. Disponível
em: <http://www.conselhoparticipativo.prefeitura.sp.gov.br/imigrantes/>. Acesso em 25 set 2014.
33
PREFEITURA DE SÃO PAULO. 2013. Pesquisa de Legislação Municipal. Disponível em:
<http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=3011
2013D%20546450000> Acesso em 25 set 2014.
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forma plena, os Conselhos Participativos Municipais, com as atribuições, vedações e
deveres previstos nos artigos 4º, 13 e 14 do Decreto nº 54.156, de 1º de agosto de
2013”. Houve uma atualização deste decreto, a partir do estabelecimento do Decreto
Nº 54.855, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014, que “altera os artigos 5º, 19 e 21 e
substitui o Anexo II do Decreto nº 54.645, de 29 de novembro de 2013[...]”34.
Apesar de não poderem eleger o prefeito e os vereadores, pois a
competência da legislação eleitoral é da União, esse tipo de medida reforça a
participação política e a cidadania desses grupos. Com efeito, atualmente, tem
ocorrido um movimento que descontextualiza o conteúdo político do conceito de
cidadania, alegando que o mero oferecimento de direitos seja suficiente para se
pensar em oferecimento de cidadania à pessoa, esquecendo-se que, sem a
participação política, o imigrante não é sujeito ativo na construção dos direitos que a
ele são oferecidos, o que prejudica a sua capacidade de intervenção ativa e
emancipação no território em que se encontra. Nesse ponto, não há como negar que
o município de São Paulo efetiva uma importante ação no sentido de integração dos
imigrantes a sua cidade. Outra iniciativa a ser referenciada é o acordo assinado
entre a Caixa e a Prefeitura de São Paulo para inclusão financeira de imigrantes de
países do MERCOSUL - “Acordo de Bancarização dos Imigrantes”, é um acordo de
cooperação para inclusão bancária e financeira de imigrantes residentes na cidade
de SP. A CAIXA passa a aceitar como documento de identidade o protocolo do
pedido do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), concedido pela Polícia Federal,
acompanhado do documento de identidade do país de origem35.
Infelizmente, em outros municípios não foram encontradas essas formas de
ação política, restando aos imigrantes os direitos que a ele foram designados nos
três níveis federais, mas para os quais eles possuem, pouca, ou nenhuma
capacidade de intervenção. A este contexto soma-se a dificuldade que imigrantes
irregulares encontram para conseguir acesso aos direitos mais básicos.

34

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. 2014. Decreto nº 54.855, de 19 de fevereiro de 2014.
Disponível em: <http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/decretos/D54855.pdf> Acesso
em 25 set 2014.
35
Informações disponíveis em: < http://www.espacioinmigrantescaixa.com.br/acuerdo>.
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A partir desse dado, a pesquisa procurou cidades de referência, escolhidas
pelo relato de outros pesquisadores e por destaques na imprensa e nas produções
acadêmicas, no trato com os imigrantes. Três localidades foram escolhidas: Passo
Fundo, Porto Alegre e São Paulo.
Em Passo Fundo, fez-se contato com a vereadora Cláudia Furlanetto,
vereadora da cidade com uma atuação muito intensa sobre a temática. Ela procurou
destacar o que vem sendo feito em Passo Fundo, mas, semelhante ao que ocorre
em outras regiões do Brasil, as ações destacadas eram realizadas por organizações
da Sociedade Civil e pelas Instituições de ensino, não representando uma política
pública municipal institucionalizada de fato. A vereadora concordou com essa
observação e salientou que esse tipo de ação ainda é muito “complicada” para
ocorrer nos municípios, além da resistência de se oferecer direitos aos imigrantes,
pois isto poderia aumentar os custos municipais em uma época de lei de
responsabilidade fiscal e orçamentos enxutos.
Já no caso de Porto Alegre, o contato foi feito com o representante do Fórum
Permanente de Mobilidade Urbana, o senhor Gilnei Silva, que destacou a falta de
ações relacionadas aos imigrantes em Porto Alegre e que essa omissão gerou um
ofício ao Ministério Público Federal e à Defensoria Pública da União, no sentido de
cobrar ações efetivas do município, por parte do Fórum. Isso, por si só, já evidenciou
que, numa cidade tradicionalmente, tão vanguardista em termos de avanços
normativos e políticas públicas, o tema não conseguiu representar ações mais
efetivas.
Na ata dos encontros agendados pelo Ministério Público Federal, nos quais
órgãos municipais e outras entidades se fizeram presentes, diversas propostas e
ações começaram a aparecer, como Comitê Municipal de Atendimento a Migrantes
e ações específicas em outras pastas. Entretanto, tudo em processo de construção.
Evidenciar que um município como Porto Alegre, que além de ser tradicionalmente
vanguardista, possui a presença imigratória efetiva em sua área, demonstra o
quanto há que se caminhar para o avanço da temática no nível municipal, que,
nesse caso, precisou da intervenção jurídica para se efetivar.
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Por fim, a maior cidade do país e a que possui, em números absolutos, a
maior quantidade de imigrantes, também se destaca na referência à imigração em
temáticas municipais. Como principal iniciativa destaca-se que a Coordenação de
Políticas para Migrantes (CPMig) foi criada no âmbito da Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, de acordo com o Artigo 242 da Lei nº
15.764, de 27 de maio de 2013. Seu objetivo é articular as políticas públicas
migratórias no Município de forma transversal, intersetorial e intersecretarial, uma
proposta pioneira no país.
A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania tem procurado se
aprofundar na questão, inclusive com a troca de boas experiências, como quando o
seu secretário esteve em Portugal para conhecer as ações e o funcionamento do
SEF (Serviço de Fronteiras e Estrangeiros) naquele país. Além disso, o município
adotou medidas que valorizam a presença do imigrante, como a realização da etapa
nacional da COMIGRAR e a presença constante em seu site de matérias e ações
nas quais a população imigrante é tema, demonstrando que a cidade percebe que a
temática migratória está presente em seu cotidiano e que pretende avançar nessa
área. Entretanto, trata-se de um esforço inicial, resultando em poucas medidas
efetivas até este momento. Uma exceção é a criação do primeiro Centro de
Referência e Acolhida para Imigrantes (CRAI) da Prefeitura de São Paulo, que
oferece serviços complementares ao abrigamento como suporte jurídico, apoio para
documentação e aulas de português, priorizando os imigrantes mais vulneráveis e
recém-chegados ao país. O objetivo é oferecer a estrutura de uma “casa de
passagem” e auxiliar os imigrantes na adaptação à vida em São Paulo e dar
condições para a autonomia.
Não resta dúvida que o Poder Legislativo municipal enfrenta uma crise de
identidade e legitimidade, pois há, de fato, uma enorme limitação a sua capacidade
normativa, o que resulta em um predomínio por todo o Brasil de ações legislativas
no sentido de se colocar nomes nas ruas e avenidas e se homenagear pessoas.
Entretanto, chama a atenção que mesmo em áreas nas quais os municípios
poderiam atuar, como no incentivo a questões de combate a xenofobia, na inserção
do tema da tolerância ao estrangeiro nas escolas, no conhecimento de outras
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culturas presentes nos municípios, no oferecimento do ensino do português para os
imigrantes, a formação de quadros conhecedores dos direitos dos imigrantes, ainda
é bastante limitada, deixando-se as iniciativas para setores da sociedade civil,
notadamente Organizações Não Governamentais e Instituições Religiosas. Mesmo a
facilitação do acesso aos Direitos para os imigrantes não ocorre em nível municipal,
pois a quantidade de relatos sobre bloqueios a benefícios, falta de informações para
os imigrantes, e dificuldades para o respeito aos direitos são corriqueiros,
demonstrando a falta de preparo para o contato cotidiano entre a municipalidade
com os imigrantes.
No nível executivo municipal, também se percebe em geral, a pouca atenção
que temas relacionados aos imigrantes possuem, apesar de inúmeros municípios se
depararem com essa realidade em seu cotidiano, seja nas cidades grandes, que
cada vez mais recebem imigrantes, seja em cidades que por conta das redes
acabam atraindo certos grupos, como é o caso de Passo Fundo, seja nas cidades
fronteiriças, muitas das quais possuem uma intensa presença de imigrantes por
conta da proximidade com países nos quais as pessoas emigram para o Brasil.
Devido ao baixo peso político que esse grupo tem, eles acabam sendo deixados de
lado nas prioridades municipais, o que, na maioria dos casos, dificulta a obtenção,
por parte dos imigrantes, dos direitos a ele conferidos e, de forma mais clara, na
produção desses mesmos direitos.
Não resta dúvida que, para se conceder direitos sociais para os imigrantes, o
Brasil deverá exigir e auxiliar os municípios na criação e desenvolvimento de
políticas públicas focadas em temas pertinentes à imigração, pois muito da
responsabilidade por esses direitos está na seara municipal.
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4. PROJETOS DE LEI
4.1.

Propostas de Emenda Constitucional sobre os Direitos Civis e
Políticos dos Migrantes36

Quadro 6. Propostas de Emendas Constitucionais

PROJETO

AUTORIA

OBJETO

SITUAÇÃO

PEC n.119/2011

Deputado
Roberto Permite votar em
eleições municipais
Freire (PPS/SP)
estrangeirosresidente
s há mais de 5 anos.
Permite
ao
estrangeiro
ser
votado em eleições
municipais
se
residente há mais de
10 anos.

01/03/2012
Recebido
pela
Comissão
de
Constituição e Justiça
e
de
Cidadania
(CCJC).

PEC n.25/2012

Senador
Nunes
(PSDB/SP)

16/05/2012 - Recibo
pela Comissão de
Constituição e Justiça
(CCJ), aguardando
designação
do
relator.

Aloysio Assegura
aos
Ferreira estrangeiros
com
residência
permanente
os
direitos inerentes aos
brasileiros, se houver
reciprocidade.
Assegura
aos
estrangeiros
com
residência
permanente o direito
de votar e ser votado
em
eleições

36

Dentre as propostas de emenda constitucional sobre os direitos civis e políticos dos imigrantes
foram identificadas propostas arquivadas. Na tabela foram mantidas apenas as propostas ainda em
tramitação, as arquivadas são aqui mencionadas: i) PEC n.29/1991, de autoria do deputado Victor
Faccioni (PDS/RS), permite votar em eleições municipais estrangeiro residentes há mais de 5 anos;
ii) PEC n. 72/1991, de autoria do deputado José Serra (PSDB/SP), idem ressaltando a inelegibilidade
do estrangeiro; iii) PEC n.104/1995, de autoria do deputado Álvaro Valle (PL/RJ), permite votar em
eleições municipais estrangeiro residentes há mais de 5 anos; iv) PEC n.560/1997, de autoria do
Deputado Fetter Júnior (PPB/RS), idem, acrescentando a necessidade do estrangeiro saber se
expressar no idioma português; v) PEC n.371/2001, de autoria do deputado Marcos Cintra (PFL/SP),
Permite votar em eleições municipais estrangeiro residentes há mais de 5 anos; vi) PEC n. 401/2005,
de autoria do deputado Orlando Fantazzini (PT/SP), garante o direito ao voto (sufrágio) ao cidadão
estrangeiro legalmente naturalizado, residente no Brasil por mais de 5 (cinco) anos, todos os níveis.
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municipais.

4.2.

Projetos de Lei para alteração do Estatuto do Estrangeiro/198037

Quadro 7. Projetos de Lei
NÚMERO

EMENTA

SITUAÇÃO

AUTOR

37

Dentre os Projetos de Lei foram identificadas propostas arquivadas, retiradas pelo autor ou
apensadas a outros PL. Somente os PL em tramitação são apresentados na tabela, os demais são
indicados na sequência. PL arquivados: i) PL-4143/2012, de autoria de Alfredo Sirkis - PV/RJ,
modifica a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, para tratar da condição do extraditando, estabelece
a prisão preventiva do extraditando e autoriza a progressão do regime para prisão domiciliar ou
liberdade vigiada; ii) PL-2438/2011, de autoria de Alfredo Sirkis - PV/RJ, altera o parágrafo único do
art. 84 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, estabelece que o STF deliberará sobre a
manutenção da prisão em regime fechado do extraditando assim como a concessão de regime de
liberdade vigiada ou prisão domiciliar; iii) PL-7137/2010, de autoria de Carlos Bezerra - PMDB/MT,
estabelece que o processo de expulsão de estrangeiro que estiver cumprindo pena no Brasil será
antecipado quando o condenado passar a usufruir de benefícios prisionais; iv) PL-6298/2009, de
autoria de Romeu Tuma - PTB/SP, Altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, para instituir a
prisão temporária para fins de extradição com base em solicitação de organização Internacional de
Policia Criminal (O.I.P.C - Interpol); v) PL-2594/2007, de autoria de William Woo - PSDB/SP,
acrescenta o art. 15-A na Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, estabelecendo critérios para a
concessão de visto temporário e autorização de trabalho nos casos que específica, para o estrangeiro
que vier ao Brasil para atendimento de situação de emergência, transferência de conhecimentos
tecnológicos, prestação de serviço de assistência técnica e treinamento de pessoas ; vi) PL7231/2002, de autoria de Valdemar Costa Neto - PL/SP, modifica a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de
1980, simplificando a documentação de estrangeiros no Brasil ; vii) PL-865/1999, de autoria de Cunha
Bueno - PPB/SP, revoga o inciso IV do art. 49 e dá nova redação ao art. 51 da Lei nº 6.815, de 19 de
agosto de 1980, Estatuto do Estrangeiro, dispõe que o estrangeiro registrado como permanente, que
se ausentar do Brasil poderá regressar sem novo visto, em qualquer época, desde que não ocorram
impedimentos legais ; viii) PL-969/1995, de autoria de José de Abreu - PSDB/SP, dispõe sobre
alteração na lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no
Brasil, autorizando o estrangeiro em condição irregular ou clandestino a requerer visto permanente,
desde que tenha 02 (dois) anos ou mais de residência comprovada no país e atenda as demais
exigências legais. Poder conclusivo das comissões - artigo 24, inciso II ; ix) PL-2825/1992, de autoria
de Osvaldo Bender - PDS/RS, acrescenta artigo a lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a
situação jurídica do estrangeiro no Brasil, dispondo sobre a concessão de visto permanente a
diplomatas estrangeiros para fixarem residência no país. - poder conclusivo das comissões - artigo
24, inciso II. Retirado pelo autor: i) PL-3854/2012, de autoria de Alfredo Sirkis - PV/RJ, altera o
parágrafo único do art. 84 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, durante o processo de
extradição, o STF deliberará sobre a manutenção da prisão em regime fechado, do extraditando, até
o julgamento final e decidirá sobre a concessão de regime de liberdade vigiada ou prisão domiciliar; ii)
PL-6007/2009, de autoria de William Woo - PSDB/SP, altera o art. 14 da Lei nº 6.815, de 19 de
agosto de 1980, para autorizar a concessão de visto por dois anos a estrangeiro que venha
desenvolver atividades religiosas no Brasil; iii) PL-5955/2009, de autoria de Urzeni Rocha - PSDB/RR,
altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, para permitir a concessão de visto a estrangeiro
portador de passaporte emitido por governo com que o Brasil não mantém relações diplomáticas.
Apensado a outro PL: i) PL-206/2011, de autoria de Sandes Júnior, dispõe sobre a obrigatoriedade de
registro, perante o órgão competente do Poder Executivo, das pessoas que entrarem ou saírem do
território nacional, apensado ao PL 5655/2009
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Anteprojeto de
Proposta de nova Lei Migratória Brasileira, Apresentada
Lei de Migrações
em substituição da Lei nº6815 de 1980.
pelo Ministério
e Promoção de
da Justiça –
Direitos dos
Aguardando
Migrantes no
encaminhamen
Brasil
to de Projeto
de Lei

Elaborada por
Comissão de
Especialistas
solicitada pelo
Ministério da
Justiça

PSL-288/2013 Institui a Lei de Migração e regula entrada e Comissão de
estada de estrangeiros no Brasil
Relações
Exteriores e
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/
Defesa
detalhes.asp?p_cod_mate=113700
Nacional

Aloysio Nunes
Ferreira

PL-2443/2011 Proíbe a concessão de visto e determina a Pronta para
expulsão de estrangeiro condenado ou
Pauta
acusado em outro país pela prática, (CREDN)
participação ou financiamento de atos
terroristas, alterando dispositivos da Lei nº
6.815, de 1980, que "Define a situação
jurídica do estrangeiro no Brasil e cria o
Conselho Nacional de Imigração".

Roberto Lucena PV/SP

PL-2177/2011

Institui o Código Nacional de Ciência, Aguarda-se
Bruno Araújo Tecnologia e Inovação. Explicação: Altera criação de PSDB/PE, Antônio
as Leis n. 6.815, de 1980; 11.540, de 2007 Comissão
Imbassahye 12.309, de 2010. Revoga as Leis n.
Especial
PSDB/BA, Ariosto
10.973, de 2004 e 8.010, de 1990.
multidisciplinar Holanda-PSB/CE,
Carlinhos Almeida
- PT/SP, Izalci PR/DF, José
Rocha - PR/BA,
Miro Teixeira PDT/RJ, Paulo
Piau - PMDB/MG,
Rogério Peninha
Mendonça PMDB/SC, Sandro
Alex - PPS/PR.

PL-1916/2011 Acrescenta art. 10-A à Lei nº 6.815, de 19 Aguardando
Carlos Eduardo
de agosto de 1980. Explicação: Estabelece parecer da Cadoca - PSC/PE
que os turistas estrangeiros ficam isentos Comissão de
da exigência do visto pelo período Turismo e
compreendido entre 1º de janeiro de 2013 e
Desporto
31 de dezembro de 2016.
PL-385/2011

Estabelece

exigência

para

entidades Tramitando em Roberto de Lucena
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compostas por estrangeiros que atuem na
Conjunto
Amazônia
Legal.
Explicação:
Exige (Apensada à
autorização do Ministério da Justiça. Altera PL 4366/2008)
as Leis n. 6.815, de 1973 e 6.015, de 1973
PL-5655/2009

Dispõe sobre o ingresso, permanência e
saída de estrangeiros no território
nacional, o instituto da naturalização, as
medidas compulsórias, transforma o
Conselho Nacional de Imigração em
Conselho Nacional de Migração, define
infrações e dá outras providências.

Pronta para
Pauta na
Comissão de
Turismo e
Desporto

- PV/SP

Poder Executivo

PL-5274/2009 Suprime o inciso IV do art. 112 da Lei nº Tramitando em
6.815, de 19 de agosto de 1980.
Conjunto
Explicação: Suprime o dispositivo que (Apensada à
determina a leitura e escrita da língua PL 4583/1990)
portuguesa
como
requisito
para
naturalização de estrangeiros.

Jilmar Tatto PT/SP

PL-4366/2008 Estabelece exigência para entidades Tramitando em
compostas de estrangeiros que atuem na
Conjunto
Amazônia Legal. Explicação: Altera as Leis (Apensada à
n. 6.815, de 1980 e 6.015, de 1973.
PL 3877/2004)

Rodovalho DEM/DF

PL-4029/2008 Proíbe impedimentos e restrições a Pronta para
profissionais liberais estrangeiros, atuando Pauta (CCJC)
legalmente no País. Explicação: Altera a Lei
nº 6.815, de 1980. Revoga dispositivo que
veda
ao
estrangeiro
participar
da
administração
ou
representação
de
sindicato ou associação profissional, bem
como de entidade fiscalizadora do exercício
de profissão regulamentada.

Carlos Bezerra PMDB/MT

PL-4010/2008 Altera o art. 9º da Lei nº 6.815, de 19 de Tramitando em
agosto de 1980, que define a situação
Conjunto
jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o (Apensada à
Conselho
Nacional
de
Imigração. PL 178/2007)
Explicação: Dispensa a necessidade de
visto de turista para estrangeiros entrarem
no país.

Cândido
Vaccarezza PT/SP

PL-3772/2008 Altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de Aguardando
1980, oferecendo nova disciplina à prisão
Parecer
preventiva para fins de extradição.
(CRE e DN)

Senado Federal Comissão
Parlamentar de
Inquérito Pedofilia - AA/DF
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PL-3637/2008 Altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de Aguardando Moreira Mendes 1980, para permitir a concessão de visto a Parecer (CTD)
PPS/RO
estrangeiro portador de documento de
viagem
emitido
por
governo
não
reconhecido pelo Brasil.
PL-3281/2008 Altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de Transformado Senado Federal 1980, para instituir a reciprocidade na em Norma Eduardo Azeredo concessão de prazos de permanência de
Jurídica
PSDB/MG
estrangeiros no Brasil e dá outras
providências.
PL-3059/2008 Altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de Tramitando em Carlos Eduardo
1980, Estatuto do Estrangeiro, visando a
Conjunto
Cadoca - PSC/PE
criação de procedimento alternativo para a (Apensada à
obtenção de visto de turista. Explicação: PL 178/2007)
Estabelece que o visto poderá ser obtido no
país de origem do estrangeiro ou em solo
brasileiro quando requerido por meio
eletrônico.
PL-1910/2007 Altera a situação jurídica do estrangeiro no Aguardando
Brasil e delega poderes aos Ministros de
Parecer
Estado do Turismo, das Relações
(CCJC)
Exteriores e da Justiça para isentar a
exigência de visto de entrada do turista,
quando o interesse nacional o recomendar,
e dá outras providências. Explicação:
Revoga o art. 10 e seu parágrafo único da
Lei nº 6.815, de 1980.
PL-1655/2007 Dispõe sobre o crime de participação em Tramitando em Geraldo Resende organização criminosa. Explicação: Altera
Conjunto
PPS/MS
as Leis n. 8.072, de 1990; 7.960, de 1989; (Apensada à
6.815, de 1980; 9.034, de 1995 e o PL 7622/2006)
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940.
PL-1499/2007 Estabelece
a
concessão
de
visto Pronta para
temporário para os estrangeiros que vierem Pauta (CCJC)
trabalhar temporariamente em eventos
esportivos
de
nível
internacional.
Explicação: Altera a Lei nº 6.815, de 1980.
PL-178/2007

Acrescenta Parágrafo Único ao art. 9º da Aguardando
Lei nº 6.815, de 1980, que "Define a
Parecer
situação jurídica do estrangeiro no Brasil, (CREDN)
cria o Conselho Nacional de Imigração".
Explicação: Estabelece que o visto de
turista poderá ser concedido por intermédio
de representações diplomáticas no exterior

Deley - PSC/RJ

Otavio Leite PSDB/RJ
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e por ocasião da entrada no país do
visitante estrangeiro natural do Canadá,
México, Japão, Austrália, Nova Zelândia, e
EUA.
PL-527/1999

Altera a letra "a" do inciso II do art. 75 da Pronta para
Lei nº 6.815, de 19 DE AGOSTO DE 1980. Pauta (CCJC)
Explicação: Dispõe que não se procederá a
expulsão quando o estrangeiro tiver
cônjuge brasileiro ao qual não esteja
separado; extingue a exigência de que o
casamento tenha no mínimo cinco anos.

Enio Bacci PDT/RS

PL-526/1999

Altera o parágrafo único do art. 66 da Lei nº Aguardando
6.815, de 19 de agosto de 1980. Designação de
Explicação: Dispõe que a decisão sobre a Relator (CCJC)
conveniência da expulsão de estrangeiro do
país ou sua revogação deverá ser
encaminhada ao Senado Federal, que
poderá referendar ou rejeitar a proposta.

Enio Bacci PDT/RS

PL-2019/1996 Acrescenta alínea ao inciso II do artigo 75
(Sem
Alzira Ewerton da lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. informação no
PPB/AM
Explicação: concedendo ao estrangeiro site da câmara)
residente no país o direito a permanência
definitiva quando tiver tido sob sua guarda
econômica uma criança carente adotada
financeiramente junto a qualquer entidade
filantrópica declarada de utilidade pública,
pelo prazo mínimo de cinco anos. - poder
conclusivo das comissões - artigo 24, inciso
II.
PL-1151/1995 Disciplina a união civil entre pessoas do Pronta para
mesmo sexo e dá outras providências.
Pauta
Explicação: Altera as Leis n. 8.112, de 1990 (Plenário)
e 6.815, de 1980.

Marta Suplicy PT/SP

PL-194/1995

Benito Gama PFL/BA

Altera a redação dos artigos 12 e 53 da lei Transformado
nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, que em Norma
define a situação jurídica do estrangeiro no
Jurídica
brasil. Explicação: determinando que o
prazo de validade do visto de turista será
de até cinco anos e proporcionará múltiplas
entradas no país, com estadas não
excedentes a noventa dias, prorrogáveis
por igual período, totalizando o máximo de
cento e oitenta dias por ano. - poder
conclusivo das comissões - artigo 24, inciso
II.
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PL-4692/1990 Altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de Tramitando em
1980, regulando o artigo 12, inciso II, alínea
Conjunto
"a", da Constituição Federal Explicação: (Apensada à
Aplica o disposto na Constituição Federal PL 4583/1990)
de 1988. Exige do estrangeiro, originário de
países de língua portuguesa, apenas
residência por um ano ininterrupto e
idoneidade moral, para aquisição de
nacionalidade brasileira,
PL-4583/1990 Altera e acrescenta disposições à Lei nº Pronta para
6.815, de 19 de agosto de 1980, alterada
Pauta
pela Lei nº 6.964, de 9 de dezembro de (Plenário)
1981, que "define a situação jurídica do
estrangeiro no Brasil e dá outras
providências" Explicação: Adapta a Lei do
Estrangeiro ao disposto no inciso II do art.
12 da Constituição Federal de 1988, quanto
as exigências para o registro do estrangeiro
no Brasil.

Gandi Jamil PFL/MS

Senado Federal Comissão Diretora
- NI/NI

PL-1601/1989 Modifica o título XI da Lei nº 6.815, de 19 Tramitando em
de agosto de 1980, alterada pela Lei nº
Conjunto
6.964, de 09 de dezembro de 1981 (Lei do (Apensada à
Estrangeiro). Explicação: Adapta a lei ao PL 4583/1990)
inciso II do artigo 12 da Constituição
Federal de 1988. Altera as exigências para
aquisição da nacionalidade brasileira, seja
por estrangeiros originários de países de
língua portuguesa ou por estrangeiros de
qualquer nacionalidade, mas que residam
no Brasil há mais de 30 anos
ininterruptamente.

Nilson Gibson PMDB/PE

PL-5045/1981 Altera disposições da lei nº 6.815, de 19 de Transformado
agosto de 1980, que 'define a situação em Norma
jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o
Jurídica
conselho nacional de imigração, e dá outras
providências.

Poder Executivo

SF PLS Acrescenta parágrafo único ao art. 83 da
573/2001 Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, a
fim de estabelecer a obrigatoriedade da
entrega
do
extraditado,
após
pronunciamento favorável do Supremo
Tribunal Federal e sempre que o pedido
de extradição se basear em tratado.

Aguardando
designação
do Relator
(CCJC)

Paulo Bauer
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SF PLS Acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei nº
235/2009 6.815, de 9 de agosto de 1980, para
vedar a concessão de visto ao
estrangeiro indiciado em outro país pela
prática de crime contra a liberdade sexual
ou o correspondente ao descrito nos arts.
240 e 241 da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990.
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Remetida à
Câmara dos
Deputados
(05/2011)

CPI Pedofilia
(SF)

No que se refere aos direitos civis e políticos dos imigrantes, identificaram-se
duas propostas de emendas constitucionais relativas ao reconhecimento do direito
de voto dos estrangeiros nas eleições municipais. Este seria um grande passo para
a igualdade de direitos entre nacionais e estrangeiros e para a sua efetiva integração
na vida política do país. Deve-se destacar que outros países latino-americanos já
deram este passo, a exemplo da Argentina e do Uruguai. Cabe destacar que a
Comissão de Especialistas que elaborou o Anteprojeto de Lei de Migrações de 2014
ressalta na sua apresentação como uma das principais reivindicações sociais, o
reconhecimento de direitos políticos aos imigrantes. A Comissão menciona os
impedimentos constitucionais e a impossibilidade de promover mudanças no
Anteprojeto de Lei, porém informa que no plano infraconstitucional o Anteprojeto
suprime as restrições ao exercício de direitos políticos que se encontram no Estatuto
do Estrangeiro em vigor.
Quanto aos Projetos de Lei, verifica-se uma grande quantidade de propostas
que remontam à década de 90 até o ano de 2014. A mais relevante e atual, e,
portanto, aquela que será aqui comentada, é o Anteprojeto de Lei de Migrações e
Promoção de direitos dos Migrantes no Brasil, que apresenta uma proposta de nova
lei migratória brasileira, em substituição da Lei n° 6.815 de 1980. Esta proposta,
encaminhada pelo Ministério da Justiça, foi elaborada por uma Comissão de
Especialistas criada pelo MJ pela Portaria n° 2.162/2013. Esta Comissão realizou
reuniões presenciais das quais participaram representantes do governo, de
instituições internacionais, parlamentares, especialistas e acadêmicos, além de duas
audiências públicas e participações individuais dos seus membros em reuniões e

271

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Mapeamento Normativo

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

atividades ligadas à questão migratória. Como resultado, foi construída uma primeira
versão da proposta, divulgada entre março e abril de 2014 e discutida em audiência
pública. A partir da divulgação desta primeira versão, foram recebidas contribuições
de entidades públicas e da sociedade civil e contribuições individuais, inclusive de
imigrantes, e comentários da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da
Justiça – SAL/MJ. Foram igualmente levadas em consideração as recomendações
que resultaram da I Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio – COMIGRAR,
que se realizou em São Paulo no período de 30 de maio a 1° de junho de 2014. São
apresentadas como principais características deste Anteprojeto as seguintes:
-

Compatibilidade com a Constituição Federal e tratados internacionais de
Direitos Humanos, eliminando do ordenamento jurídico brasileiro o Estatuto
do Estrangeiro, legado da ditadura militar incompatível com tais normas.

-

Mudança de paradigma na política migratória, de uma abordagem centrada
na lógica da segurança nacional e controle documental voltado ao acesso do
mercado de trabalho para uma abordagem pautada nos direitos humanos.

-

Substitui-se a terminologia “estrangeiro”, que tem conotação pejorativa, por
“migrante”, que inclui os imigrantes (transitórios, temporários e permanentes)
e os emigrantes.

-

Avanços em termos de coerência da regulação migratória, marcada pela
fragmentação dos avanços empreendidos pelo Brasil, e de negociação de
acordos bilaterais e regionais relativos aos direitos dos migrantes.

-

Ampla participação da sociedade civil no processo de construção da proposta
e incorporação de suas reivindicações, com destaque para a criação de órgão
estatal centralizado e especializado em temas migratórios;

-

Preparação do país e adaptação do seu marco jurídico à nova configuração
da mobilidade urbana e globalização econômica38.

38

Sobre estas características, ver a apresentação do Anteprojeto de Lei, assim como o documento
“Entenda o Anteprojeto de Lei de Migrações”, disponível em:
<http://www.justica.gov.br/noticias/proposta-de-nova-lei-de-migracoes-devera-substituir-estatutocriado-durante-a-ditadura/entenda_novo_estatutoestrangeiro2.pdf>.
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Este Anteprojeto de Lei, se aprovado, representará um grande avanço em
termos de política migratória no Brasil, especialmente por adotar uma abordagem
das migrações pautada nos direitos humanos, seguindo as principais diretrizes e
recomendações

internacionais

e

regionais

destacadas

no

Mapeamento

Normativo Internacional. No que concerne o objeto específico desta pesquisa,
cabe destacar os seguintes princípios da política migratória brasileira que são
propostos:
-

igualdade de tratamento e de oportunidade aos imigrantes e seus familiares;

-

inclusão social e laboral dos imigrantes por meio de políticas públicas;

-

acesso igualitário e livre dos imigrantes aos serviços, programas e benefícios
sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública,
trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social;

-

promoção e difusão dos direitos, liberdades e garantias dos imigrantes;

-

proteção integral às crianças e adolescentes imigrantes.
Um capítulo específico é destinado aos direitos e garantias dos imigrantes,

com destaque para o acesso aos serviços públicos de saúde e de assistência social
e previdência social, acesso à justiça e assistência jurídica integral gratuita; direito à
educação pública vedada a discriminação em razão da nacionalidade e garantia do
cumprimento das normas e direitos trabalhistas.
Uma das principais lacunas do Anteprojeto de Lei é a ausência de menção e
regulamentação das migrações induzidas por fatores ambientais, tema de grande
relevância no contexto internacional e nacional, e que mereceria ser tratado de
forma direta a exemplo do que já fizeram outros países como a Bolívia que define no
artigo 4° da Lei 370 de 8 de maio de 2013, dita Lei de Migração, os imigrantes
climáticos, prevendo medidas para tratar das migrações provocadas por mudanças
climáticas, como destacado no Mapeamento Normativo Comparado. O Anteprojeto
de Lei se limita a prever a possibilidade acolhida humanitária em casos de
calamidades de grandes proporções da natureza, o que certamente é insuficiente
face ao aumento significativo das migrações induzidas por fatores ambientais,
especialmente as mudanças climáticas e a intensificação de desastres ambientais.
Neste sentido, seria necessário, ao menos, desenvolver com maior profundidade a
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questão da migração por razões humanitárias, mencionando não somente a
acolhida humanitária, mas igualmente inserir a proteção humanitária, com previsão
de residência humanitária e procedimento específico para tal. Sugere-se, por
exemplo, acrescentar aos tipos de visto, indicados no artigo 9º, o visto humanitário, a
fim de avançar nos mecanismos previstos no Capítulo X sobre acolhida humanitária,
tais como: alternativas de documentação; integração local; possibilidade de
regularização permanente. Tais preocupações advêm da complexidade de
solucionar as questões no país de origem do estrangeiro e na necessidade de digna
e eficaz integração na sociedade brasileira, mesmo que temporária. Deve-se
igualmente separar o visto e a residência humanitária, considerando que aquele
garante a entrada facilitada, mas é preciso assegurar um status migratório que
garanta a estada no Brasil (mesmo que como residente temporário) para que a
proteção humanitária complementar, que já existe em alguns casos, tenha base
legal.
No tocante aos novos fluxos migratórios, sugere-se a previsão de um status
migratório específico para os migrantes ambientais, uma vez que as perturbações
ambientais que geram fluxos migratórios forçados transfronteiriços – ainda que com
graves consequências – nem sempre estarão necessariamente associadas às crises
humanitárias. A previsão legal de um status migratório específico e a definição de
critérios objetivos para o reconhecimento desse status visa evitar a precariedade ou
a situação de indefinição de sua condição migratória no país.
Outras sugestões, além do tema humanitário e das migrações ambientais,
devem ser destacadas. Uma questão fundamental é reforçar a manutenção da
proteção já existente, como no que concerne aos refugiados, porém desenvolvendo
meios para que aquelas pessoas que estão indocumentadas possam dispor de
meios para regularizar sua situação para além do pedido de refúgio. Havendo a
disponibilidade de alternativas, pode-se diminuir os pedidos de refúgio e assim os
pedidos efetivamente encaminhados poderão ser analisados adequadamente. A
proteção complementar deve ser reservada somente para os casos não previstos.
Porém, o ponto central a ser desenvolvido e reforçado é a adoção de uma
abordagem pautada nos direitos humanos, que permeie todo o texto do Anteprojeto.
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Neste sentido, algumas melhorias podem ser feitas no texto. Dentre elas, destacamse:
-

Inserir a questão do acesso aos meios de efetivação dos direitos garantidos,
por exemplo, no artigo 4°.

-

Inserir a menção aos direitos políticos, mesmo que de modo restrito pela
Constituição Federal ou por lei.

-

A proteção especial dos direitos específicos dos grupos vulneráveis deve ser
integrada. Para tanto, seria importante acrescentar no artigo 3, XVII, além das
crianças e adolescentes, outros grupos vulneráveis como mulheres, pessoas
com deficiência, idosos, vítimas de violações de direitos humanos e de crises
humanitárias. No caso das crianças e adolescentes desacompanhados ou
pessoas com deficiência mental que precisam de tutor ou curador, deve-se
designar responsabilidade institucional.

-

Explicitar como direitos dos imigrantes o direito à saúde, à assistência social e
à previdência social assim como o acesso aos serviços que os assegurem,
notadamente no artigo 4º, VIII, onde é mencionado apenas acesso aos
serviços públicos de saúde, e não explicitamente como este deve ser tratado
como direito dos imigrantes.

-

No que tange ao direito à educação, mencionado no artigo 4º, X, explicitar
igualmente o acesso à educação como direito.

-

Inserir igualmente no artigo 4 uma explicitação de que os imigrantes terão
acesso aos programas públicos de acesso a direitos humanos, inclusive os de
acesso à moradia.

-

Em matéria de asilo, disposto no Capítulo VI, mencionar os direitos dos
asilados, ainda que seja para destacar que possuem os mesmos direitos dos
estrangeiros residentes.

-

Prever a gratuidade dos vistos e documentos humanitários e de todos os atos
e documentos relativos aos refugiados, dentre outras medidas para garantir a
efetivação do direito à documentação.

-

Maior participação da sociedade civil na estrutura institucional para a temática
migratória, inclusive com a participação dos imigrantes.
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Estabelecimento de políticas públicas específicas para o acesso dos
imigrantes aos serviços públicos e direitos e/ou sua inclusão em políticas
públicas já existentes, inclusive flexibilizando-se as exigências para sua
participação em programas sociais e outros meios de acesso a serviços e
direitos.
Enfim, no que concerne às propostas legislativas, deve-se ter em conta que é

preciso estabelecer um sistema integrado de proteção aos imigrantes, fundados em
ações, normas e procedimentos padronizados e fundados em uma perspectiva de
Direitos Humanos e de proteção aos imigrantes. Este sistema a ser desenvolvido
deve conjugar os interesses do Estado e as necessidades dos imigrantes. O Brasil
deve se comprometer com os documentos internacionais de Direitos Humanos em
geral, e de proteção aos imigrantes, em especial. Tal sistema deve incluir legislação,
políticas públicas, estrutura organizacional e institucional.
Outro projeto de lei recente e que segue esta mesma linha de romper com o
atual sistema do Estatuto do Estrangeiro fundado na segurança nacional e na
perspectiva de proteção face ao estrangeiro, introduzindo uma política pautada na
proteção e acolhida dos imigrantes a partir de uma abordagem de direitos humanos
é o PLS 288/2013, projeto de lei do Senado de autoria do Senador Aloysio Nunes
Ferreira. Este PLS segue a mesma linha do Anteprojeto de Lei de Migrações e
Promoção de direitos dos Migrantes no Brasil, propondo igualmente uma abordagem
de direitos humanos com capítulo específico sobre os direitos e garantias dos
imigrantes, garantia do acesso igualitário e livre aos serviços sociais, bens públicos,
saúde, educação, justiça, trabalho, moradia, serviço bancário, emprego e
previdência social e mencionando a acolhida humanitária. Porém, é menos
abrangente que o Anteprojeto de Lei em alguns aspectos, inclusive em termos
humanitários, e traz as mesmas lacunas neste sentido e no que concerne às
migrações ambientais. Na maior parte, os dois textos coincidem, sendo o
Anteprojeto uma proposta mais ampla e detalhada.
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5. POLÍTICAS PÚBLICAS E NORMAS NACIONAIS ESPECÍFICAS SOBRE
ACESSO DOS MIGRANTES AOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS.
Em relação à pesquisa sobre políticas públicas e acesso dos imigrantes aos
serviços públicos essenciais, inicialmente cabe fazer alguns esclarecimentos quanto
ao recorte metodológico centrado nos imigrantes enquanto grupo vulnerável.
Ressalta-se que os sites eletrônicos dos ministérios que possuem políticas
públicas para as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, de uma
maneira em geral, não listam os imigrantes (estrangeiros em geral) como
vulneráveis.
O Ministério do Desenvolvimento Social possui um Portal onde constam
dados e estatísticas com indicadores que permitem conhecer “panorama social,
perfil econômico e estrutura demográfica de municípios e estados brasileiros, bem
como obter informações sobre as ações e públicos-alvo dos programas do MDS” De
forma que, ao se conhecer os dados e indicadores de pobreza, vulnerabilidade e
grupos populacionais específicos, tem-se, mais facilmente, “o dimensionamento e
localização das áreas com maior concentração de famílias em situação de pobreza
e/ou vulnerabilidade. Os dados e indicadores apresentados pelo IDV foram obtidos
do Censo Demográfico 2010 e do Cadastro Único de Programas Sociais de agosto
de 2011”39. Neste Indicador de dados sobre Vulnerabilidade (IDV) não há o recorte
para estrangeiros, mas, tão somente para gênero, raça e idade.
Já o Programa Nacional de Direitos Humanos 3 (PNDH-3)40, insere imigrantes
como possíveis grupos vulneráveis.

39

Cf.
http://www.brasilsemmiseria.gov.br/legislacao
e,
também,
para
dados:
<http://www.brasilsemmiseria.gov.br/dados-e-estatisticas>. Informações sobre os principais
programas
assistenciais
do
MDS
disponíveis
em:
<http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/legislacao-2011/leis>.
40
De acordo com o Estado brasileiro: “Direitos humanos são os direitos fundamentais de todas as
pessoas, sejam elas mulheres, negros, homossexuais, índios, idosos, pessoas portadoras de
deficiências, populações de fronteiras, estrangeiros e emigrantes, refugiados, portadores de HIV
positivo, crianças e adolescentes, policiais, presos, despossuídos e os que têm acesso à riqueza.
Todos, enquanto pessoas, devem ser respeitados e sua integridade física protegida e assegurada”.
BRASIL. SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
Programa nacional de Direitos Humanos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência,
2010. p. 188.
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Quanto aos detalhes metodológicos da pesquisa, destaca-se que o ponto de
partida do levantamento de políticas e programas sociais que incluam os
estrangeiros como destinatários foi o Plano Brasil Sem Miséria 41, que possui 3 eixos
principais, e que, por isso, tornaram-se o norte condutor para levantamento inicial
dessas políticas. Seguem os três eixos do Plano, seus respectivos programas e os
ministérios relacionados:
Eixo 1) Garantia de Renda


Programa Bolsa Família - Ministério do Desenvolvimento Social



Benefício de Prestação Continuada - Ministério do Desenvolvimento Social

Eixo 2) Acesso a Serviços


Minha Casa Minha Vida – Ministério das Cidades



Programa Crack, é possível Vencer – Ministério da Justiça – Secretaria
Nacional de Políticas sobre Drogas



Distribuição de Medicamentos – Farmácia Popular – Ministério da Saúde



Programa Mais Educação – Ministério da Educação



Programa Brasil Alfabetizado - Ministério da Educação



Rede de Proteção Social - Ministério do Desenvolvimento Social - Centro de
Referência

da

Assistência

Social

(CRAS)

e

Centro

de

Referência

Especializada da Assistência Social (CREAS)


Programa Brasil Sorridente – Ministério da Saúde



Programa Olhar Brasil - Ministério da Saúde



Rede Cegonha – Ministério da Saúde



Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) – Ministério do
Desenvolvimento Social

Eixo 3) Inclusão Produtiva Urbana e Rural
Cidades:
41

Decreto
n°
7.492
de
2
de
junho
de
2011.
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7492.htm>.

Disponível

em:
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Programa Mulheres Mil – Ministério da Educação



Pronatec/Brasil Sem Miséria – Ministério do Desenvolvimento Social



Economia Solidária – Ministério do Trabalho e Emprego

Rural:


Programa Bolsa Verde – Ministério do Meio Ambiente



Programa Água para Todos – Ministério da Integração



Programa Luz para Todos – Ministério das Minas e Energia



Assistência

Técnica

e

Extensão

Rural

(ATER)

–

Ministério

do

Desenvolvimento Agrário


Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) – Ministério do Desenvolvimento
Social



Distribuição de Sementes – Ministério do Desenvolvimento Agrário –



Cisterna – Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério da Integração

Quadro 8. Programas do Plano Brasil Sem Miséria
PROGRAMA

MINISTÉRIO

OBJETIVO

PÚBLICO ALVO

Programa
Bolsa Família

MDS

Garantia de
renda

Famílias
brasileiras de
baixa renda
(renda familiar
mensal per capita
de até meio
salário mínimo e
as que possuem
renda familiar
mensal de até
três salários
mínimos.)

Lei n° 10.836
de 9 de
janeiro de
2004
Decreto n°
5.209 de 17
de setembro
de 2004

ACESSO/
CADASTRO
Inclusão no
Cadastro Único
Somente é possível
o cadastramento de
estrangeiros que
estejam legalmente
no Brasil e que
tenham ao menos
um documento
previsto nos
formulários do
Cadastro Único
(certidão de
nascimento/casame
nto, RG, CPF, Título
de Eleitor, Carteira
de Trabalho)”42.

42

Pergunta n.12 do “perguntas frequentes”, disponível em:
<http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/cadastrounico/beneficiario/cadunico-inclusao>.
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Benefício de
Prestação
Continuada
Instituído pela
CF/88 e
regulamentad
o pela Lei
Orgânica da
Assistência
Social –
LOAS, Lei nº
8.742, de
7/12/1993;
pelas Leis nº
12.435, de
06/07/2011 e
nº 12.470, de
31/08/2011,
que alteram
dispositivos da
LOAS e pelos
Decretos nº
6.214, de 26
de setembro
de 2007 e nº
6.564, de 12
de setembro
de 2008.
Minha Casa
Minha Vida
Lei n° 11.977
de 7 de julho
de 2009

MDS

Garantia de
renda

Pessoa
vulnerável, desde
que idosa ou
pessoa com
deficiência, sem
ajuda da família

Ministério das
Cidades

Serviços

Famílias que
tenham renda de
0 a 10 salários
mínimos
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Cadastramento
diferenciado
(quilombolas,
indígenas e pessoas
situação de rua)
Importante: não há
menção a
“estrangeiros”
Preenchimento de
formulário e
apresentação de um
dos seguintes
documentos: CTPS,
RG, Certidão de
nascimento ou
casamento,
Certificado de
Reservista.
Declaração sobre
composição familiar
e apresentação de
documentos dos
familiares e
comprovante de
renda dos mesmos.

Cadastro Único e
cadastro na Caixa
Econômica Federal
Para a indicação
dos beneficiários do
PMCMV, deverão
ser observados os
seguintes requisitos
(art. 3 Lei n° 11.977:
I - comprovação de
que o interessado
integra família com
renda mensal de até
R$ 4.650,00 (quatro
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Programa
Crack, é
possível
Vencer

Ministério da
Justiça –
Secretaria
Nacional de
Políticas sobre
Drogas
Parceria:
Ministérios da
Saúde e do
Desenvolvime
nto Social.

Mapeamento Normativo

Serviços

Educadores;
Profissionais de
Saúde/Redes de
Tratamento/Técni
cos; Profissionais
da Assistência
Social;
Profissionais de
Segurança
Pública;
Comunidades
Terapêuticas;
Operadores do
Direito;
Lideranças
Religiosas e
Comunitárias;
Conselheiros
Municipais;
Agentes do
Sistema Nacional
de Políticas
Sobre Drogas;
Entidades
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mil, seiscentos e
cinquenta reais);
II - faixas de renda
definidas pelo Poder
Executivo federal
para cada uma das
modalidades de
operações;
III - prioridade de
atendimento às
famílias residentes
em áreas de risco
ou insalubres ou
que tenham sido
desabrigadas;
IV - prioridade de
atendimento às
famílias com
mulheres
responsáveis pela
unidade familiar; e
V - prioridade de
atendimento às
famílias em que
façam parte
pessoas com
deficiência.
Enquadramento no
Público alvo
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Farmácia
Popular
Distribuição
de
Medicamento
s

Ministério da
Saúde

Serviços/
Ampliar
o
acesso aos
medicamentos
para as doenças
mais
comuns
entre
os
cidadãos.

Coordenado
pela Secretaria
de Educação
Básica
(SEB/MEC),
em parceria
com as
Secretarias
Estaduais e/ou
Municipais de
Educação

Serviços/
Ampliar o direito
à educação
básica

Lei n° 10.858
de 13 de abril
de 2004
Decreto n°
5.090 de 20
de maio de
2004
Programa
Mais
Educação
Portaria
Normativa
Interministerial
nº 17 de 24 de
abril de 2007
Decreto 7.083
de 27 de
janeiro de
2010

Mapeamento Normativo

Governamentais
e Não
Governamentais.
Não há menção a
estrangeiros
Acesso universal

Acesso universal

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

A condição para a
aquisição dos
medicamentos
disponíveis nas
unidades, neste
caso, é a
apresentação do
CPF juntamente
com uma receita
médica ou
odontológica

Os territórios do
Programa foram
definidos
inicialmente para
atender, em caráter
prioritário, às
escolas que
apresentam baixo
Índice de
Desenvolvimento da
Educação Básica
(IDEB), situadas em
capitais e regiões
metropolitanas.
Em 2011, as novas
adesões se fizeram
a partir dos
seguintes critérios:
escolas estaduais
ou municipais de
baixo IDEB que
foram contempladas
com o PDE/Escola
2009; escolas
localizadas em
territórios de
vulnerabilidade
social e escolas
situadas em cidades
com população igual
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Programa
Brasil
Alfabetizado

Ministério da
Educação

Mapeamento Normativo

Serviços

Jovens a partir de
15 anos, adultos
e idosos

Lei nº 12.722,
de 3 de
outubro de
2012
Decreto n°
6.093 de 24
de abril de
2007
Rede de
Proteção
Social

Ministério do
Desenvolvime
nto Social Centro de
Referência da
Assistência
Social (CRAS)
e Centro de
Referência
Especializada
da Assistência
Social
(CREAS)

Serviços/
Programas e
projetos locais
de acolhimento,
convivência e
socialização de
famílias e de
indivíduos,
conforme
identificação da
situação de
vulnerabilidade
apresentada.

Programa
Brasil
Sorridente
Política
Nacional de
Saúde Bucal

Ministério da
Saúde

Programa
Olhar Brasil

Ministério da
Saúde,
(parceira com
MEC)

Serviços/Oferec
er orientação,
pré-diagnóstico,
tratamento
gratuito,
próteses e
prevenção à
saúde bucal
Serviços
Atuar na
identificação e
na correção de
problemas de
visão em alunos
matriculados na
rede pública de
ensino da
Educação
Básica

Resolução n°
7 de 7 de
outubro de
2011

Portaria
Interministerial
n° 2.299 de 3
de outubro de
2012

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

ou superior a 18.844
habitantes.
O PBA tem como
prioridade o públicoalvo do Plano Brasil
Sem Miséria, ou
seja, famílias
extremamente
pobres, bem como
as famílias
beneficiárias do
Programa Bolsa
Família - PBF

Famílias e
indivíduos em
situação de
vulnerabilidade.
Esses serviços e
programas
deverão incluir as
pessoas com
deficiência e ser
organizados em
rede, de modo a
inseri-las nas
diversas ações
ofertadas.
Cidadãos
brasileiros de
todas as faixas
etárias (o que
significa exclusão
dos imigrantes)
Alunos
matriculados na
rede pública de
ensino da
Educação Básica,
priorizando,
inicialmente, o
atendimento ao
Ensino
Fundamental (1ª
a 8ª série/1º ao 9º

Vínculo com outros
programas do Plano
Brasil Sem Miséria
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Rede
Cegonha

Mapeamento Normativo

Ministério da
Saúde

Serviços

Ministério do
Desenvolvime
nto Social

Serviços

Educação de
Jovens e
Adultos - EJA

Ministério da
Educação

Serviços

Programa
Mulheres Mil

Ministério da
Educação
Instituição
Coordenadora
do Programa:
Secretaria de
Educação
Profissional e
Tecnológica
do Ministério
da Educação
(SETEC/MEC)

Portaria n°
1.459 de 24
de junho de
2011
Programa de
Erradicação
do Trabalho
Infantil (PETI)
Portaria n°
458 de 4 de
outubro de
2001

Portaria n°
1.015 de 21
de julho de
2011

Inclusão
Produtiva
Urbana
Mulheres em
situação de
vulnerabilidade
social têm
acesso à
educação
profissional, ao
emprego e
renda, beneficia

ano),
alfabetizandos
cadastrados no
“Programa Brasil
Alfabetizado”,
participantes do
programa
Mulheres Mil e na
população com
idade igual ou
acima de 60
anos.
Mulheres em
idade fértil (10 a
49 anos) e
gestantes
(especialmente
as vulneráveis)
Famílias que
tiverem filhos
com idade entre
07 e 14 anos que
trabalham em
atividades
perigosas,
penosas,
insalubres e
degradantes.
Jovens e adultos
que não tiveram
acesso à escola
ou não
concluíram os
estudos no
ensino
fundamental e no
ensino médio
População
feminina na faixa
etária acima de
18 anos, com
quadro de total
exclusão social,
educacional e
econômica.

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

Acesso universal,
por meio do SUS

É obrigatório o
cadastramento no
Cadastro Único das
famílias com perfil
para receber o
benefício e que
estejam em situação
de trabalho infantil
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.
Programa
Nacional de
Acesso ao
Ensino
Técnico e
Emprego Pronatec

Ministério da
Educação
(MEC) e
Ministério do
Desenvolvime
nto Social

das com cursos
profissionalizantes
Inclusão
Produtiva
Urbana

I - estudantes do
ensino médio da
rede pública,
inclusive da
educação de
jovens e adultos;

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

Cadastro Único

II - trabalhadores;
Lei n° 12.513
de 26 de
outubro de
2011

III - beneficiários
dos programas
federais de
transferência de
renda; e
IV - estudante
que tenha
cursado o ensino
médio completo
em escola da
rede pública ou
em instituições
privadas na
condição de
bolsista integral,
nos termos do
regulamento

Economia
Solidária

Ministério do
Trabalho e
Emprego

Inclusão
Produtiva
Urbana

Programa
Crescer de
Microcrédito
Produtivo
Orientado

Ministério da
Fazenda e
MDS

Inclusão
Produtiva Rural
Formalização de
empreendedores
e
a
ampliação
de
Microempreende
dores Individuais
(MEI’s) - oferta
de
crédito
orientado para a
produção
Inclusão
Produtiva Rural
Inclusão

Lei n° 11.110
de 25 de abril
de 2005

Programa

Ministério do
Meio Ambiente

Micro e pequenos
empreendedores

Cadastro Único

Famílias em
situação de
extrema pobreza
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Bolsa Verde

Mapeamento Normativo

Produtiva Rural

que vivem em
áreas considerad
as prioritárias
para conservação
ambiental

Inclusão
Produtiva Rural

Comunidades
rurais cujos
habitantes se
encontrem em
situação de
vulnerabilidade
social.

Lei nº
12.512/11, de
14 de outubro
de 2011
Decreto nº
7.572, de 28
de setembro
de 2011
Programa
Água para
Todos

Ministério da
Integração

Decreto n°
7.535 de 26
de julho de
2011
Programa
Luz para
Todos
Decreto n°
7.520 de 8 de
julho de 2011

Ministério das
Minas e
Energia

Inclusão
Produtiva Rural

Parcela da
população do
meio rural, que
não possui
acesso a esse
serviço
público, atendida
pelo Programa
Territórios da
Cidadania ou
pelo Plano Brasil
Sem Miséria.

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

Originalmente
dedicada a pessoas
físicas – depois
destinadas às
famílias.
Ser morador de
área rural
Cadastro Único
Pessoas:
I - domiciliadas em
áreas de concessão
e permissão cujo
atendimento resulte
em elevado impacto
tarifário, de acordo
com critérios a
serem definidos
pela Agência
Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL no
prazo de até trinta
dias contado da
publicação deste
Decreto; ou
II - atendidas pelo
Programa Territórios
da Cidadania ou
pelo Plano Brasil
Sem Miséria.
Projetos de
eletrificação em:
I-assentamentos
rurais, comunidades
indígenas,
quilombolas e
outras comunidades
localizadas em
reservas
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Assistência
Técnica e
Extensão
Rural (ATER)

Ministério do
Desenvolvime
nto Agrário

Inclusão
Produtiva Rural

Lei n° 12.188
de 11 de
janeiro de
2010
Decreto n°
7.644 de 16
de dezembro
de 2011
Programa de
Aquisição de
Alimentos
(PAA)

Ministério do
Desenvolvime
nto Agrário

Inclusão
Produtiva Rural

MDS

Aquisição de
gêneros
alimentícios
básicos e a

Lei n° 10.696
de 2 de julho
de 2003
Resolução n°
44 de 16 de
agosto de
2011

Ação de
Distribuição
de Alimentos
a Grupos

Agricultores
familiares, e
demais
beneficiários que
se enquadrem nas
disposições do art.
3o da Lei no
11.326, de 24 de
julho de 2006; e
outros grupos
populacionais
definidos como
prioritários por ato
do Poder
Executivo.
Comprar
alimentos da
agricultura
familiar para
doações e para a
formação de
estoques,
contribuindo para
segurança
alimentar e o
fortalecimento da
agricultura
familiar das
famílias em
situação de
extrema pobreza.
Famílias
acampadas que
aguardam
acesso ao

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

extrativistas ou em
áreas de
empreendimentos
de geração ou
transmissão de
energia elétrica,
cuja
responsabilidade
não seja do
respectivo
concessionário; e
II - escolas, postos
de saúde e poços
de água
comunitários.
I - encontrar-se
em situação de
extrema pobreza; e
II - estar
inscrita no Cadastro
Único para
Programas Sociais
do Governo Federal
– CadÚnico, previsto
no Decreto no 6.135,
de 26 de junho de
2007.
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Populacionai
s Específicos

Mapeamento Normativo

distribuição
gratuita desses
gêneros em
forma de
“cestas” de
alimentos, com
o intuito de
atender, em
caráter
emergencial e
complementar,
famílias que se
encontram em
situação de
insegurança
alimentar e
nutricional.

Portaria n°
345 de 20 de
dezembro de
2011

Distribuição
de Sementes

Ministério do
Desenvolvime
nto Agrário

Inclusão
Produtiva Rural

Programa
Cisternas

Ministério do
Desenvolvime
nto Social e
Ministério da

Inclusão
Produtiva Rural

Lei n° 12.873

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

Plano Nacional
de Reforma
Agrária;
Povos indígenas;
Comunidades
remanescentes
de quilombos;
Comunidades de
terreiros;
Famílias
atingidas pela
construção de
barragens;
Famílias de
pescadores
artesanais;
População de
municípios que
estejam em
situação de
emergência
e/ou
calamidade
pública
reconhecida
pela Secretaria
Nacional de
Defesa Civil Ministério da
Integração
Nacional
Agricultores
familiares
extremamente
pobres, povos e
comunidades
tradicionais
cadastrados no
Cadastro Único,
com renda
mensal de até R$
77,00 per capita
(por pessoa).
Famílias rurais de
baixa renda
localizadas no
Semiárido

Inscrição
Cadastro Único

no
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de 24 de
outubro de
2013
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Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

Integração

brasileiro

Decreto n°
8.038 de 4 de
julho de 2013
FIES

MEC

Serviços

MEC

Serviços

Lei n° 10.260
de 12 de julho
de 2001

PROUNI
Lei n° 11.096
de 13 de
janeiro de
2005

Podem solicitar o
financiamento os
estudantes de
cursos
presenciais de
graduação não
gratuitos com
avaliação positiva
no Sistema
Nacional de
Avaliação da
Educação
Superior
(SINAES),
oferecidos por
instituições de
ensino superior
participantes do
Programa, e que
atendam as
demais
exigências
estabelecidas nas
normas do FIES
para essa
finalidade.
Estudantes do
ensino superior

Estrangeiros podem
ser beneficiários do
FIES, contudo não
podem ser fiadores
Necessário ter CPF

Apenas para
brasileiros sem
diploma de ensino
superior
Importante: há
projeto de lei
(Projeto de Lei do
Senado, Nº 324 de
2011) em tramitação
que amplia para
estrangeiros
“residentes em
situação regular” o
benefício
(priorizando
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africanos e latinoamericanos)

Cabe destacar algumas informações sobre os eixos do Plano Brasil Sem
Miséria, destacando alguns elementos quanto ao acesso dos imigrantes aos
programas previstos.
A) Eixo 1 – Garantia de Renda
Quanto ao Eixo 1 – Garantia de Renda – este tem por objetivo ampliar o
acesso de famílias extremamente pobres a programas de transferência de renda,
como o Programa Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada.
Atualmente, o que se observa é que, tendo em vista os requisitos e
documentos necessários para se requerer o BPC, é (quase) impossível o acesso a
esse benefício, sem que haja um mandado judicial (intervenção do Poder Judiciário,
portanto) para a inclusão de beneficiário estrangeiro.
Deve-se destacar alguns elementos de análise mais detalhada dos programas
que integram o Eixo 1, notadamente o Bolsa Família e o Benefício de Prestação
Continuada.
i)

Bolsa Família
O programa Bolsa Família possui como critério de concessão do benefício

apenas a condição econômica – e tem como alvo as famílias em situação de
pobreza ou extrema pobreza. Desta forma, qualquer estrangeiro atendendo aos
requisitos do programa poderia ser beneficiário do programa em condições de
igualdade com os brasileiros.
No link “perguntas frequentes” 43 sobre o Bolsa Família, a questão sobre a
possibilidade de cadastramento de estrangeiro é respondida da seguinte maneira:
“sim, contudo somente é possível o cadastramento de estrangeiros que estejam
legalmente no Brasil e tenham ao menos um documento previsto nos formulários do
Cadastro Único (certidão de nascimento/casamento, RG, CPF, Título de eleitor,
Carteira de Trabalho)”.
43

Disponível em : <http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-familia/cadastrounico/beneficiario/cadunico-inclusao>.
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Observa-se, com essas informações, que não há a vedação expressa da
concessão do Bolsa Família ao estrangeiro, pois o programa se destina às famílias
em situação de pobreza e extrema pobreza, elegíveis e identificadas no Cadastro
Único, conforme § 1o do artigo 18 do Decreto 5209/2004, que regulamenta a Lei
10836/200444. Porém, na prática, há um obstáculo para acesso ao benefício por
imigrantes, relativo aos documentos necessários para a efetivação do cadastro e
sua restrição aos imigrantes em situação irregular.
As dificuldades enfrentadas pelos estrangeiros são maiores, especialmente
no que concerne à falta de informação dos funcionários públicos, que não recebem
as devidas orientações sobre os direitos dos estrangeiros, ou mesmo em razão do
desconhecimento dos próprios estrangeiros sobre seus direitos no país. Além disso,
a falta de vontade política e de ações efetivas por parte dos governos locais em que
se encontram os imigrantes e refugiados45.
ii) Benefício de Prestação Continuada
O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social-BPC46- LOAS (de
dois gêneros: para idosos ou pessoa com deficiência), estão previstos nos artigos
202 e 203 da CF/88, Lei 8742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS), e na
Subseção IX - Do Benefício Assistencial de que trata a Lei nº 8.742 e no Decreto nº

44

Art. 18. O Programa Bolsa Família atenderá às famílias em situação de pobreza e extrema
pobreza, caracterizadas pela renda familiar mensal per capita de até R$ 154,00 (cento e cinquenta e
quatro reais) e R$ 77,00 (setenta e sete reais), respectivamente. (Redação dada pelo Decreto nº
8.232, de 2014) (Efeitos financeiros)
§ 1o As famílias elegíveis ao Programa Bolsa Família, identificadas no Cadastramento Único do
Governo Federal, poderão ser selecionadas a partir de um conjunto de indicadores sociais capazes
de estabelecer com maior acuidade as situações de vulnerabilidade social e econômica, que
obrigatoriamente deverá ser divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
45
BÓGUS, L. M. M.; RODRIGUES, V. M. Os refugiados e as políticas de proteção e acolhimento no
Brasil: História e Perspectivas. In: Dimensões, v. 27, 2011, p. 101-114.
46
O BPC é um benefício da Política de Assistência Social, que integra a Proteção Social Básica no
âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e para acessá-lo não é necessário ter
contribuído com a Previdência Social. É um benefício individual, não vitalício e intransferível, que
assegura a transferência mensal de 1 (um) salário mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras,
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas. Em ambos os casos, devem comprovar não possuir meios de garantir o próprio
sustento, nem tê-lo provido por sua família. A renda mensal familiar per capita deve ser inferior a ¼
(um quarto) do salário mínimo vigente.
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1744/95, bem como na Instrução Normativa do INSS n.20/2007 artigo 623 e
seguintes47.
Para adquirir o benefício é necessário que o indivíduo preencha um formulário
e apresente um dos seguintes documentos: CTPS, RG, Certidão de nascimento/
casamento, Certificado de Reservista, título de eleitor ou CPF. Além disso, deve
haver uma declaração sobre a composição familiar com documentos comprobatórios
da renda da família. Neste sentido, não há indícios de impedimento que um
estrangeiro no Brasil possa ter no acesso ao BPC, desde que esteja em situação
regular no país e que possua no mínimo um dos documentos solicitados. Além
disso, como está previsto na constituição, temos a obrigação de não discriminar
qualquer pessoa por conta de sua origem, cor, condição nacional e tampouco
nacionalidade (artigo 3º, inc. IV) e de acordo com o artigo 5º da CF nacionais e
estrangeiros possuem os mesmos direitos. Este benefício supostamente teria como
destinatário, também, os estrangeiros residentes no Brasil, contudo, a Lei impõe,
para gozar do benefício, a condição de “estrangeiro naturalizado” 48. Entretanto, a
doutrina ensina que “apesar de o dispositivo da IN 20/07 vedar a concessão do
benefício assistencial para os estrangeiros não naturalizados, há farta jurisprudência
no sentido de que tal dispositivo é inconstitucional, por ferir o princípio da
igualdade”49.
Justamente por isso, foi reconhecida repercussão geral sobre o direito dos
estrangeiros de também poderem acessar o benefício:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GARANTIA DE SALÁRIO MÍNIMO A MENOS
AFORTUNADO

–

ESTRANGEIRO

RESIDENTE

NO

PAÍS

-

DIREITO

RECONHECIDO NA ORIGEM - Possui repercussão geral a controvérsia sobre a
possibilidade de conceder a estrangeiros residentes no país o benefício
47

Disponível
em:
<http://www010.dataprev.gov.br/sislex/imagens/paginas/38/INSSPRES/2007/20.pdf>.
48
Neste sentido, ver: <http://www.reid.org.br/arquivos/00000304-01-carlos_reid-12.pdf >.
49
KERTZMAN, Ivan. Curso Prático de Direito Previdenciário. 10.ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p.
33-34.
Também
disponível
atualização
do
texto
em:
<http://www.editorajuspodivm.com.br/i/f/avulsas%20-%20Curso%20pratico%20previdenciario%20%2010ed.pdf>. Ver, também, voto no sentido de que o estrangeiro tem direito a benefício
assistencial, mesmo indocumentado: <http://direitosfundamentais.net/category/direitos-economicossociais-e-culturais/ >.
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assistencial previsto no artigo 203, inciso V, da Carta da República (RE 587.970
– Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 25/06/2009, DJe-186 DIVULG 0110-2009 PUBLIC 02-10-2009 EMENT VOL-02376-04 PP-00742 ).

Na práxis, um dos principais obstáculos enfrentado por imigrantes está no
acesso à documentação solicitada para adquirir o benefício. Os principais pontos
são os seguintes: (1) em muitas cidades brasileiras, há meses de espera para
conseguir fazer a CTPS 50 ; (2) o imigrante não possui RG e não há qualquer
referência ao protocolo ou ao RNE como documentos substitutivos; (3) o imigrante,
exceto sob autorização do Governo, não pode fazer parte das forças armadas 51,
então não possui o certificado de reservista; (4) muitos fogem de seus países sem
qualquer documento, logo não possuem certidão de nascimento tampouco de
casamento, ou mesmo, há casos em que esses não existem em seu local de origem;
(5) o imigrante não tem direito ao voto52, logo não possui título de eleitor; (6) o CPF
seria o documento que eles possivelmente utilizariam para o cadastro, mas vale
destacar que há uma taxa, que muitos, sem emprego, não conseguem pagar e não
é em todos os lugares que recebem informações e ajuda financeira para adquiri-lo.
Além disso, ainda há uma limitação para aqueles que estejam em situação
regular e que sejam naturalizados, o que viola o princípio constitucional de não
discriminação e igualdade. Em um contexto em que a documentação muitas vezes
não é alcançada pela própria ineficiência de órgãos públicos de atender à demanda,
não deve ser aceitável que o imigrante arque com os ônus de sua falta de
documentação. Ainda mais quando a demora no processo de documentação atrasa

50

RADIO GLOBO. Governo federal atrasa entrega de nova carteira de trabalho digital para 10 mil
pessoas no Rio. Disponível em: <http://radioglobo.globoradio.globo.com/noticias-do-rio-dejaneiro/2014/04/09/GOVERNO-FEDERAL-ATRASA-ENTREGA-DE-NOVA-CARTEIRA-DETRABALHO-DIGITAL-PARA-10-MIL-PESSOAS-NO.htm>. Acesso em: 06 nov. 2014.
51
“Só em caso de guerra externa e a critério do Governo, poderão estrangeiros fazer parte das
Forças Armadas Nacionais, em condições que a lei estabelecer” (Capítulo III, art. 12, DECRETO-LEI
Nº 3.864, de 24 de novembro de 1941)
52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-RONDONIA. O estrangeiro pode votar no Brasil?. Disponível
em: <http://tre-ro.jusbrasil.com.br/noticias/2550818/o-estrangeiro-pode-votar-no-brasil>. Acesso em :
06 nov. 2014
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também o acesso à naturalização, que só é obtida após quatro anos de residência
contínua no país53.
Diante dos fatos apresentados, constata-se que para alcançar o direito de
gozar do BPC, seria necessário que o imigrante solicitasse a intervenção do Poder
Judiciário, o que é bastante problemático, tendo em vista a falta de conhecimento e
de informação sobre os procedimentos de como fazê-lo e a quem recorrer. Há, no
entanto, jurisprudência favorável à concessão do benefício, como foi no caso de
Mama Selo Djalo, proveniente de Guiné Bissau, a quem foi garantido o direito de
receber o BPC, mesmo sendo imigrante em situação irregular no país54.
B) Eixo 2 – Acesso a Serviços Públicos
No eixo 2 de Acesso a Serviços Públicos, a atuação conjunta dos diversos
ministérios voltada para a população extremamente pobre tem por meta ampliar o
acesso a serviços públicos de qualidade, tais como cursos de alfabetização,
educação integral, emissão de documentos de identificação, assistência social
(CRAS e CREAS), segurança alimentar e nutricional (Cozinhas Comunitárias e
Restaurantes Populares), exames oftalmológicos, tratamento dentário, ampliação de
equipamentos de saúde como as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e combate às
chamadas doenças negligenciadas que afetam proporcionalmente mais os mais
pobres, dentre outros.
i)

Minha Casa, Minha Vida
O acesso à moradia, apesar de ser um direito fundamental presente na

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), ainda é privilégio de alguns, no
Brasil. O projeto “Minha Casa, Minha Vida”, do Ministério das Cidades, tem como
objetivo ampliar o acesso a esse direito. No entanto, os desafios são inúmeros,
especialmente no que concerne à situação dos imigrantes.

53

CONSULADO GERAL DO BRASIL. Naturalização do estrangeiro no Brasil. Disponível em:
<http://www.cgbrasil.org/Templates/InsideTemplate.aspx?PostingId=410>. Acesso em : 06 nov. 2014.
54
Cf. <http://direitosfundamentais.net/2010/04/21/beneficio-assistencial-para-estrangeiro-caso-mamaselo-djalo/>.
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De acordo com a Constituição de 1988, todos os indivíduos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso deveria, então, garantir aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a “inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” (artigo 5o da CF/1988). Desta
forma, os estrangeiros deveriam ter acesso aos mesmos benefícios sociais que os
brasileiros; na prática, todavia, a situação não corresponde à literalidade da norma
constitucional. Até porque nem mesmo entre os brasileiros, o acesso a direitos é
igualitário.
Os cidadãos do MERCOSUL, por exemplo, desde 2009, possuem o direito de
permanecer no Brasil e assim de gozar de direitos tais como os brasileiros, o que
incluiria a propriedade de um bem imóvel. A realidade, todavia, é de milhares de
imigrantes morando em áreas de ocupações junto a outros brasileiros, enquanto
aguardam a chance de ter sua casa própria55.
A situação ainda é mais problemática para imigrantes das demais
nacionalidades, cujo acesso a esse programa é ainda mais dificultoso, em razão dos
obstáculos preexistentes para se regularizar no país. Os baixos salários e os
absurdos preços dos aluguéis impedem que os brasileiros e os imigrantes possam,
por conta própria, ter sua moradia.
Além disso, a falta de informação é grande entrave junto à burocracia do
processo, que exige documentos 56 que, muitas vezes, são desconhecidos pelos
imigrantes. Para completar o quadro, fatores como a ausência de servidores
públicos

que

falem

uma

língua

estrangeira,

para

explicar

os

requisitos

apropriadamente, e a própria dificuldade dos imigrantes de compreender o
português também torna a situação mais problemática.
É necessário também atentar para os meios utilizados na concretização do
projeto. A ONG Repórter Brasil denunciou um caso de trabalho escravo de haitianos

55

RODRIGUES, A. Imigrantes latinos engrossa fila por casa própria em SP. Estadão. Disponível em:
<http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,imigrantes-latinos-engrossam-fila-por-casa-propriaem-sp-imp-,1024756>. Acesso em: 27 out. 2014.
56
PENHALVER, A. Saiba se você pode comprar um imóvel pelo programa Minha Casa Minha vida.
Uol. Disponível em: < http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/13/saiba-se-voce-podecomprar-um-imovel-pelo-programa-minha-casa-minha-vida.htm>. Acesso em: 29 out. 2014.
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na construção de casas com verbas do programa federal em Cuiabá, no Mato
Grosso57, em Roraima58 e na Bahia59.
ii)

Programa Crack, é Possível Vencer
O programa visa uma ação integrada que envolve aspectos de prevenção,

educação e cuidado. A questão do crack deixa de estar focada na atuação
repressiva da polícia e passa a ser tratada por profissionais de saúde e assistência
psicossocial. O objetivo, sobretudo, é a reinserção do indivíduo à sociedade para
que não retorne ao vício e à marginalização. Para isso, busca-se a capacitação de
professores, líderes comunitários, profissionais de saúde, segurança pública e da
justiça para que intercedam entre as crianças, jovens e adultos para evitar que
ocorra o contato com a droga60.
No que concerne à situação dos imigrantes no âmbito do programa, apesar
de não existir nenhuma referência a eles, há dois pontos que devem ser destacados:
vulnerabilidade dos imigrantes e acesso a informação. Indivíduos em situação de
vulnerabilidade podem ser submetidos a práticas ilegais, neste grupo destaca-se a
situação de estrangeiros. Os haitianos, por exemplo, foram utilizados como
transportadores de drogas para o narcotráfico 61 . Desta forma, torna-se essencial
tratar a questão a partir de suas raízes estruturais, que se encontram, basicamente,
na esfera da marginalização socioeconômica. O acesso à informação e aos efeitos
maléficos da substância devem também ser alcançados por estrangeiros. No

57

WROBLESKI, S. Imigrantes Haitianos são escravizados no Brasil. IRepórter Brasil. Disponível em:
<http://reporterbrasil.org.br/2014/01/imigrantes-haitianos-sao-escravizados-no-brasil/>. Acesso em: 27
out. 2014.
58
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO NO AMAZONAS E EM RORAIMA. MPT ajuíza ação
contra construtoras do Minha Casa Minha Vida em Boa Vista. Disponível em:
<http://www.prt11.mpt.gov.br/procuradorias/ptm-boa-vista/102-mpt-ajuiza-acao-contra-construtorasdo-minha-casa-minha-vida-em-boa-vista>. Acesso em 29 de out. de 2014
59
WROBLESKI, S. Duas obras do Minha Casa Minha Vida são flagradas com Trabalho Escravo na
Bahia. Repórter Brasil. Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2013/07/duas-obras-do-minhacasa-minha-vida-sao-flagradas-com-trabalho-escravo-na-bahia/>. Acesso em : 27 out. 2014.
60
OBID.
Crack
é
possível
vencer.
Disponível
em :
<http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/biblioteca/documentos/Publicacoes/cartilhas/329302.pdf>
. Acesso em : 29 out. 2014.
61
CHAGAS, M. Instituições fazem mapeamento das rotas de imigração haitiana ao Brasil. Disponível
em:
<http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/04/instituicoes-fazem-mapeamento-das-rotas-deimigracao-haitiana-ao-brasil>. Acesso em : 29 out. 2014.
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entanto, a barreira da língua, e também da ausência de preparo dos profissionais do
serviço público, dificulta a concretização deste programa com o público imigrante.
Neste sentido, uma sugestão que sanaria tal barreira seria a destinação de
algumas das vagas de capacitação para professores e líderes comunitários também
estrangeiros, os quais mais facilmente comunicar-se-iam com os envolvidos.
iii)

Distribuição de Medicamentos – Farmácia Popular – Ministério da Saúde
A distribuição de medicamentos realizada pelo projeto da Farmácia Popular

tem como objetivo tornar mais fácil e possível o acesso a medicamentos que
solucionam as doenças mais comuns entre os cidadãos. Tendo em conta que a
única exigência feita para conseguir o medicamento é a apresentação de uma
receita médica/odontológica e do CPF, compreende-se que os imigrantes recémchegados e que ainda aguardam a concessão do protocolo, para aí então requisitar
o CPF, podem ter problemas no acesso a essa política.
Tornar-se-ia

fundamental

facilitar

e

desburocratizar

o

acesso

a

medicamentos, tendo em vista que o acesso à saúde deve preceder a situação
documental do indivíduo, especialmente no caso dos que se encontram em situação
de vulnerabilidade, enfrentando os desafios de um novo país e de uma nova cultura.
iv) Programa Mais Educação – Ministério da Educação
Com o objetivo de ampliar o direito à educação básica, o programa pretendese universal, ou seja, deve atender a todos os brasileiros e estrangeiros residentes
no país, com prioridade inicial para áreas com baixo nível de desenvolvimento da
educação básica (IDEB), localizadas em capitais e cidades metropolitanas com
considerável vulnerabilidade social. A proposta está pautada na construção de uma
agenda de educação integral nas redes estaduais e municipais. Pretende-se o
aumento nas horas diárias nas escolas para o mínimo de 7 horas, com o acréscimo
de atividades relacionadas ao acompanhamento pedagógico; a educação ambiental,
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cultural, artística, midiática, econômica e digital; a atividades físicas; e à
conscientização sobre direitos humanos em educação62.
Sobre o acesso deste programa por parte dos imigrantes, apesar de seu
caráter universal, a solicitação de documentos pode ser um empecilho para muitos
estrangeiros recém-chegados/residentes no país que deveriam ser beneficiados.
Outro possível empecilho é a falta de informação sobre sua existência. Desta forma,
seria cabível que existissem mais iniciativas com o objetivo de informar o públicoalvo sobre a sua possibilidade de acesso.
iv)

Programa Brasil Alfabetizado – Ministério da Educação
O programa tem como objetivo alfabetizar jovens a partir de 15 anos, adultos

e idosos que não conseguiram, até então, ler e escrever. O público-alvo são as
famílias extremamente pobres, assim como as famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família de modo a permitir sua inclusão à sociedade e um possível retorno à
educação, o que permitiria o seu desenvolvimento humano e profissional. Assim,
imigrantes beneficiários do Bolsa Família poderiam ter acesso ao programa.
v)

Rede de Proteção Social – Ministério do Desenvolvimento Social – Centro
de Referência da Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência
Especializada das Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade
Esses serviços deverão incluir as pessoas em vulnerabilidade, em

decorrência da pobreza, acesso nulo ou precário aos serviços públicos ou que
sofram algum tipo de discriminação, nas diferentes ações sociais ofertadas, de modo
a prevenir situações de risco. Busca-se o desenvolvimento de projetos locais com os
objetivos de: acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos63.
Os CRAS seriam responsáveis por essas ações, no entanto, seria cabível uma
maior capacitação de seus funcionários para que pudessem melhor atuar na
situação dos imigrantes. Dentre as necessidades, o conhecimento de outro idioma
62

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Saiba Mais: Programa Mais Educação. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16689&Itemid=1115> . Acesso em : 30
out. 2014.
63
MDS.
Proteção
Social
Básica.
Disponível
em:
<http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica>. Acesso em : 30 out. 2014.
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seria fundamental para uma inserção de cidadãos não-brasileiros aos serviços do
programa, ou a contratação de intérpretes para os idiomas mais usuais no Brasil, na
atualidade.
O CRAS atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS), dada sua capilaridade nos territórios e é responsável
pela organização e oferta de serviços da Proteção Social Básica nas áreas de
vulnerabilidade e risco social64.
Além de ofertar serviços e ações de proteção básica, o CRAS possui a função
de gestão territorial da rede de assistência social básica, promovendo a organização
e a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos processos
nele envolvidos.
O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família (PAIF) 65, cuja execução é obrigatória e exclusiva.
Este consiste em um trabalho de caráter continuado que visa fortalecer a função
protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e
usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.

64

Importante mencionar que, na apresentação da Política Nacional de Assistência Social são listadas
as principais parcelas da população considerada “vulnerável”, na transcrição do texto a seguir: “essa
política inaugura uma outra perspectiva de análise ao tornar visíveis aqueles setores da sociedade
brasileira tradicionalmente tidos como invisíveis ou excluídos das estatísticas – população em
situação de rua, adolescentes em conflito com a lei, indígenas, quilombolas, idosos, pessoas com
deficiência.”
Norma
Operacional
Básica
NOB/SUAS.
p.
17.
Disponível
em:
<http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-nacional-de-assistencia-socialsnas/cadernos/política-nacional-de-assistencia-social-2013-pnas-2004-e-norma-operacional-basicade-servico-social-2013
nobsuas/Política%20Nacional%20de%20Assistencia%20Social%202013%20PNAS%202004%20e%2
0Norma%20Operacional%20Basica%20de%20Servico%20Social%202013%20NOBSUAS.pdf/downl
oad>.
65
Usuários do PAIF: de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, são
usuários do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) famílias em situação de
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do acesso precário ou nulo aos serviços públicos, da
fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de
vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência do CRAS, em especial:
 famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais;
 famílias que atendem aos critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda
não foram contempladas;
 famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de
seus membros;
 pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco
social.
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Programa Brasil Sorridente – Ministério da Saúde

vi)

O Programa Brasil Sorridente oferece tratamentos dentários, nos âmbitos de prédiagnóstico, cirurgias, tratamento de canal e de gengivas, próteses dentárias e
diagnóstico de câncer (na região da boca). Conta-se ainda com consultórios móveis, que
atuam em áreas rurais, aldeias indígenas e comunidades quilombolas66. No entanto, a
restrição do programa é de atender apenas a brasileiros67, o que exclui o acesso de
imigrantes aos serviços oferecidos pelo programa.
vii) Programa Olhar Brasil - Ministério da Saúde
Podem ter acesso a esse programa, que se propõe a identificar e oferecer
correções para problemas de visão, alunos matriculados na rede pública de ensino
da Educação Básica, alfabetizados e cadastrados no “Programa Brasil Alfabetizado”,
participantes do programa Mulheres Mil e a população com idade igual ou acima de
60 anos.
Desta forma, o programa deve ser acessível para os imigrantes residentes
no país e, para tanto, é preciso ser mais bem anunciado para seu público alvo, por
meio de propaganda e informativos em diferentes idiomas e em linguagem
acessível. Além da necessidade de capacitação de profissionais da saúde que
devem estar preparados para atender diferentes populações nacionais e nãonacionais.
viii) Rede Cegonha – Ministério da Saúde
A Rede Cegonha tem como objetivo ampliar e melhorar a assistência às
mulheres em idade fértil (10 a 49 anos), gestantes e bebês, a partir de ações
especializadas, qualificadas e humanizadas nas fases de pré-natal, parto
(oferecendo a possibilidade de parto normal), resguardo e desenvolvimento da
66

G1. Brasil Sorridente atende quase 80 milhões de pessoas, diz Dilma. Disponível em:
<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/06/brasil-sorridente-atende-quase-80-milhoes-depessoas-diz-dilma.html>. Acesso em : 30 out. 2014.
67
PORTAL
DA
SAÚDE.
Brasil
Sorridente.
Disponível
em:
<http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_brasil_sorridente.php?conteudo=faq>. Acesso em : 30 out.
2014.
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criança até que esta complete dois anos. O projeto pretende construir uma rede de
atenção e cuidado para que os riscos à gravidez e à vida das crianças sejam
reduzidos.
Como principais ações neste sentido, propõe-se o oferecimento de
transportes para grávidas se deslocarem até o hospital e/ou posto de saúde, exames
de saúde rápidos de HIV, sífilis e de gravidez. Além disso, o investimento em
melhorias no setor hospitalar obstétrico de alto risco e o aumento na quantidade de
leitos do SUS, assim como qualificação dos profissionais de saúde68.
Como o serviço a saúde é um direito comum a brasileiros e estrangeiros,
além de ser um serviço prestado por meio do SUS, cujo alcance é universal, esse
projeto do Ministério da Saúde deve ser de grande ajuda para toda a população que
reside no Brasil. Diferente do que é exposto no site da Organização Pan-Americana
da Saúde69, o atendimento não deve se restringir às brasileiras, mas deve também
abarcar mães imigrantes, cujos filhos serão cidadãos brasileiros.
É necessário destacar que a qualificação dos profissionais da saúde deveria
incluir capacitação linguística e formação mínima sobre como lidar com diferenças
culturais. Nesta perspectiva, seria necessário contar com informativos acerca dos
benefícios oferecidos pelo programa em linguagem acessível e em outros idiomas,
minimamente o inglês, francês e o espanhol.
ix) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) – Ministério do
Desenvolvimento Social
Estão incluídas no programa famílias que tiverem filhos com idade entre 7 e
14 anos, que trabalham em atividades perigosas, penosas, insalubres e
degradantes. Para ter acesso ao benefício, é necessário o cadastramento no
chamado “Cadastro Único”. Neste sentido, famílias de imigrantes poderiam ter
acesso ao benefício, caso a(s) criança(s) tenha(m) sido submetida(s) às referidas
68

DOMINGUEZ, B. Rede Cegonha: Desafio de um novo modelo de atenção. Disponível em:
<http://www6.ensp.fiocruz.br/radis/conteudo/rede-cegonha-desafio-de-um-novo-modelo-de-atencao>.
Acesso em 30 de out. de 2014
69
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE. Lançamento do Programa Rede Cegonha.
Disponível em:
<http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=1939&Itemid=498>
.
Acesso em: 30 out. 2014.
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condições de trabalho. No entanto, o acesso a informação sobre o que é
considerado “trabalho inadequado” pode ser um obstáculo ao acesso a esse direito.
Tendo em vista que em determinadas culturas, certos tipos de atividades são
normalizadas, por mais maléficas e arriscadas que possam ser.
Além disso, a falta de conhecimento sobre a existência do benefício pode
influenciar na perpetuação desta prática, tendo em vista que muitas famílias ainda
dependem da mão de obra infantil para auxiliar nas despesas domésticas70. Mais
uma vez, o acesso à informação com linguagem fácil, simplificada e em várias
línguas é um dos instrumentos mais necessários para a plena inclusão social.
C) Eixo 3 – Inclusão Produtiva
O eixo 3 de Inclusão Produtiva foi estruturado em duas frentes, uma para o
meio urbano e outra para o rural, levando em consideração suas realidades tão
diversas.
A promoção da inclusão produtiva nas cidades se dá a partir da geração de
ocupação e renda. Para isso, já estão sendo ofertados cursos de qualificação
profissional e capacitação sintonizados com a vocação econômica de cada região,
com destaque para o PRONATEC. O eixo também conta com a ampliação da
política de microcrédito (Programa CRESCER), Programa Mulheres Mil e com a
promoção de ações de incentivo ao microempreendedorismo e à economia popular
e solidária.
Já a promoção da Inclusão Produtiva no Campo, a prioridade é aumentar a
produção dos agricultores mais pobres por meio de orientação e acompanhamento
técnico, transferência de recursos, oferta de insumos e água, proporcionando
segurança alimentar e estimulando a produção para a comercialização. As principais
ações são: Programa Água Para Todos, Luz para Todos, Assistência Técnica
Especializada (ATER), Fomento e Oferta de Sementes, Compras públicas e
privadas, Bolsa Verde.

70

HIBILG, S. Trabalho Infantil no Brasil: Dilemas e desafios. Disponível em:
<http://www.dhnet.org.br/dados/relatorios/dh/br/jglobal/redesocial/redesocial_2001/cap4_trabalho_infa
ntil.htm>. Acesso em : 31 out. 2014
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Programa Mulheres Mil – Educação, Cidadania e Desenvolvimento
Sob a responsabilidade do Ministério da Educação, o Programa Mulheres Mil

tem como objetivo a inclusão produtiva de mulheres que se encontram em situação
de vulnerabilidade socioeconômica e educacional, por meio do acesso à educação
profissional. A partir da oferta de cursos profissionalizantes e, consequentemente, de
emprego e renda, o programa pretende abarcar mulheres a partir dos 18 anos
dispostas a participar de projetos de capacitação em diversas áreas (turismo e
hospitalidade, gastronomia, artesanato, confecção, processamento de alimentos, por
exemplo) e que desejam manter-se no mercado de trabalho. O impacto esperado do
programa é o desenvolvimento da autonomia que possibilite um pleno exercício de
cidadania.
A iniciativa do projeto é bastante válida e é possível que consiga atender
também a muitas mulheres imigrantes que se enquadrem no perfil solicitado e que,
desta forma, consigam criar autonomia suficiente para afastar-se de uma possível
realidade de violência doméstica e de dependência e submissão. O acesso de
imigrantes e aborígenes 71 ocorre no Canadá, por exemplo, local de origem do
projeto; desta forma, no Brasil, em razão da legislação nacional que determina o
tratamento igualitário, o acesso de não nacionais ao programa deve ser também
uma realidade. Além disso, na própria descrição do programa, existe menção ao
objetivo de trabalhar com pessoas desfavorecidas e não tradicionais72 e de buscar o
público-alvo em áreas marginalizadas e com pouco acesso de políticas
governamentais.
É possível, todavia, que haja problemas no que concerne às dificuldades de
se compreender a língua portuguesa e desta forma, de ter conhecimento sobre a
existência do programa e sobre a possibilidade de ser beneficiada por ele. A
situação de indocumentação de determinados grupos de imigrantes também é um
fator que os torna invisíveis a essas políticas e ainda temerosos de fazer parte de
programas governamentais, em razão de seu temor de serem deportados.

71

Disponível em: <http://mulheresmil.mec.gov.br/central-de-noticias/941-mulheres-desfavorecidas-dobrasil-e-do-canada-sonham-com-emprego> Acesso em 29 nov. 2014
72
Disponível em: <http://mulheresmil.mec.gov.br/o-que-e-44388> Acesso em 28 nov. 2014
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PRONATEC
O objetivo do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

(Pronatec), criado em 2011 é de ampliar a oferta de cursos profissionais e
tecnológicos73. Felizmente, o programa tem um grande alcance nas comunidades de
imigrantes, oferecendo cursos de português e de capacitação profissional em
diversas partes do país. Nas regiões em que há grande concentração de imigrantes
como nos Estados de São Paulo 74 , Santa Catarina 75 e Rio Grande do Sul 76 , há
iniciativas importantes de inclusão de imigrantes neste sentido.
Não existe, no entanto, um sistema unificado de inscrições, porque são várias
iniciativas que ocorrem simultaneamente. Cada instituição pública (escolas
estaduais, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, SENAI e SENAC,
por exemplo) realiza suas inscrições e estabelece seus próprios critérios para a
seleção dos candidatos, inclusive indeferindo inscrições sem explicar as razões77.
Desta forma, os interessados em participar dos cursos devem procurar uma
instituição que ofereça os cursos no estado em que reside para obter informações
sobre como ser selecionado para algum dos programas.
A realidade migratória que o Brasil vivencia ainda precisa ser levada em
consideração na concessão dos cursos de português, por exemplo. Deve haver uma
oferta maior, capaz de englobar os diferentes grupos de imigrantes que residem no
país. Em São Paulo, por exemplo, foi aberto um curso específico para o público
francófono78, que poderá no futuro abarcar imigrantes que falam outros idiomas. No
entanto, a necessidade que hoje se impõe é de urgência de conhecimento da língua

73

Disponível em: <http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/o-que-e-o-pronatec>. Acesso em 29
nov. 2014
74
Disponível em:< http://abcdmaior.com.br/noticia_exibir.php?noticia=60641> . Acesso em 29 nov.
2014
75
Disponível em: <http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br/imprensa/noticia.cfm?codigo=11345>.
Acesso em 29 nov. 2014
76
Disponível em: <http://gaucha.clicrbs.com.br/rs/noticia-aberta/pronatec-oferece-curso-exclusivopara-imigrantes-em-caxias-do-sul-97640.html>. Acesso em 29 nov. 2014
77
Disponível em: <http://pronatec.mec.gov.br/perguntas-frequentes-16621/30-sobre-o-programa>
Acesso em 29 nov. 2014
78
Disponível
em:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/migrantes/noticias/?p=174421>.
Acesso em 29 nov. 2014
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portuguesa para poder ingressar em cursos de capacitação e assim no mercado de
trabalho.
iii) Economia Solidária – Ministério do Trabalho e Emprego
Economia Solidária é uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego que
tem como perspectiva inovar nas formas de produzir, vender, trocar e comprar o que
é preciso para viver, de modo a não se submeter a relações de exploração e nem à
degradação do meio ambiente. Trata-se de um projeto de cooperação, que vem se
apresentando como alternativa de geração de trabalho e renda e como uma forma
de inclusão social, a partir de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas
autogestonárias, redes de cooperação, dentre outras possibilidades, que fazem
atividades justas e solidárias79.
Os produtos político-econômicos e culturais que foram adquiridos com as
iniciativas da economia solidária são partilhados pelos envolvidos nas atividades
sem qualquer distinção de gênero, idade e raça. Neste sentido, é interessante
destacar que caso esse tipo de atividade fosse capaz de alcançar a comunidade
imigrante seria bastante benéfico, em razão de seu caráter opositor à lógica
capitalista de exploração. No entanto, a participação de estrangeiros nesse projeto
ainda é incipiente.
Em 2012, houve uma reunião 80 entre o então ministro do Trabalho, Paulo
Roberto Pinto, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) e outras entidades
relacionadas ao tema para dialogar sobre a inserção de haitianos no mercado de
trabalho e nesta perspectiva sobre como seria possível e desafiador que a
organização coletiva e solidária de projetos econômicos pudesse fazer parte de sua
realidade em áreas como Acre, Rondônia e Amapá.

79

Disponível em: < http://portal.mte.gov.br/ecosolidaria/o-que-e-economia-solidaria.htm>. Acesso em
29 nov. 2014
80
Disponível em: < http://caritas.org.br/imigrantes-haitianos-poderao-atuar-em-organizacoes-daeconomia-solidaria/8755>. Acesso em 29 nov. 2014

305

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Mapeamento Normativo

De acordo com Pereira

81

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

há um grande desafio no processo de

comercialização dos produtos oriundos de empreendimentos econômicos solidários.
No caso específico de mulheres indígenas e imigrantes, em Roraima, está em
compatibilizar a produção solidária com a comercialização em mercados não
solidários. Nota-se então, que é preciso repensar fórmulas de se aperfeiçoar o
projeto e ao mesmo tempo de se incluir cada vez mais imigrantes e pessoas em
situação de vulnerabilidade. A necessidade de repensar uma nova lógica de
inserção no mercado encontra-se presente na realidade que se impõe hoje de
grandes exigências e custos na formalização de empresas, o que dificulta para
imigrantes que desejam ser empreendedores, mas que não conseguem fazê-lo, em
razão da burocracia e dos altos custos envolvidos.
Quanto aos programas voltados para a inclusão produtiva no campo, o que se
observou é que a maioria deles é vinculada entre si, ou seja, só recebe o auxílio
para a construção de cisterna, ou ajuda com distribuição de sementes quem já
possua um terreno financiado por outro programa. Isso acaba sendo um “gargalo”
para se alcançar um programa específico, pois embora se tenha informação
superficial nos sítios eletrônicos, há certa dificuldade em chegar à informação
completa sobre como funcionam a política de inscrição e inserção de novos
beneficiários.
No mais, as políticas Luz e Água “para todos” podem incluir imigrantes que
estejam vivendo em determinada área abarcada pelo programa – assim, se inserido
na região e atendendo aos critérios das políticas, será também possível a inserção
de imigrantes como beneficiários das mesmas.
Cabe destacar, ainda, outras políticas, normas e programas relativos a certos
direitos humanos que são objeto da presente pesquisa, a fim de verificar a
possibilidade de acesso dos imigrantes a estes.

81

PEREIRA, M. J. A. Mulheres indígenas e migrantes: o desafio de comercializar produtos oriundos
da
economia
solidária
em
mercados
não
solidários.
2011.
Disponível
em:
<http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/JORNADA_EIXO_2011/QUESTOES_DE
_GENERO_ETNIA_E_GERACAO/MULHERES_INDIGENAS_E_MIGRANTES_O_DESAFIO_DE_CO
MERCIALIZAR_PRODUTOS_ORIUNDOS_DA_NEW.pdf>. Acesso em 29 nov. 2014
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Quadro 9. Políticas e normas relativas a direitos humanos: possibilidades de
acesso dos migrantes aos serviços públicos essenciais82
POLÍTICA/NORMA

EXTRATOS/ACESSO DOS MIGRANTES
SAÚDE
Lei n° 8.080 de 19 de setembro de 1990 - Sistema Único de Saúde – acesso universal
Dispõe sobre as condições para a Art. 7º As ações e serviços públicos de
promoção, proteção e recuperação da saúde e os serviços privados contratados ou
saúde, a organização e o funcionamento conveniados que integram o Sistema Único
dos serviços correspondentes e dá outras de Saúde (SUS), são desenvolvidos de
providências.
acordo com as diretrizes previstas no art.
198 da Constituição Federal, obedecendo
ainda aos seguintes princípios:
I - universalidade de acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência;
IV - igualdade da assistência à saúde, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie;
Portaria nº 1.120/GM de 6 de julho de 2005
Art. 1º Instituir o Sistema Integrado de
– Institui o Sistema Integrado de Saúde das
Saúde das Fronteiras - SIS Fronteira,
Fronteiras – SIS Fronteiras
sistema este destinado a integrar as ações e
serviços de saúde nas regiões de fronteira,
com os seguintes objetivos:
I - contribuir para o fortalecimento e
organização dos sistemas locais de saúde;
II - verificar as demandas e a capacidade
instalada;
III - identificar os fluxos de assistência;
IV - analisar o impacto das ações
desenvolvidas sobre a cobertura e a
qualidade assistencial;
V - documentar os gastos com assistência
aos cidadãos; e
VI - integrar os recursos assistenciais
físicos e financeiros.
Portaria nº 687 MS/GM, de 30 de março de
2006 – Aprova a Política de Promoção da
Saúde

82

Objetivo geral: Promover a qualidade de
vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à
saúde relacionados aos seus determinantes
e condicionantes – modos de viver,
condições de trabalho, habitação, ambiente,
educação, lazer, cultura, acesso a bens e
serviços essenciais.
Objetivos específicos:
I – Ampliar a autonomia e a coresponsabilidade de sujeitos e coletividades,
inclusive o poder público, no cuidado

Além dos já citados no quadro sobre os programas do Plano Brasil Sem Miséria.
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integral à saúde e minimizar e/ou extinguir
as desigualdades de toda e qualquer ordem
(étnica, racial, social, regional, de gênero, de
orientação/opção sexual, entre outras)
Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro
de 2014 - Institui a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde das Pessoas
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional
(PNAISP) no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS).

Art. 3º A PNAISP será regida pelos
seguintes princípios:
I - respeito aos direitos humanos e à justiça
social;
II - integralidade da atenção à saúde da
população privada de liberdade no conjunto
de
ações
de
promoção,
proteção,
prevenção, assistência, recuperação e
vigilância em saúde, executadas nos
diferentes níveis de atenção;
III - equidade, em virtude de reconhecer as
diferenças e singularidades dos sujeitos de
direitos;
Art. 4º Constituem-se diretrizes da PNAISP:
IV - Respeito à diversidade étnico-racial, às
limitações e às necessidades físicas e
mentais especiais, às condições econômicosociais, às práticas e concepções culturais e
religiosas, ao gênero, à orientação sexual e
à identidade de gênero;
Art. 7º Os beneficiários da PNAISP são as
pessoas que se encontram sob custódia do
Estado inseridas no sistema prisional ou
em cumprimento de medida de segurança.

Previdência Social
Decreto n° 3.048 de 6 de maio de 1999 –
Art. 2º A saúde é direito de todos e dever do
Aprova o Regulamento da Previdência
Estado, garantido mediante políticas sociais
Social
e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços
para
sua
promoção,
proteção
e
recuperação.
Parágrafo único. As atividades de
saúde são de relevância pública, e sua
organização obedecerá aos seguintes
princípios e diretrizes:
I - acesso universal e igualitário;
Art. 9º São segurados obrigatórios da
previdência social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e
contratado no Brasil para trabalhar como
empregado no exterior, em sucursal ou
agência de empresa constituída sob as leis
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brasileiras e que tenha sede e administração
no País;
d) o brasileiro ou o estrangeiro
domiciliado e contratado no Brasil para
trabalhar como empregado em empresa
domiciliada no exterior com maioria do
capital votante pertencente a empresa
constituída sob as leis brasileiras, que tenha
sede e administração no País e cujo
controle
efetivo
esteja
em
caráter
permanente sob a titularidade direta ou
indireta de pessoas físicas domiciliadas e
residentes no País ou de entidade de direito
público interno;
Educação
Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional
Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM
Permitido o acesso do estrangeiro mediante
apresentação da identidade expedida pelo
Ministério da Justiça para estrangeiro
Fundamento normativo:
Parágrafo 2o do Artigo 4, da PORTARIA Nº
109, de 27 de maio de 2009 do INEP
(Instituto Nacional De Estudos E Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira), além do
inciso VI, do art. 16, do Decreto nº 6.317, de
20 de dezembro de 2007
Fies — Programa de Financiamento
Estrangeiro pode ser beneficiário, desde
Estudantil
que atenda aos critérios estabelecidos na
Lei 10.260/2011, e na Portaria Normativa n.
10 de 2010, do MEC: realize o ENEM,
possua CPF, e documento de identificação
(permitido RNE – item V do anexo I da P.N.
10/2010) e bem como realize sua inscrição
no Sistema Informatizado do FIES
(SisFIES).
Ser fiador: Não. Vedação expressa no Art.
13 da PN10/2010 do Mec.
Sisutec — Sistema de Seleção Unificada da
Educação Profissional e Tecnológica
Sisu — Sistema de Seleção Unificada

Permitido o acesso de estrangeiros desde
que atendam aos requisitos determinados
Permitido o acesso de estrangeiro, conforme
informações sobre o ENEM
Habitação
Lei n°11.124, de 16 de junho de 2005 - Art. 2o Fica instituído o Sistema Nacional de
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS, com
Habitação de Interesse Social - SNHIS, cria o objetivo de:
o Fundo Nacional de Habitação de Interesse I - viabilizar para a população de menor
Social - FNHIS e institui o Conselho Gestor renda o acesso à terra urbanizada e à
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habitação digna e sustentável;
II - implementar políticas e programas de
investimentos e subsídios, promovendo e
viabilizando o acesso à habitação voltada à
população de menor renda; e
III - articular, compatibilizar, acompanhar e
apoiar a atuação das instituições e órgãos
que desempenham funções no setor da
habitação.
Art. 4° A estruturação, a organização e a
atuação do SNHIS devem observar:
I - os seguintes princípios:
b) moradia digna como direito e vetor de
inclusão social;
II - as seguintes diretrizes:
a) prioridade para planos, programas e
projetos habitacionais para a população de
menor renda, articulados no âmbito federal,
estadual, do Distrito Federal e municipal;
h) estabelecer mecanismos de quotas para
idosos, deficientes e famílias chefiadas por
mulheres dentre o grupo identificado como o
de menor renda da alínea “a” deste inciso.

Programas de Habitação
Programa Moradia Digna (Apoio à Melhoria O processo de seleção dos beneficiários é
das Condições de Habitabilidade de responsabilidade do Proponente/Agente
Assentamentos Precários; Apoio à Provisão Executor e observará, no mínimo, os limites
Habitacional de Interesse Social)
de renda, critérios e vedações constantes
dos
normativos
do
PMCMV/FAR,
PMCMV/Entidades e PMCMV/Rural.
O registro no CadÚnico do benefício
resultante dos investimentos realizados não
é obrigatório até conclusão das obras e
serviços.
Complementarmente,
deverão
ser
observados
os
seguintes
aspectos
relacionados à seleção dos beneficiários:
a) em áreas sujeitas a situações de risco de
vida;
b) em áreas situadas em locais insalubres;
c)em áreas situadas em locais impróprios
para moradia;
d) em área de conflito fundiário urbano;
e) de alta vulnerabilidade enquadradas nas
políticas de erradicação da pobreza
extrema;
f) em famílias de menor renda, com idosos,
deficientes e chefiadas por mulheres, na
forma da alínea h, do inciso II, do art. 4º, da
Lei nº 11.124, de 2005.
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Programa Urbanização, Regularização e A área de intervenção deverá ser ocupada
Integração de Assentamentos Precários
ter no mínimo 60% (sessenta por cento) de
famílias com renda até R$ 1.050,00 (um mil
e
cinquenta
reais),
e,
ainda:
a) ser ocupada há mais de cinco anos; ou,
b) estar localizada em situação que
configure risco ou insalubridade, ou seja,
objeto de legislação que proíba a utilização
para fins habitacionais, nestes casos, em
qualquer período de ocupação.
Habitação de Interesse Social - HIS
A área de intervenção deverá ser ocupada
ter no mínimo 60% (sessenta por cento) de
famílias com renda até R$ 1.050,00 (um mil
e
cinquenta
reais),
e,
ainda:
a) ser ocupada há mais de cinco anos; ou,
b) estar localizada em situação que
configure risco ou insalubridade, ou seja,
objeto de legislação que proíba a utilização
para fins habitacionais, nestes casos, em
qualquer período de ocupação.
Ação Provisão Habitacional de Interesse O processo de seleção dos beneficiários é
Social
responsabilidade dos Proponentes/Agentes
Executores e deverá obedecer, no mínimo,
aos seguintes critérios de atendimento:
a) cidadãos idosos, na forma da Lei nº.
10.741, 1º de outubro de 2003, ou cidadãos
portadores de necessidades especiais, na
forma do Decreto nº. 5.296, de 2 de
dezembro
de
2004;
b) famílias com menor renda per capita;
c) famílias com maior número de
dependentes;
d) mulheres responsáveis pelo domicílio; e
e)
outros
critérios,
a
juízo
dos
Proponentes/Agentes Executores, desde
que com objetivo de melhor retratar a
vulnerabilidade
socioeconômica
dos
beneficiários.
É vedada a seleção de beneficiário final que:
a) seja titular de contrato de financiamento
obtido com recursos do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS ou em
condições
equivalentes
ao
Sistema
Financeiro da Habitação – SFH, em
qualquer
parte
do
país;
b) seja proprietário, promitente comprador
ou titular de direito de aquisição,
arrendamento ou uso de imóvel residencial,
regular, com padrão mínimo de edificação e
habitabilidade, definido pelas posturas
municipais, e dotada de infraestrutura

311

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Mapeamento Normativo

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

mínima (água, esgoto e energia), em
qualquer
parte
do
país;
ou,
c) já tenha recebido benefícios similares
oriundos de recursos orçamentários da
União.
d) tenha renda familiar superior a R$
1.050,00 (um mil e cinquenta reais).
Ação de Apoio à Produção Social da São considerados beneficiários finais,
Moradia
exclusivamente, os associados da entidade,
vedada a participação de:
a) famílias com renda mensal superior a R$
1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco
reais);
b) proprietários, promitentes compradores
ou titulares de direito de aquisição,
arrendamento ou uso de imóvel residencial,
regular, com padrão mínimo de edificação e
habitabilidade, definido pelas posturas
municipais, e dotada de infraestrutura
mínima (água, esgoto e energia), em
qualquer
parte
do
país;
c) beneficiários de recursos orçamentários
da União repassados com a finalidade de
provisão
habitacional;
ou
d) titulares de contrato de financiamento
obtido com recursos do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS ou em
condições
equivalentes
ao
Sistema
Financeiro da Habitação – SFH, em
qualquer parte do país.

Ação Provisão Habitacional de Interesse
Social - Modalidade: Assistência Técnica
Ação Apoio à elaboração de Planos
Habitacionais de Interesse Social – PLHIS
Habitar Brasil BID - HBB

A seleção dos beneficiários finais deve
obedecer ao disposto no Manual para a
apresentação de propostas da Ação, bem
como a critérios técnicos, objetivos e
previamente definidos, que deverão estar
previstos em atas de assembleias ou
reuniões ou no regimento interno da
entidade.
Destinado a Estados e Municípios
Destinado a Estados e Municípios
Famílias
de
baixa
renda,
predominantemente na faixa de até 3
salários mínimos, que residam em
assentamentos
precários
–
favelas,
mocambos, palafitas, entre outras localizados em regiões metropolitanas,
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aglomerações urbanas e capitais de
estados.
Organizações comunitárias responsáveis
pela representação dos beneficiários finais
das ações e dos projetos financiados pelo
Subprograma UAS, com atribuição de
participar efetivamente de todas as etapas
do trabalho voltado para sua comunidade.
Programa de Subsídio à Habitação de
Pessoas físicas com rendimento familiar
Interesse Social - PSH
mensal bruto não superior a R$ 1.245,00
Projetos Prioritários de Investimentos - PPI A área de intervenção deverá ser ocupada
(Intervenções em Favelas)
ter no mínimo 60% (sessenta por cento) de
famílias com renda até R$ 1.050,00 (um mil
e cinquenta reais), e, ainda:
a) ser ocupada há mais de cinco anos; ou,
b) estar localizada em situação que
configure risco ou insalubridade, ou seja,
objeto de legislação que proíba a utilização
para fins habitacionais, nestes casos, em
qualquer período de ocupação.

Programa Carta de Crédito Individual Instrução Normativa n° 10 de 30 de maio de
2014

Programa Carta de Crédito Associativo –
Instrução Normativa n° 13 de 30 de maio de
2014

Atendimento prioritário às famílias com
menor renda per capita, com maior número
de dependentes, à mulher responsável pelo
domicílio, aos idosos, às pessoas com
deficiência, às comunidades quilombolas ou
de etnias negra ou indígena, bem como a
demandas apresentadas por movimentos
sociais,
associações
e
grupos
representativos
de
segmentos
da
população.
1.1 A população-alvo do FGTS é composta
por famílias cuja renda mensal bruta esteja
limitada a R$ 4.300,00 (quatro mil e
trezentos reais), admitida sua elevação até
R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais),
nos casos de imóveis situados em
municípios
integrantes
de
regiões
metropolitanas ou equivalentes, municípiossede de capitais estaduais, ou municípios
com população igual ou superior a 250.000
(duzentos e cinquenta mil) habitantes.
1.2.1.3 As propostas de participação no
programa serão formuladas por entidades
representativas dos grupos associativos.
1.3 A população-alvo do FGTS é composta
por famílias cuja renda mensal bruta esteja
limitada a R$ 4.300,00 (quatro mil e
trezentos reais), admitida sua elevação até
R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais),
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nos casos de imóveis situados em
municípios
integrantes
de
regiões
metropolitanas ou equivalentes, municípiossede de capitais estaduais, ou municípios
com população igual ou superior a 250.000
(duzentos e cinquenta mil) habitantes
Programa de Atendimento Habitacional População com rendimento familiar mensal
através do Poder Público - Pró-Moradia
bruto limitado a R$ 1.395,00 (um mil,
trezentos e noventa e cinco reais), na
qualidade de beneficiários finais,
A seleção da área de intervenção, cabível
exclusivamente nos casos de propostas
enquadradas na modalidade Urbanização e
Regularização de Assentamentos Precários,
é de responsabilidade do mutuário, que
observará os seguintes critérios:
a) a área de intervenção deverá ser
ocupada, no mínimo, por 60% (sessenta por
cento) das famílias com renda mensal de
até R$1.395,00 (um mil, trezentos e noventa
e cinco reais) e caracterizar-se como
assentamento precário, aqui definido como:
a.1) favelas;
a.2) cortiços;
a.3) loteamentos irregulares de moradores
de baixa renda; ou
a.4) conjuntos habitacionais produzidos pelo
poder público, que se acham degradados
por falta de manutenção ou porque sua
execução foi incompleta, demandando
ações de reabilitação e adequação;
b) ser ocupada há mais de cinco anos ou
estar localizada em situação que configure
risco ou insalubridade ou seja objeto de
legislação que proíba a utilização para fins
habitacionais ou em área sinistrada por
calamidade pública, nestes casos, em
qualquer período de ocupação.
Programa de Apoio à Produção de
O Programa de Apoio à Produção de
Habitações – Instrução Normativa n° 16 de
Habitações destina-se à produção e/ou
18 de julho de 2014
comercialização de unidades habitacionais
novas, incluindo aquelas resultantes de
processo de reabilitação urbana, por
intermédio da concessão de financiamentos
a:
b)
pessoas
físicas,
integrantes
da
população-alvo do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, adquirentes de
unidades habitacionais novas, produzidas
ou em produção, comercializadas por
pessoas jurídicas do ramo da construção
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civil.
1.1 A população-alvo do FGTS é composta
por famílias cuja renda mensal bruta esteja
limitada a R$ 4.300,00 (quatro mil e
trezentos reais), admitida sua elevação até
R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais),
nos casos de imóveis situados em
municípios
integrantes
de
regiões
metropolitanas ou equivalentes, municípiossede de capitais estaduais, ou municípios
com população igual ou superior a 250.000
(duzentos e cinquenta mil) habitantes
O
Programa
Especial
de
Crédito
Habitacional ao Cotista do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - PRÓCOTISTA destina-se, exclusivamente, a
trabalhadores titulares de conta vinculada do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, observadas as condições do Sistema
Financeiro da Habitação - SFH e de
utilização dos recursos do FGTS para
aquisição de moradia própria, previstas em
Lei.
1.1 As operações de crédito no âmbito do
PRÓ-COTISTA serão contratadas sob a
forma individual, exclusivamente.
1.2 Ficam admitidos financiamentos para
imóveis urbanos ou rurais
A linha de crédito para aquisição de material
de construção - Financiamento de Material
de Construção - FIMAC/FGTS destina-se,
exclusivamente, a trabalhadores titulares de
conta vinculada do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, independente da
renda familiar mensal bruta auferida,
observadas as condições do Sistema
Financeiro da Habitação - SFH e de
utilização dos recursos do FGTS para
aquisição de moradia própria, previstas em
Lei.
1.1 As operações de crédito no âmbito do
FIMAC/FGTS serão contratadas sob a forma
individual, exclusivamente.
1.2 Ficam admitidos financiamentos para
imóveis urbanos ou rurais.

No que se refere às políticas de saúde e seu marco normativo, verifica-se que
no seu conjunto primam pela universalidade do acesso aos serviços de saúde e
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igualdade da assistência à saúde, sem qualquer tipo de privilégio ou preconceito.
Visam extinguir as desigualdades, o que inclui entre nacionais e não nacionais, o
que exige uma equiparação no tratamento entre os mesmos, devendo os
estrangeiros terem garantidos os mesmos direitos e benefícios em matéria de saúde
que os nacionais. Em consequência, não existem obstáculos normativos aparentes
em matéria de acesso aos serviços públicos de saúde. Porém, caberia um
desenvolvimento normativo específico sobre as condições de acesso dos imigrantes
a estes serviços, já que o marco normativo existente é genérico e não traz
informações mais detalhadas que poderiam auxiliar os imigrantes, assim como os
funcionários dos estabelecimentos de saúde, no que concerne ao acesso dos
mesmos aos serviços de saúde.
Em matéria de previdência social, o Regulamento da Previdência Social não
traz maiores especificações, salvo no que concerne ao estrangeiro domiciliado e
contratado no Brasil para trabalhar no exterior em sucursal ou agência de empresa
constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no País ou com
maioria do capital votante pertencente à empresa brasileira. O imigrante que tenha a
CTPS assinada ou o autônomo passam a ser segurados da Previdência Social. A
inscrição previdenciária o equipara ao trabalhador brasileiro quanto aos direitos e
deveres relativos à seguridade social. Cabe destacar o Acordo Multilateral de
Seguridade Social do MERCOSUL, que favorece os nacionais dos Estados
Membros que residam no Brasil. Conforme o artigo 2° do Acordo os direitos à
seguridade social serão reconhecidos aos trabalhadores que prestem ou tenham
prestado serviços em quaisquer dos Estados Partes, sendo-lhes reconhecidos,
assim como a seus familiares e assemelhados, os mesmos direitos e estando
sujeitos às mesmas obrigações que os nacionais de tais Estados Partes com
respeito aos especificamente mencionados no presente Acordo. Porém, o acordo
abarca exclusivamente os trabalhadores que prestam serviço regularmente em um
Estado-Parte, assim o trabalho informal não se enquadra nesta proteção. O Brasil
firmou, ainda, distintos acordos bilaterais em matéria de previdência social como, por
exemplo, com o Cabo Verde (1979), Chile (1994), Espanha (1995), Grécia (1990),
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Itália (1977), Luxemburgo (1967) e Portugal (1995), reconhecendo benefícios no
Brasil.
Quanto ao direito à educação, a Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional adota como princípios
(artigo 3°) a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e a
consideração com a diversidade étnico-racial. Entre os programas em matéria de
educação mapeados, além daqueles que integram o Plano Brasil sem Miséria,
verifica-se que os estrangeiros podem ser beneficiários desde que preencham certas
condições, normalmente vinculadas à documentação. Constata-se, assim, que a
falta de documentação constitui-se como um obstáculo de acesso aos serviços
essenciais em matéria de educação.
Em matéria de direito à moradia, cabe destacar a Lei n°11.124, de 16 de
junho de 2005 - Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS e institui o
Conselho Gestor do FNHIS. Os beneficiários do Sistema são as populações de
menor renda, com ênfase para grupos vulneráveis. Os beneficiários deverão estar
inscritos no Cadastro Único de beneficiários de programas sociais do governo.
Considerando que os estrangeiros podem se cadastrar no CadÚnico, em
consequência também poderão acessar os benefícios do Sistema, desde que
preencham as demais condições. O Ministério das Cidades dispõe igualmente de
um cadastro nacional de beneficiários das políticas de subsídio. Conforme o artigo
18 da Lei, cabe aos conselhos estaduais, do Distrito Federal e municipais fixar os
critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de recursos e atendimento
dos beneficiários dos programas habitacionais. Distintos programas de habitação
foram mapeados, visando, sobretudo, garantir moradia digna, trazer soluções para
assentamentos precários, especialmente aqueles localizados em áreas de risco,
insalubres e interditadas legalmente à ocupação urbana, favorecer grupos
vulneráveis, especialmente pessoas expostas à extrema pobreza, mulheres, idosos
e pessoas com deficiência. Não foram identificados impedimentos específicos à
condição de imigrante, que podem ser beneficiários dos programas desde que se
enquadrem nos critérios exigidos.
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No que tange ao direito ao trabalho, cabe destacar algumas iniciativas do
Ministério do Trabalho e Emprego. Foi criado, no âmbito do Ministério do Trabalho e
Emprego, um Centro de Atendimento Especializado ao Estrangeiro, que traz as
Resoluções Normativas do CGIg (Coordenação Geral de Imigração) e com um email para contato imigrante.cgig@mte.gov.br. Há, também, menção a um Guia de
Procedimentos para o estrangeiro regularizar o trabalho ou pedir alteração de visto,
dentre outros serviços, que indica um Guia com as resoluções do CNIg sobre
algumas situações específicas, voltadas para Estrangeiros que venham trabalhar no
Brasil. Necessariamente, os procedimentos para regularizar o trabalho do
estrangeiro, começam com um cadastro no “migranteweb”: Sistema de Gestão e
controle de imigração – MIGRANTEWEB. O MIGRANTEWEB é o atual sistema de
gestão e controle de informações migratórias, sobretudo autorizações de trabalho ao
estrangeiro, gerenciado pela CGIg.
Verifica-se que, em linhas gerais, em que pese à ausência de impedimentos
explícitos ao acesso dos imigrantes aos serviços e direitos acima mencionados, não
se identificam disposições claras, objetivas e diretas sobre a situação específica dos
imigrantes em face de tais serviços e direitos. Faltam informações expressas e
específicas sobre as condições e os critérios exigidos da população imigrante para
tal acesso, o que pode trazer dificuldades para os beneficiários ou para os
funcionários destes serviços que atendem esta população. Entende-se que é
necessária uma regulamentação específica na matéria, que leve em conta as
particularidades da condição de imigrante, sua especial vulnerabilidade e
dificuldades decorrentes para acessar serviços, estabelecendo claramente seus
direitos e garantias, assim como os critérios e condições para acessar tais serviços.
Identificou-se, igualmente, que o principal meio de acesso aos programas
sociais do Governo é a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). Assim, é
necessário traçar algumas considerações sobre a regulamentação deste Cadastro
verificando os critérios para inscrição e seus impactos sobre o acesso dos
imigrantes a tais programas.
O Cadastro Único é regido pela Portaria n° 177 do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de 16 de junho de 2011, que define
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procedimentos para a gestão do Cadastro Único para programas Sociais do
Governo Federal, publicada no D.O.U. de 20 de junho de 201183.
A identificação do público e a coleta de dados é realizada pelos municípios e
pelo Distrito Federal, prioritariamente por meio de visita domiciliar às famílias, ou em
postos de coleta fixos ou itinerantes.
Para poder participar da entrevista e da coleta de dados que permitirá a
inscrição no CadÚnico, o responsável pela unidade familiar – RF, deve apresentar
obrigatoriamente como documentos o número de inscrição no Cadastro de Pessoa
Física – CPF ou o número do Título de Eleitor. Os demais membros da família
podem apresentar qualquer documento de identificação previsto no formulário de
cadastramento. Verifica-se aqui um primeiro obstáculo, que é a questão da
documentação. Excluem-se, portanto, os imigrantes indocumentados ou aqueles
que ainda não obtiveram o CPF. Evidentemente, a opção de Título de Eleitor não
beneficia os imigrantes, já que o voto é prerrogativa exclusiva dos cidadãos
brasileiros. A Portaria dispõe que além destes documentos, é solicitado ao
responsável pela unidade familiar a apresentação de comprovantes de endereço e
de matricula escolar das crianças e adolescentes entre seis e dezessete anos, caso
frequentem a escola. Porém, a ausência de quaisquer destes comprovantes não
impede o cadastramento da família.
Deve-se destacar que é previsto um cadastramento diferenciado, que permite
a dispensa de certos documentos. Conforme o artigo 24 da Portaria, o
cadastramento diferenciado é o “processo de coleta de dados e inclusão, no
CadÚnico, de informações de famílias que apresentem características socioculturais
e/ou econômicas específicas que demandem formas especiais de cadastramento”.
Em principio, e conforme o § 1° do artigo 24, este cadastramento diferenciado é
aplicado às comunidades quilombolas, povos indígenas, famílias em situação de rua
e pessoas resgatadas de trabalho em condição análoga à de escravidão. Porém, o §
2° reconhece à SENARC a possibilidade de definir estratégias, estabelecer
articulações e fixar procedimentos de cadastramento diferenciados para outros
83

Disponível
em:
<http://www.mds.gov.br/acesso-ainformacao/legislacao/bolsafamilia/portarias/2011/Portaria%20no%20177%20%20MDS%20%20de%20%2016%20de%20junho%20de%202011.pdf>.
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segmentos populacionais específicos, em consideração às suas peculiaridades. Este
cadastramento diferenciado exime, por exemplo, as famílias quilombolas e indígenas
da apresentação do CPF e Título de Eleitor, que podem ser substituídos por
qualquer outro documento de identificação. Esta possibilidade seria muito útil para
garantir o acesso dos imigrantes ao cadastramento, visto que a exigência de CPF ou
Título de Eleitor podem constituir uma barreira significativa.
Entende-se que os imigrantes deveriam ser contemplados nesta possibilidade
de cadastramento diferenciado, configurando-se como segmento populacional
específico, com particularidades próprias, demandando formas especiais de
cadastramento adaptados às suas características e necessidades específicas. Neste
sentido, a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (SENARC/MDS) poderia
adotar a iniciativa de fixar os procedimentos para o cadastramento diferenciado de
imigrantes. Outra possibilidade seria a alteração da Portaria n° 177 para incluir
expressamente os imigrantes entre os segmentos populacionais que se beneficiam
do cadastramento diferenciado.
Cabe destacar que, em dezembro de 2014, a Prefeitura de São Paulo previu
a possibilidade de cadastramento de estrangeiros para receber o Bolsa Família, o
que exige o cadastramento no CadÚnico. Segundo as informações veiculadas na
mídia, seria exigido dos imigrantes o CPF para inscrição. Assim, em que pese a
importância desta medida para garantir o acesso dos imigrantes aos direitos e
serviços essenciais, restam evidentes os obstáculos documentais, já que só os
imigrantes que disponham de CPF poderão aproveitar desta medida.
Assim, mesmo se o cadastramento no CadÚnico e, em consequência, a
participação nos programas sociais do governo, se estende aos imigrantes,
persistem obstáculos decorrentes dos documentos exigidos. Para sanar tais
obstáculos, propõe-se a inclusão dos imigrantes entre os segmentos populacionais
que se beneficiam da possibilidade de cadastramento diferenciado, que permite o
cadastramento mediante a apresentação de qualquer documento de identificação e
não especificamente CPF e Título de Eleitor.
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RECOMENDAÇÕES EXTRAÍDAS DO MAPEAMENTO NACIONAL


GERAIS – POLÍTICA MIGRATÓRIA

-

Diante da ausência de uma politica migratória abrangente e pautada na lógica
dos direitos humanos, e de um marco jurídico marcado pela falta de coerência
e sistematização, recomenda-se a revogação do Estatuto do Estrangeiro, que
segue a lógica da segurança nacional, por uma norma que sistematize todos
os avanços normativos realizados após o estatuto do estrangeiro e que adote
uma abordagem pautada nos direitos humanos, primando pela integração e
potencializando a contribuição das migrações para o desenvolvimento

-

Adequar o marco jurídico brasileiro das migrações aos avanços no tema
realizados em nível internacional, principalmente as obrigações assumidas
pelo Brasil em matéria de direitos humanos, assim como aos dispositivos
constitucionais

-

Entrada, permanência e integração de imigrantes devem ser consideradas e
geridas de forma integrada, a fim de dar coerência à politica migratória
brasileira

-

As medidas administrativas adotadas no Brasil para facilitar a regularização,
assim como a criação de mecanismos especiais para determinados tipos e
grupos de imigrantes ou a regulação dos procedimentos de agentes estatais
devem ser sistematizadas e consubstanciadas em lei

-

Desburocratizar e simplificar os procedimentos migratórios, pautando-se pela
coerência e facilidade no acesso dos imigrantes a estes

-

Adotar políticas que levem em conta a situação e as necessidades
específicas dos imigrantes, adequadas às suas peculiaridades e dificuldades.

-

Deve-se estimular a adoção de políticas migratórias estaduais, adequadas às
peculiaridades de cada Estado e dos seus fluxos migratórios. Seria
recomendável estabelecer, em nível federal, uma política de estímulo aos
Estados para que estes adotem políticas estaduais de migração, criem
instituições adequadas para garantir a proteção integral dos imigrantes e
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tenham condições de oferecer acesso aos serviços essenciais dentro de uma
perspectiva de direitos humanos
-

Adotar iniciativas em nível federal para estimular e auxiliar os municípios no
desenvolvimento e implementação de políticas públicas focadas em temas
pertinentes à imigração, visto que muito da responsabilidade pela efetivação
dos direitos dos imigrantes se concentra no nível municipal

-

Estimular e propiciar a participação da sociedade civil e, especialmente, dos
imigrantes, na concepção, elaboração e implementação de políticas públicas
em matéria de migração e de acesso a serviços

-

Desenvolver e regulamentar a migração por razões humanitárias, prevendo
não somente a acolhida, mas igualmente a residência humanitária com
procedimento específico para tal

-

Reconhecer os imigrantes ambientais como um status migratório específico,
desenvolvendo procedimentos e meios para a sua acolhida, integração e
acesso a serviços

-

Deve-se estabelecer um sistema integrado de proteção aos imigrantes,
fundado em ações, normas e procedimentos padronizados e pautados em
uma perspectiva de direitos humanos e proteção aos imigrantes, o que requer
previsões específicas sobre o acesso destes aos serviços públicos essenciais



APÁTRIDAS

-

Diante da ausência de uma norma atual, coerente com o desenvolvimento
internacional da matéria e pautada numa abordagem de direitos humanos,
deve-se realizar uma sistematização das normas em matéria de apatridia
existentes no Brasil, a fim de harmonizar os distintos dispositivos que a ela se
aplicam, desenvolvendo mais claramente a questão do acesso dos apátridas
a direitos e serviços



REFUGIADOS

-

Revisão do Estatuto dos Refugiados para sistematizar e integrar à norma os
avanços na matéria instituídos por meios administrativos e por resoluções
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DIREITOS POLÍTICOS

-

Avançar no reconhecimento e atribuição de direitos políticos aos imigrantes,
como etapa essencial para a igualdade de direitos entre nacionais e
estrangeiros e sua efetiva integração, a exemplo de outros países latinoamericanos como a Argentina e o Uruguai. Um primeiro passo é o
reconhecimento do direito de voto dos estrangeiros nas eleições municipais



POLÍTICAS PÚBLICAS

-

Propiciar treinamento e capacitação dos servidores públicos que atuam na
prestação de serviços públicos essenciais, no que concerne aos direitos dos
imigrantes e às medidas necessárias para atender as suas necessidades
específicas e particularidades

-

Reforçar os meios de informação e divulgação dos direitos dos imigrantes,
dos serviços públicos prestados e dos meios de acesso aos mesmos à
população imigrante em linguagem simples e acessível e adaptados às suas
necessidades

-

Rever as exigências de documentos para o acesso a serviços públicos
essenciais,

que

se

constituem

em

obstáculos

efetivos

ao

acesso

especialmente para os imigrantes indocumentados, aos quais deve-se
garantir igualmente o acesso a direitos e serviços
-

Um dos principais obstáculos identificados é a barreira da comunicação
(idioma). Medidas devem ser tomadas neste sentido visando facilitar a
comunicação e a compreensão do imigrante no que concerne as informações
sobre os serviços públicos, formas de acesso e trâmites. Neste sentido, é
necessário também reforçar a oferta de cursos de língua portuguesa aos
imigrantes

-

Em que pese a ausência de impedimentos normativos explícitos ao acesso
dos imigrantes aos serviços, programas e direitos analisados, não se
identificam disposições claras, objetivas e diretas sobre a situação específica
dos imigrantes. Faltam informações expressas e específicas sobre as
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condições e os critérios exigidos da população imigrante para tal acesso, o
que pode trazer dificuldades de acesso à informação e clareza sobre ela, seja
para os beneficiários ou para os funcionários destes serviços que atendem
esta população. É necessária uma regulamentação específica sobre o acesso
dos imigrantes aos serviços públicos essenciais, que leve em conta as
particularidades da condição de imigrante, sua especial vulnerabilidade e
dificuldades decorrentes para acessar serviços, estabelecendo claramente
seus direitos e garantias, assim como os critérios e condições para acessar
tais serviços
-

No que se refere ao Cadastro Único, principal meio de acesso aos programas
sociais, propõe-se a fim de melhorar e facilitar o acesso dos imigrantes a
este, que estes sejam contemplados na possibilidade de cadastramento
diferenciado previsto na Portaria n° 177 do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, de 16 de junho de 2011, que define procedimentos
para a gestão do Cadastro Único para programas Sociais do Governo
Federal, que permite o cadastramento mediante a apresentação de qualquer
documento de identificação e não especificamente CPF e Título de Eleitor. Os
imigrantes devem ser reconhecidos como segmento populacional específico,
com

particularidades

cadastramento

próprias,

adaptados

às

demandando
suas

formas

características

especiais
e

de

necessidades

específicas. Neste sentido, a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania
(SENARC/MDS) poderia adotar a iniciativa de fixar os procedimentos para o
cadastramento diferenciado de imigrantes. Outra possibilidade seria a
alteração da Portaria n° 177 para incluir expressamente os imigrantes entre
os

segmentos

populacionais

que

se

beneficiam

do

cadastramento

diferenciado
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MAPEAMENTO NORMATIVO DE DIREITO COMPARADO
- As Políticas Migratórias em Países da América Latina e suas
contribuições em matéria de direitos humanos dos migrantes e
acesso aos serviços públicos essenciais 1. OBJETIVO E METODOLOGIA
O estudo comparado dos marcos jurídicos sobre migração, direitos humanos
dos migrantes e acesso dos imigrantes aos serviços públicos essenciais em países
da América Latina tem como objetivo analisar tais normas visando identificar
avanços normativos e experiências inovadoras na matéria que possam servir como
contribuição ou como exemplo para o desenvolvimento do marco jurídico brasileiro
no sentido de sanar os obstáculos e melhorar o acesso dos imigrantes aos serviços
públicos essenciais. Foram igualmente identificadas e analisadas políticas públicas
destinadas a garantir, melhorar e facilitar o acesso dos imigrantes a direitos e
serviços. Visa-se, assim, destacar não somente o marco jurídico migratório, mas
também as experiências e práticas em matéria de direitos humanos dos migrantes e
acesso aos serviços públicos que se apresentem como experiências positivas e/ou
inovadoras e que possam inspirar propostas e recomendações para incrementar o
acesso dos imigrantes aos serviços públicos essenciais no Brasil e superar
possíveis lacunas, limites e obstáculos que sejam identificados no mapeamento
normativo nacional.
Inicialmente foi feito um levantamento geral dos marcos jurídicos em questão
nos países da América Latina, que foram divididos a partir de seu pertencimento a
três organizações regionais de Estados: Mercado Comum do Sul – MERCOSUL,
União das Nações Sul-Americanas – UNASUL e Organização dos Estados
Americanos – OEA. Foram levantadas e analisadas as políticas migratórias dos
Estados membros destas organizações, selecionando-se aquelas mais recentes,
que adotam uma abordagem pautada nos direitos humanos dos migrantes e
apresentam traços inovadores ou previsões em matéria de acesso dos imigrantes
aos serviços públicos e que possam trazer contribuições para o desenvolvimento da
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política migratória brasileira neste sentido. Assim, foram três os critérios utilizados
para selecionar os países a serem trabalhados: 1) políticas /normas recentes; 2)
abordagem pautada nos direitos humanos; 3) referências ao acesso dos migrantes
aos serviços públicos. Posteriormente, complementou-se as informações sobre o
marco jurídico das migrações nos países selecionados por meio de pesquisa
específica sobre as políticas públicas nestes países referentes aos direitos humanos
selecionados para análise na pesquisa, a saber: saúde, educação, trabalho e
emprego, moradia, assistência e seguridade social, documentação. Esta pesquisa
complementar visou identificar se tais políticas dispõem de previsões específicas
sobre a melhoria do acesso dos imigrantes a estes serviços públicos. Foram
também levantadas informações gerais sobre a prática das políticas migratórias nos
países estudados.
A pesquisa foi realizada em bancos de dados sobre políticas e normas
migratórias da Organização dos Estados Americanos - OEA84, do Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Refugiados - ACNUR 85 , assim como nos sítios
eletrônicos dos organismos nacionais de migração dos países estudados.
Os dados coletados foram organizados em dois formatos. Primeiramente,
elaborou-se um texto explicativo sobre cada país selecionado, contendo informações
sobre o marco jurídico migratório, as disposições específicas em matéria de direitos
humanos dos migrantes e acesso dos mesmos aos serviços públicos essenciais, as
políticas públicas referentes aos direitos humanos objeto do presente estudo e
informações gerais sobre as práticas migratórias. Para facilitar a visualização das
normas jurídicas concernentes, elaborou-se uma tabela indicando as principais
normas que compõem o marco jurídico migratório de cada país, destacando-se os
dispositivos de maior interesse para o a pesquisa. Realizou-se, igualmente, uma
síntese analítica das políticas migratórias dos países selecionados, extraindo-se os
traços gerais e os elementos de caráter inovador ou de maior interesse no contexto
do acesso dos imigrantes aos serviços públicos essenciais.

84

Base
de
Datos
de
Legislación
Migratoria
<http://www.migracionoea.org/milex/espanol/index-5.html>.
85
Refworld <www.refworld.org>.

en

las

Américas

–

MILEX
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2. PAÍSES MEMBROS DO MERCOSUL
No âmbito do MERCOSUL, foram analisados somente os Estados Membros
(Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Venezuela). Os Estados Associados foram
levados em consideração como membros de outras organizações (UNASUL e OEA).
Dos cinco Estados Membros analisados, foram retidos três (Argentina, Bolívia e
Uruguai) a partir dos critérios fixados na metodologia deste estudo. Os outros dois
Estados (Paraguai e Venezuela) não são trabalhados neste estudo por não se
adequarem aos critérios da pesquisa (ausência de políticas/normas migratórias
pautadas nos direitos humanos dos migrantes e que contenham disposições
relativas ao acesso dos imigrantes aos serviços públicos).
2.1 Argentina
Na Argentina, a questão migratória é regulamentada de maneira geral pela
Lei n° 25.871, de 21 de janeiro de 2004, e pelo Decreto nº 616, de 3 de maio de
2010, que regulamenta a referida lei. A política migratória argentina adota uma
abordagem da migração pautada nos direitos humanos, que são especificamente
mencionados 86 , contando igualmente com dispositivos específicos em matéria de
acesso dos imigrantes aos serviços públicos essenciais 87 . Esta lei concebe a
imigração como um direito humano essencial e inalienável, que o Estado deve
garantir sob os princípios de igualdade e universalidade. Isso implica, por exemplo, a
igualdade de direitos entre nacionais e estrangeiros em termos de acesso a direitos
como educação, bens públicos, trabalho, seguridade social, saúde, informação
sobre seus direitos e obrigações, assistência jurídica gratuita e participação em
decisões relativas à vida pública e à administração das comunidades onde

86

Ver especialmente o Título I “Dos direitos e obrigações dos estrangeiros”, Capítulo I “Dos direitos e
liberdades dos estrangeiros”.
87
Sobre este ponto, ver especialmente os artigos 6, 7 e 8 da Lei n° 25.871 de 21 de janeiro de 2004,
com a regulamentação destes artigos dada pelo Decreto 616 de 3 de maio de 2010.
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residam88. Mesmo aqueles que se encontram em situação de irregularidade terão
acesso à saúde e à educação89.
A Argentina garante o direito à reunião familiar de imigrantes com seus pais,
esposas e crianças. Em 2006, o governo lançou o Programa Nacional de
Regularização Migratória chamado “Pátria Grande”, que facilita para cada cidadão
membro do MERCOSUL ou país associado ao bloco a obtenção de residência
regular no país, por meio de um procedimento baseado apenas na nacionalidade do
solicitante e da ausência de antecedentes criminais90, independente de terem ou não
um emprego. A legislação argentina ofereceu ainda aos imigrantes o direito de voto
nas eleições municipais, o que deve servir de inspiração para países vizinhos como
o Brasil91.
Cabe destacar igualmente a Lei n° 26.165, de 8 de novembro de 2006, de
reconhecimento e proteção ao refugiado. Esta norma não segue a mesma linha da
Lei de migrações, uma vez que não dedicou dispositivos específicos à questão dos
direitos humanos dos refugiados. Contudo, algumas referências podem ser
elencadas: i) não discriminação no artigo 2º92; ii) direito à unidade familiar (proteção
da família) no artigo 5º93; iii) a função da Comissão Nacional Para os Refugiados de
proteger os direitos dos refugiados e solicitantes de refúgio no artigo 2594. Ademais,
88

Comunidades Peruanas em Cordoba: redes que se integram. 2012. Disponível em :
<http://www.unciencia.unc.edu.ar/2012/agosto/comunidades-peruanas-en-cordoba-redes-queintegran> Acesso em : 27 ago. 2014.
89
MARMORA, L.; ATILIO, M.G.; DUBLANC, M.L.G.; VEJA, Y. Capitulo I – Argentina.In: Chiarello, L.
M. (Org). Las políticas publicas sobre migraciones y la sociedade civil en America Latina- los casos
de Argentina, Brasil, Colombia y Mexico. Nova Iorque : Scalabrini International Network, 2011.
90
IOM. 2009. Argentina. Disponível em: <https://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/where-wework/americas/south-america/argentina.html> Acesso em : 05 set. 2014
91
SZKLARZ, E. 2013. Argentina a la vanguardia en políticas de inmigración. Diálogo. Disponível em:
<http://dialogo-americas.com/es/articles/saii/features/main/2013/03/05/feature02?change_locale=true>. Acesso em: 25 ago. 2014
92
ARTÍCULO 2º — La protección de los refugiados en la República Argentina se realizará con arreglo
a los principios de no devolución, incluyendo la prohibición de rechazo en frontera, no discriminación,
no sanción por ingreso ilegal, unidad de la familia, confidencialidad, trato más favorable y de
interpretación más favorable a la persona humana o principio pro homine. Conforme al carácter
declarativo que tiene el reconocimiento de la condición de refugiado, tales principios se aplicarán
tanto al refugiado reconocido como al solicitante de dicho reconocimiento.
93
ARTÍCULO 5º — La unidad de la familia, elemento natural y fundamental de la sociedad, es un
derecho esencial del refugiado y de los miembros de su familia.
94
ARTÍCULO 25. — La Comisión Nacional para los Refugiados tendrá las siguientes funciones:
a) Proteger los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo que se hallen bajo la jurisdicción de
la República Argentina en toda circunstancia, para lo cual está facultada para ejecutar todas las
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a lei estabelece uma série de medidas que tendem a facilitar a regularização
migratória, o direito de reagrupação familiar e o acesso ao Documento de Identidade
Nacional, ao mesmo tempo em que apresenta avanços no acesso a direitos
sociais95.
A política migratória com uma abordagem pautada nos direitos humanos foi
ainda reforçada pelo Decreto nº 616/2010, o que resta claro das informações
contidas no seu preâmbulo. O texto destaca que a Argentina reformulou os objetivos
da sua política migratória em um marco de integração regional latino-americana e de
respeito dos direitos humanos e mobilidade dos migrantes. De outra parte, informa
que ante a importância da temática migratória no cenário internacional, a Argentina
redefiniu sua política migratória visando à proteção das pessoas no gozo de seus
direitos, e que esta regulamentação busca adequar os mecanismos de proteção dos
direitos amparados.
A Lei n° 25.871 faz diversas menções aos direitos humanos dos migrantes e
traz disposições específicas sobre seu acesso aos serviços públicos essenciais, seja
nos princípios gerais indicados no Capítulo II ou no Capítulo I do Título I que trata
especificamente dos direitos e liberdades dos estrangeiros. Entre os objetivos da lei,
dentre outros que mencionam direitos, destaca-se o objetivo de cumprir os
compromissos internacionais em matéria de direitos humanos, integração e
mobilidade dos imigrantes, assim como promover e difundir os direitos e garantias
dos migrantes (artigo 3º, a e g). Como direitos específicos dos imigrantes, figuram o
direito à migração (artigo. 4º), à igualdade com os nacionais especialmente no que
se refere aos serviços sociais, bens públicos, saúde (ver também artigo. 8º),
educação (ver também artigo 7º), justiça, trabalho, emprego e seguridade social
(artigos 5º e 6º), à informação (artigo 9º), à proteção da família (artigo 10), à
participação (artigo 11) e não discriminação (artigo 13). Pode-se mencionar ainda o
direito ao voto, que foi inserido na regulamentação do artigo 11 da Lei feita pelo
acciones necesarias para velar por el goce efectivo de los derechos de los refugiados y de sus
familiares.
95
Migración e inclusión: Una mirada en clave de políticas públicas no discriminatorias en la Región de
Cuyo.
2014.
Disponível
em:
<http://inadi.gob.ar/políticas/seminarios_regionales/migraciones_mendoza/>. Acesso em: 27 ago.
2014
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Decreto nº 616 de 2010. Cabe destacar igualmente a referência aos direitos
trabalhistas feita no artigo 56 que aborda as obrigações dos empregadores em
matéria de legislação trabalhista face aos imigrantes, independentemente de sua
condição migratória. A Lei dispõe, ainda, de um capítulo específico sobre
documentos (direito à personalidade jurídica) que trata da matéria nos artigos 30 a
33.
A questão específica da garantia do acesso dos migrantes aos serviços
públicos essenciais é tratada com destaque nos artigos 6º, 7º e 8º da Lei n° 25.871 e
na regulamentação destes artigos pelo Decreto 616. O artigo 6º da Lei garante o
acesso igualitário dos imigrantes e seus familiares, nas mesmas condições que
gozam os nacionais, aos serviços sociais, bens públicos, saúde, educação, justiça,
trabalho, emprego e seguridade social96. O artigo 7º garante o integral acesso dos
estrangeiros aos estabelecimentos educativos, destacando que a irregularidade
migratória não pode ser um obstáculo a este acesso97. Conforme a regulamentação
do artigo 7º dada pelo Decreto 616, cabe ao Ministério da Educação ditar as normas
e as medidas necessárias para garantir aos estrangeiros, ainda que em situação
irregular, o acesso aos distintos níveis educativos98. Já o artigo 8º da Lei garante a
todos os imigrantes o acesso ao direito à saúde, assistência social ou atenção
sanitária, proibindo que se negue ou se restrinja este acesso seja qual for a situação
migratória99. O Decreto 616 regulamentou este artigo para incumbir o Ministério da

96

ARTÍCULO 6°- El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los
inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que
gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación,
justicia, trabajo, empleo y seguridad social.
97
ARTÍCULO 7° _ En ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión
como alumno en un establecimiento educativo, ya sea este público o privado; nacional, provincial o
municipal; primario, secundario, terciario o universitario. Las autoridades de los establecimientos
educativos deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a
los efectos de subsanar la irregularidad migratoria.
98
Decreto 616 de 3 de maio de 2010 que regulamenta a Lei n° 25.871: ARTÍCULO 7º. El
MINISTERIO DE EDUCACIÓN dictará las normas y dispondrá las medidas necesarias para
garantizar a los extranjeros, aún en situación de irregularidad migratoria, el acceso a los distintos
niveles educativos con el alcance previsto en la Ley Nº 26.206.
99
ARTÍCULO 8° _ No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la
salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea
su situación migratoria. Las autoridades de los establecimientos sanitarios deberán brindar
orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la
irregularidad migratoria.
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Saúde de ditar as normas e as medidas necessárias para garantir aos estrangeiros,
mesmo que irregulares, o livre acesso à assistência sanitária e social100. Verifica-se,
assim, que a política migratória da Argentina, apesar de referenciar distintos direitos
humanos dos imigrantes, enfatiza o acesso aos serviços públicos essenciais em
matéria de educação, de saúde e assistência social e segue as diretrizes
internacionais no sentido de garantir este acesso independentemente da situação
migratória.
Outra questão de destaque na política migratória argentina, considerada pelo
ACNUR 101 como um exemplo de boas práticas, é sua disposição em matéria de
proteção das vítimas de desastres naturais. A opção migratória para vítimas de
desastres naturais aparece no artigo 24, h, do Decreto 616 que regulamenta a Lei de
Migrações, destacando que se considerará a situação das pessoas que, apesar de
não requererem proteção internacional, transitoriamente não podem retornar aos
seus países de origem devido às consequências de desastres naturais ou
ambientais de origem humana102.
Cabe destacar igualmente, no que se refere à proteção dos grupos
vulneráveis, que a Argentina adotou em 2012 um protocolo específico em matéria de
crianças migrantes desacompanhadas, designado Protocolo para a proteção,
assistência e busca de soluções duradouras para as crianças não acompanhadas ou

100

Decreto 616 de 3 de maio de 2010 que regulamenta a Lei n° 25.871: ARTÍCULO 8º.- El
MINISTERIO DE SALUD dictará las normas y dispondrá las medidas necesarias para garantizar a los
extranjeros, aún en situación de irregularidad migratoria, el libre acceso a la asistencia sanitaria y
social. La identidad de aquéllos podrá ser demostrada mediante la documentación extendida por las
autoridades de su país de origen o consulados en la REPÚBLICA ARGENTINA.
101
Informação disponível em :
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Proteccion/Buenas_
Practicas/9305>. Acesso em 6 de agosto de 2014.
102
ARTÍCULO 24.- Los extranjeros que ingresen al país como "residentes transitorios" podrán ser
admitidos en las subcategorías establecidas por el artículo 24 de la Ley Nº 25.871, con los siguientes
alcances:
h) Especiales: para los casos en que se justifique un tratamiento especial, la DIRECCION NACIONAL
DE MIGRACIONES podrá dictar disposiciones de carácter general que prevean los recaudos a
cumplimentar para ser admitidos como residentes transitorios especiales.
Asimismo, se tendrá en cuenta la situación de aquellas personas que, a pesar de no requerir
protección internacional, transitoriamente no pueden retornar a sus países de origen en razón de las
condiciones humanitarias prevalecientes o debido a las consecuencias generadas por desastres
naturales o ambientales ocasionados por el hombre. A este fin podrán tomarse en cuenta las
recomendaciones de no retorno que formulare el ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR).
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separadas de suas famílias em busca de asilo. Este protocolo visa criar um
mecanismo coordenado de intervenção e resposta para satisfazer as necessidades
de proteção e cuidado destas crianças, definindo os papéis e as responsabilidades
dos vários atores envolvidos em seu cuidado, desde sua identificação até uma
solução durável. O Protocolo se baseia nos princípios de não discriminação,
interesse superior da criança, direito da criança de expressar livremente sua opinião,
unidade familiar e respeito dos princípios fundamentais da proteção dos refugiados.
Prevêem-se medidas de cuidado inicial que incluem alojamento, apoio para a
subsistência, acesso à educação, trabalho, cuidados médicos, prevenção e resposta
ao tráfico e outras formas de exploração, recreação103.
No que se refere a ações específicas em matéria de políticas públicas
relacionadas a direitos humanos (nesta pesquisa especificamente saúde, educação,
trabalho e emprego, moradia, assistência social), algumas iniciativas da Argentina
merecem destaque.
Com relação ao direito à educação, a partir de 2010, foi estabelecida uma
Mesa Interinstitucional de Trabalho sobre Migração, Infância e Direito à Educação
(Migración, Niñez y Derecho a La Educación) entre a Universidade Nacional de
Lánus, o Ministério da Educação Argentino e com participação do Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), na qual foram discutidos os obstáculos
enfrentados pelas crianças imigrantes no acesso à educação. As discussões se
deram em três eixos principais, quais sejam: i) acesso efetivo da população
imigrante à educação em todos os níveis (primário,secundário e universitário); ii)
discriminação e xenofobia contra crianças imigrantes na escola e iii) relevância da
escola na promoção de políticas de integração cultural e prevenção da
discriminação. A partir deste debate, foram adotadas medidas tais como a formação
docente em direitos, prevenção da xenofobia e integração da população migrante,
por meio do curso virtual denominado “(Re)Pensar la migración en Argentina desde
la escuela”104.
103

Documento
disponível
<http://joomla.corteidh.or.cr:8080/joomla/images/stories/Observaciones/12/Anexo%20I.pdf>.
em 5 de agosto de 2014.
104
Informação disponível em:

em :
Acesso
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Em matéria de documentação, são realizadas campanhas de documentação
pelo Ministério do Interior e Transporte, por meio dos seus órgãos independentes
DNM e Registro Nacional das Pessoas (Renaper) para regularização migratória. Em
abril de 2014, esta campanha ocorreu na região de Jujuy, onde se procedeu à
abertura de 1.100 solicitações de renovação de DNI (documento de estrangeiro na
Argentina), além de oferecer informação e orientação à população imigrante105. No
mesmo sentido, houve uma jornada de documentação dos órgãos no município de
Azul, que beneficiou imigrantes da Bolívia, Chile e Paraguai106.
Iniciativas de interesse são igualmente verificadas no contexto do trabalho e
emprego. O Ministério de Desenvolvimento Social disponibiliza um “Guia para
Migrantes” (Guía para Migrantes), o qual inclui serviço de informação para
trabalhadores imigrantes e empregadores que contratem trabalhadores imigrantes,
sobre normas trabalhistas e de migração argentinas (Servicio de Información para
trabajadores migrantes y empleadores que contraten trabajadores migrantes, sobre
normativa laboral y migratoria argentina)107. Cabe destacar igualmente a celebração
de convênio, em agosto de 2014, entre a Direção Nacional de Migrações (DNM),
órgão descentralizado que atua no âmbito do Ministério do Interior e Transportes da
Nação, e o Registro Nacional de Trabalhadores e Empregados Agrários (Renatea).
Este convênio busca identificar imigrantes em situação irregular para que possam ter
acesso à documentação e firma a proteção da população imigrante que trabalha na
área rural e atividades agropecuárias108.
Uma interessante prática voltada para trabalhadores imigrantes no país é o
Programa de Treinamento e Inserção no Trabalho para Trabalhadores de
Construção (UOCRA) 109 , que existe desde 2007. Essa prática demonstra a

<http://www.unicef.org.ar/comunicacion/proteccion_estudio_migracion_10anios.pdf.>
105
Informação disponível em:
<http://www.migraciones.gov.ar/accesibleportugues/?mostrar_novedad=2317>.
106
Informação disponível em:
<http://www.migraciones.gov.ar/accesibleingles/?mostrar_novedad=2474>.
107
Informação disponível em: <http://www.desarrollosocial.gob.ar/migrantes/1455>.
108
Informação disponível em: <http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexN.php?noticia=2454>.
109
ILO. 2014. Labour Training and Insertion Programme for Construction Workers - UOCRA –
Argentina.
Disponível
em:
<http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=56>.
Acesso
em : 03 set 2014
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cooperação entre organizações de trabalhadores e empregadores no setor de
construção, no que concerne à facilitação da imigração de trabalhadores
estrangeiros neste setor, de modo que garanta a estes, condições de trabalho
decentes e tratamento igual no país de destino. As organizações responsáveis por
essa prática são na Argentina e no Canadá são: Unión Obrera de la Construcción de
la República Argentina (UOCRA); International Brotherhood of Boilermakers of
Canada

(IBB);

Boilermaker

Contractors

Association

of

Canada

(BCA)

(Empregadores). O objetivo do programa é assegurar um movimento ordenado e
eficiente de trabalhadores de construção da Argentina para o Canadá de modo que
seja compatível com os padrões internacionais de trabalho. Essa prática garante a
igualdade de condições de trabalho e de tratamento para trabalhadores da
construção civil da Argentina no Canadá, em conformidade com a legislação
trabalhista canadense. A prática também promove medidas de segurança e
treinamento prolongado no local de trabalho para os trabalhadores imigrantes
argentinos.
Quanto aos grupos vulneráveis, destacam-se as iniciativas em matéria de
migrações e violência de gênero, a exemplo das “Jornadas sobre violência de
gênero”, ocorridas em 11 e 12 de junho de 2014, em Concepción del Uruguay, Entre
Ríos. A jornada foi fruto do convênio de cooperação, capacitação e assistência
técnica entre a Direção Nacional de Migrações (DNM), a Sindicância Geral da Nação
(Sindicatura General de la Nación) – Sigen e o Centro de Investigação,
Desenvolvimento e Capacitação em matéria de violência de gênero e igualdade de
oportunidades (Centro de Investigación, Desarrollo y Capacitación en Materia de
Violencia de Género e igualdad de oportunidades) - Gener@. O titular da DNM,
Martín A. Arias Duval, ressaltou a relação entre migração e violência de gênero, na
medida em que se identificaram estas situações de violência de gênero no contexto
das populações migrantes110.
Destacam-se igualmente iniciativas de caráter geral voltadas à proteção dos
direitos humanos dos migrantes, como o Convênio de Cooperação entre a DNM e a

110

Maiores informações sobre o evento disponíveis em:
<http://www.migraciones.gov.ar/accesible/index_mobile.php?mostrar_novedad=2395>.
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Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones (Fccam), que propõe uma
cooperação em termos de assessoria técnica para a promoção de direitos e
garantias de imigrantes que chegam à Argentina. Em particular, assumem o
compromisso de realizar denúncias sobre atos, fatos e omissões de funcionários
públicos que afetam o exercício dos direitos e garantias constitucionais dos
imigrantes; estabelecer redes de colaboração para oferecer orientação a imigrantes;
desenvolver programas destinados à população imigrante, especialmente atentos às
pessoas em maior vulnerabilidade, dentre outros111. Também em maio de 2014, a
DNM organizou um curso sobre “informações sociais como ferramenta da
intervenção nos delitos de ordem migratória e conexos”. Neste curso, foram
estabelecidas formas de atuação ante a identificação de casos, protocolos de
apresentação de denúncias, assim como outros temas relacionados a estes
procedimentos112.
No campo das políticas públicas de atenção ao imigrante na Argentina devese, portanto, ressaltar a atuação da Direção Nacional de Migrações (DNM), órgão
descentralizado que atua no âmbito do Ministério do Interior e Transportes da
Nação. A DNM foi responsável pela celebração de acordos com diversos órgãos
para garantia dos serviços públicos e direitos pelos imigrantes. Neste sentido, no
âmbito do acesso a estes serviços e direitos, firmou parcerias com o Registro
Nacional das Pessoas (Renaper) e o Registro Nacional de Trabalhadores e
Empregados Agrários (Renatea), para facilitação da regularização migratória dos
trabalhados, além do acordo de cooperação e assessoria técnica com a Fundación
Comisión Católica Argentina de Migraciones. Igualmente, a DNM promoveu a
capacitação sobre violações de direitos que atingem a população imigrante em seus
grupos mais vulneráveis, como a violência de gênero e os delitos de ordem
migratória e conexos.
2.2 Bolívia
111

Informação disponível em:
<http://www.migraciones.gov.ar/accesibleportugues/?mostrar_novedad=2434>.
112
Informação disponivel em :
<http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexN.php?mostrar_novedad=2375>.
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A Bolívia apresenta uma legislação recente e que, em consequência, segue
as orientações e diretrizes internacionais na matéria, no sentido de uma política
migratória pautada nos direitos humanos, como enuncia o artigo 2º da sua Lei de
Migrações de que esta se rege pelo respeito irrestrito dos direitos humanos. A Lei de
Migrações foi regulamentada pelo Decreto Supremo n° 1923 de 12 de março de
2014, porém tal decreto restringe-se aos procedimentos e trâmites, sem maiores
detalhamentos quanto à proteção dos direitos humanos dos imigrantes ou seu
acesso aos serviços públicos.
A Lei 370 de 8 de maio de 2013, dita Lei de Migração, prevê expressamente
os direitos a serem garantidos aos migrantes (Capítulo I do Título III, especialmente
artigo 12, II), assim como os direitos específicos dos trabalhadores e trabalhadoras
imigrantes (artigo 49), estabelecendo claramente as relações entre direitos humanos
e migrações e adotando uma abordagem pautada nos direitos humanos. Um outro
aspecto inovador desta norma é a referência às migrações em consequência das
mudanças climáticas, fixando igualmente o conceito de migrante climático (artigos
4º, 16 e 65).
Já nos princípios orientadores da Lei de Migração (artigo 2º) pode-se
identificar a referência aos direitos humanos, assim como princípios que a estes
remetem, como o princípio do bem viver que pode ser relacionado ao direito ao meio
ambiente, dentre outros, o princípio de não discriminação que garante a todos os
estrangeiros o gozo e exercício de todos os direitos sem qualquer tipo de
discriminação, ou ainda a equidade de gênero que vem proteger os direitos das
mulheres imigrantes (artigos 2°, 1, 2 e 3). Garante-se igualmente o gozo dos direitos
humanos em igualdade de condições com os nacionais (artigo 12, I).
Os direitos humanos dos imigrantes estrangeiros garantidos pela Lei de
Migração são elencados no artigo 12, II, e podem ser assim resumidos: direito à
migração, à saúde, direitos sexuais e reprodutivos, à moradia adequada, ao
trabalho, à seguridade social, aos serviços e prestações sociais básicas, à
educação, direito de petição individual (recurso efetivo), liberdade de residência,
permanência e circulação, reunificação familiar (proteção da família), direito de voto,
direito de pedir e receber refúgio, liberdade de pensamento, espiritualidade, religião
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e culto, liberdade de expressão, informação, direito de associação, assim como a
proteção dos direitos das mulheres imigrantes, especialmente contra a violência de
gênero113.
A Lei possui ainda um artigo destinado às garantias constitucionais dos
migrantes. Primeiramente, são reconhecidas aos migrantes as garantias previstas
na Constituição e no ordenamento jurídico boliviano. Incumbe-se as organizações de
defesa dos imigrantes de contribuir no resguardo dos direitos dos imigrantes. Por
fim, garante-se o direito à assistência de um intérprete, caso o imigrante não fale a
língua na qual seja julgado114.
Além dos direitos humanos gerais indicados no artigo 12, a Lei de Migração
dedica um artigo específico aos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores
imigrantes, que são basicamente os seguintes, conforme o artigo 49: direito à
113

ARTÍCULO 12. (DERECHOS)
II.
El Estado garantiza a las personas migrantes extranjeras, el ejercicio y goce de los siguientes
derechos:
1.
A la migración sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y reciprocidad.
2.
A la salud, derechos sexuales y reproductivos.
3.
A un hábitat y vivienda adecuada.
4.
Al trabajo, a la seguridad social, a los servicios y prestaciones sociales básicas; a ejercer una
actividad remunerada por cuenta propia o ajena, de acuerdo a lo previsto en esta Ley.
5.
Al acceso a una enseñanza básica y superior.
6.
A la petición individual o colectiva, oral o escrita para obtener una respuesta pronta y
oportuna.
7.
A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, en el
marco del ordenamiento jurídico.
8.
A la reunificación familiar con sus padres, cónyuges, hijos dependientes o hijos mayores con
discapacidad.
9.
A sufragar en las elecciones municipales conforme a normativa específica.
10.
A pedir y recibir refugio, en el marco del ordenamiento jurídico, de los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia.
11.
A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto.
12.
A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones.
13.
A acceder a la información conforme a Ley.
14.
A establecer y formar parte de asociaciones con las limitaciones establecidas en la
Constitución Política del Estado, las leyes y la normativa vigente.
15.
A que se prevenga la violencia de género y situaciones de vulnerabilidad que pueda sufrir la
mujer por su condición de migrante.
114
ARTÍCULO 15. (GARANTÍAS CONSTITUCIONALES)
I.
La persona migrante extranjera que ingrese o permanezca, temporal o definitivamente en el
Estado Plurinacional de Bolivia, tendrá las garantías previstas en la Constitución Política del Estado y
el ordenamiento jurídico.
II.
Las organizaciones de defensa de los inmigrantes, constituidas legalmente en el Estado
Plurinacional de Bolivia y registradas en la Dirección General de Migración, coadyuvarán en el
resguardo de los derechos de los inmigrantes.
III.
La persona migrante extranjera tiene derecho a la asistencia de un intérprete, en el caso que
no hable la lengua con la que se lo juzga.
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informação (ser informado sobre as condições de admissão e residência); direito de
escolher livremente sua atividade remunerada ou de buscar outro trabalho; direito de
participar de associações e sindicatos; direito de não ser submetido à servidão,
trabalho escravo ou forçado e exploração; informação às autoridades consulares ou
diplomáticas de seu país de origem em caso de detenção; direito a receber
pagamentos e salários, benefícios sociais e outras prestações devidas em caso de
saída obrigatória do país; direito de transferir sua renda e economias ao seu país de
origem ou a qualquer outro país; todos os demais direitos reconhecidos em
convenções, tratados ou acordos ratificados pela Bolívia em matéria laboral e de
seguridade social, proteção das trabalhadoras imigrantes contra a discriminação de
gênero, vulnerabilidade da informalidade, temporalidade, diferenças salariais com
relação às trabalhadoras nacionais, assédio sexual e laboral por razão de sexo 115.
Cabe destacar o empenho da norma boliviana em especificar e detalhar os
direitos trabalhistas dos imigrantes e sua especial atenção à vulnerabilidade das
trabalhadoras imigrantes.

115

ARTÍCULO 49. (DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES MIGRANTES).
Las trabajadoras y los trabajadores migrantes además de los derechos establecidos en la
Constitución Política del Estado, Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por
el Estado y leyes nacionales, tendrán los siguientes derechos:
1.
A ser informados por las autoridades competentes del Estado de todas las condiciones
aplicables a su admisión y particularmente de las relativas a su residencia.
2.
A elegir libremente su actividad remunerada o buscar otro empleo en el caso que haya
cesado su actividad.
3.
A participar en igualdad de oportunidades en asociaciones laborales y sindicatos, excepto en
situaciones que pudieran afectar la seguridad del Estado o el orden público.
4.
A no ser sometidos a servidumbre, esclavitud, explotación ni trabajos forzados.
5.
A que las autoridades consulares o diplomáticas de su país de origen, sean informadas en
caso de su aprehensión o detención.
6.
En caso de salida obligatoria del país, la trabajadora o el trabajador migrante deberá recibir el
pago de los salarios devengados, beneficios sociales y otras prestaciones que se le adeuden.
7.
A transferir sus ingresos y ahorros, en particular los fondos necesarios para el sustento de
sus familiares, sea a su país de origen o a cualquier otro, de conformidad a Acuerdos Internacionales
y a la normativa nacional vigente.
8.
Las personas migrantes extranjeras en condición de estudiantes podrán ejercer actividades
remuneradas a tiempo parcial o duración determinada, en la medida en que ello no limite la
prosecución de los estudios.
9.
Los demás derechos reconocidos en convenios, tratados, acuerdos bilaterales, regionales o
internacionales en materia laboral y de seguridad social, ratificados por el Estado Plurinacional de
Bolivia.
10.
A que se prevenga la discriminación de género, la vulnerabilidad de la informalidad, la
temporalidad, la brecha salarial con las trabajadoras nacionales, el acoso sexual y acoso laboral por
razón de sexo, promoviendo además acceso a redes de información y apoyo social.
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Outro aspecto inovador da lei em questão que merece destaque é o
reconhecimento, previsão e regulamentação das migrações ambientais, neste caso
especificamente aquelas motivadas por mudanças climáticas. Cabe enfatizar que tal
tema não conta com regulamentação no nível internacional ou regional, inovando a
Bolívia em tratar a questão no seu direito interno. O artigo 4º define os migrantes
climáticos como grupos de pessoas que se veem obrigadas a deslocar-se de um
Estado a outro por efeitos climáticos, quando exista risco ou ameaça a sua vida, seja
por causas naturais, desastres ambientais, nucleares, químicos ou escassez de
alimentos (fome). A questão é tratada no artigo 65 que incumbe o Conselho
Nacional de Migração de se ocupar das migrações provocadas por mudanças
climáticas. Duas situações são previstas: i) proteção dos bolivianos afetados – neste
caso o Conselho deverá promover a assinatura de convênios e acordos
internacionais em temas ligados às mudanças climáticas e ao meio ambiente; ii)
recepção de populações deslocadas em consequência de mudanças climáticas – o
Conselho deve coordenar as políticas públicas que viabilizem a admissão de tais
populações quando exista risco ou ameaça de vida, por causas naturais ou
desastres ambientais, nucleares, químicos ou ligados à fome116.
Verifica-se que a Lei de Migração da Bolívia colocou em destaque os direitos
humanos dos migrantes, estabelecendo uma ampla lista de direitos, mais
especificamente de direitos trabalhistas, anunciando que esta lei é regida pelo
respeito irrestrito dos direitos humanos. Nenhuma menção específica é feita sobre
as condições de acesso dos migrantes aos serviços públicos essenciais, porém a
Lei enfatiza que os imigrantes gozarão de todos os direitos e garantias previstos na
Constituição e nas demais normas nacionais em pé de igualdade com os nacionais.
Deve-se destacar a importância dada pela Lei à situação das mulheres imigrantes e
sua especial condição de vulnerabilidade. Por fim, como traço fortemente inovador,
indica-se a referência às migrações ambientais, prevendo-se a possibilidade de
116

ARTÍCULO 65. (MIGRACIÓN POR CAMBIO CLIMÁTICO). El Consejo Nacional de Migración
promoverá la suscripción de convenios y acuerdos internacionales en temas de cambio climático y
medioambiental con los diferentes Estados, para la protección de bolivianas y bolivianos afectados;
asimismo, coordinará las políticas públicas que viabilicen, de ser necesario, la admisión de
poblaciones desplazadas por efectos climáticos, cuando exista riesgo o amenaza a la vida, y sean por
causas naturales o desastres medioambientales, nucleares, químicos o hambruna.
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recepção de populações deslocadas por razões ambientais ligadas às mudanças
climáticas.
2.3 Uruguai
A migração é regida no Uruguai pela Lei n° 18250, publicada no Diário Oficial
de 17 de janeiro de 2008. O interesse desta norma para a pesquisa decorre do fato
de que estabelece claramente a relação entre migração e direitos humanos,
reconhecendo expressamente distintos direitos aos migrantes, independentemente
de sua situação migratória. Verifica-se que o Uruguai fez a opção de adotar uma
abordagem pautada nos direitos humanos de sua política migratória 117. Os primeiros
artigos da lei são consagrados ao reconhecimento dos direitos dos imigrantes e
fixam os contornos desta abordagem pautada nos direitos humanos.
Já em seu artigo 1° a Lei estabelece que:
O Estado uruguaio reconhece como direito inalienável das pessoas migrantes
e seus familiares sem prejuízo de sua situação migratória, o direito à
migração, o direito à reunificação familiar, ao devido processo e acesso à
justiça, assim como à igualdade de direitos com os nacionais, sem distinção
alguma por motivos de sexo, raça, cor, idioma, religião ou convicção, opinião
política ou de outra índole, origem nacional, étnica ou social, nacionalidade,
idade, situação econômica, patrimônio, estado civil, nascimento ou qualquer
outra condição. (livre tradução do autor)

Verificam-se neste artigo vários elementos importantes, que mostram a
adequação da norma uruguaia às diretrizes e normas internacionais sobre o tema.
Primeiramente, o reconhecimento de direitos aos imigrantes independentemente da
situação migratória, questão enfatizada no nível internacional em distintos
documentos das Nações Unidas que preconizam o reconhecimento, respeito,
proteção e promoção dos direitos humanos de todos os imigrantes, estejam eles em
situação irregular ou não. O segundo ponto de destaque é a igualdade de direitos
entre imigrantes e nacionais, o que se coaduna à obrigação internacional dos
Estados de garantir os direitos humanos de todos os indivíduos em seu território e
sob sua jurisdição, sem discriminação ou distinção. Posteriormente, verifica-se a
117

Esta abordagem pautada nos direitos humanos pode ser encontrada nos artigos 1° e 4 e nos
capítulos III e IV da Lei n° 18250 de 17 de janeiro de 2008.
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incorporação do princípio de não discriminação na garantia de tais direitos. Além do
mais, esta norma reconhece um direito à migração, o que consiste em uma inovação
importante, visto que tal direito não figura nas normas internacionais ou regionais de
direitos humanos, mas que pode ser relacionado ao direito à livre circulação e livre
escolha do local de residência.
O artigo 4° da Lei reforça que os imigrantes terão garantidos todos os direitos
e privilégios previstos nas leis internas e nos instrumentos internacionais ratificados
pelo país. Além destas disposições gerais, dois outros capítulos da Lei n° 18250
mencionam expressamente os direitos dos imigrantes.
O Capítulo III dispõe sobre os direitos e obrigações das pessoas estrangeiras,
dispostos nos artigos 7 a 15. Dentre tais direitos destacam-se o direito à igualdade
em relação aos cidadãos nacionais, saúde, trabalho, seguridade social, moradia,
educação, proteção da família com direito à reintegração familiar, informação,
participação, respeito da identidade cultural. A Lei enfatiza nos artigos 9º e 11 (este
último sobre acesso dos filhos de imigrantes à educação) que a falta de documentos
ou a situação irregular não impedirá o acesso dos estrangeiros à justiça, aos
estabelecimentos de saúde e à educação.
Já o Capítulo IV aborda direitos trabalhistas ao dispor sobre o trabalho dos
estrangeiros. Garante-se aos trabalhadores estrangeiros igualdade de tratamento no
exercício de uma atividade laboral e com respeito à seguridade social (artigos 16 e
18). De outra parte, enfatiza-se que o Estado assegurará que os imigrantes não
sejam privados de seus direitos trabalhistas em razão de irregularidades em sua
situação ou trabalho (artigo 17). A Lei fixa igualmente obrigações aos empregadores
no sentido de cumprir a normativa trabalhista com relação aos trabalhadores
imigrantes tal como se aplica aos trabalhadores nacionais (artigo 21).
Cabe notar que o direito ao voto imigrante é garantido no artigo 78 da
Constituição do Uruguai aos residentes no país há quinze anos118.
Também a Lei 18.076, de 6 de dezembro de 2006, sobre o direito ao refúgio e
os refugiados traz algumas menções a direitos, sem, contudo, apresentar traços

118

Disponível
em:
uruguay/seccion-iii/capitulo-ii/.

http://uruguay.justia.com/nacionales/constitucion-de-la-republica-de-
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inovadores. Entre os princípios do refúgio, figura a não discriminação (artigo 11)119.
A Lei traz um capítulo específico sobre os direitos e deveres dos refugiados, no qual
figuram os direitos humanos em geral, civis e políticos, assim como os direitos
econômicos, sociais e culturais (artigo 20)120, o direito à reunificação familiar (artigo
21) 121 e o direito a intérprete e assistência letrada (artigo 22) 122 . Cabe destacar
igualmente os dispositivos específicos em matéria de menores e mulheres
imigrantes quanto à solicitação e trâmite do pedido de refúgio (artigos 36 e 38)123.
Verifica-se que o Uruguai constitui um bom exemplo de adoção de uma
abordagem pautada nos direitos humanos na regulamentação das migrações,
integrando em sua lei geral sobre migrações distintos dispositivos referentes à
proteção dos direitos humanos dos imigrantes e seguindo as orientações das
normas e diretrizes internacionais sobre o tema.

119

Artículo 11. (No discriminación).- Ninguna autoridad estatal, institución, grupo o individuo
establecerá discriminación de especie alguna por motivo de pertenencia a determinado grupo étnico o
social, raza, género, religión, nacionalidad, ideología, posición económica u opiniones políticas
respecto a un solicitante de refugio o a un refugiado.
120
Artículo 20. (Derechos humanos).- El Estado debe garantizar a los refugiados y solicitantes de
refugio el goce y ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y todos los demás
derechos inherentes a la persona humana reconocidos a los habitantes de la República, en los
instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado, así como en su normativa
interna.
121
Artículo 21. (Derecho a la reunificación familiar).- La reunificación familiar es un derecho del
refugiado. La condición de refugiado, a solicitud de éste, le será reconocida al cónyuge, concubino e
hijos, así como a cualquier otro pariente por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el
segundo grado, salvo que a su respecto le sea aplicable una cláusula de exclusión o de cesación.
122
Artículo 22. (Derecho a intérprete y asistencia letrada).- Durante la sustanciación del procedimiento
de determinación, el solicitante de refugio tiene derecho a contar con un intérprete y a comparecer
con asistencia letrada a todas las instancias del procedimiento.
123
Artículo 36. (Niños, niñas o adolescentes no acompañados).- Todo niño, niña o adolescente tiene
derecho a solicitar y a que se reconozca su condición de refugiado, en forma independiente a las
personas que ejercen su representación legal.
Cuando la solicitud sea realizada por un niño, niña o adolescente no acompañado, la Secretaría
Permanente le asegurará la designación de asistencia letrada obligatoria dándole trámite en forma
prioritaria. Asimismo, deberá comunicar el hecho en forma inmediata al Juez de Familia quien
adoptará las medidas pertinentes. Es nula toda actuación que se hubiese realizado sin la presencia
del defensor. En caso de duda sobre la edad de la persona se estará a la declarada por ésta mientras
no mediaren estudios técnicos que establecieran otra edad.
Deberá prevalecer la defensa del interés superior del niño, niña o adolescente a lo largo de todas las
instancias del procedimiento. Todas las decisiones que sean adoptadas en el mismo deberán
tomarse considerando el desarrollo mental y madurez del niño, niña o adolescente.
Artículo 38. (Mujeres solicitantes de refugio).- Aun cuando no fuesen las solicitantes principales del
reconocimiento de la condición de refugiado, las mujeres deberán ser entrevistadas individualmente.
La reglamentación atenderá las características del procedimento.
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Com relação a políticas específicas em matéria de direitos humanos dos
imigrantes, algumas iniciativas do Uruguai merecem destaque, como a atuação da
Instituição Nacional de Direitos Humanos e Defensoria Pública (Institución Nacional
de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo) - INDDHH, criada pela lei Nº
18.446/2008 da (INDDHH),

encarregada da defesa, promoção e proteção dos

direitos humanos de todas as pessoas, que no ano de 2012, publicou relatório sobre
trabalhadores imigrantes, tráfico de pessoas e exploração laboral. Recentemente,
produziu também relatório temático sobre exploração sexual 124 . Ainda no âmbito
institucional, em 2012 constituiu-se o Conselho Constitutivo Assessor de Migrações
(CCAM), como um órgão assessor da Junta Nacional de Migrações uruguaia,
previsto na lei 18.250 de migração.
Em relação à proteção de grupos vulneráveis, destaca-se o Projeto Uruguay
unido para poner fin a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes, apresentado
pelo Conselho Nacional Consultivo de Luta contra a violência Doméstica, o Sistema
Integral de Proteção da Infância e Adolescência contra a Violência (SIPIAV) e o
Sistema das Nações Unidas no Uruguai, em 2011, ao Fundo Fiduciário das Nações
Unidas para a eliminação da violência contra a mulher. Esta proposta foi aprovada,
devendo o programa aplicar-se no período de 2012 a 2014 125. No marco deste
projeto, em 08 de agosto de 2014 realizou-se em Montevidéu o Seminário
Internacional

sobre Tráfico

de

Pessoas.

O

Uruguai possui

130

polícias

especializadas contra o tráfico de pessoas126.
O Uruguai dispõe também de uma Política de Reassentamento de famílias
sírias, pela qual realizará programa de reassentamento de 120 refugiados sírios, dos
quais 60% (sessenta por cento) serão crianças. O país oferecerá aos refugiados
moradia, alimentação, trabalho e curso de língua espanhola. O programa foi previsto
em dois momentos, setembro de 2013 e fevereiro de 2014. Para a implementação
do programa, foi firmado acordo entre o Ministério das Relações Exteriores do
Uruguai, a Organização Internacional para as Migrações (OIM Uruguai). O processo
124

Relatórios disponíveis em:< http://inddhh.gub.uy/category/informestematicos/>.
Informação disponível em:
<http://www.mides.gub.uy/innovanet/macros/TextContentWithMenu.jsp?contentid=19009&site=1&cha
nnel=innova.net>.
126
Informação disponível em: <http://www.republica.com.uy/contra-trata-de-personas/>.
125

344

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Mapeamento Normativo

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

de reassentamento será também coordenado pelo Alto Comissariado das Nações
Unidas para Refugiados (ACNUR)127.
Percebe-se uma atenção crescente ao tema da migração, com a consequente
adoção de políticas públicas para a população imigrante. Neste sentido, destacamse o compromisso reafirmado em prol do trabalhador imigrante perante o Comitê das
Nações Unidas sobre o Direito dos Trabalhadores Migrantes e seus familiares,
assim como a política de reassentamento de refugiados sírios, ambos no ano de
2014. Para além das políticas específicas, há também aquelas de caráter geral (não
especializadas quanto à nacionalidade) que beneficiam a população imigrante, como
a criação da Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo
(INDDHH) e a política de combate ao tráfico de pessoas, instituída no marco do
projeto contra a violência de gênero.
3. PAÍSES MEMBROS DA UNIÃO DAS NAÇÕES SUL-AMERICANAS - UNASUL
No âmbito da União das Nações Americanas - UNASUL, foram excluídos os
países que já foram objeto de estudo como Estados Membros do MERCOSUL
(Argentina, Bolívia e Uruguai). Entre os membros desta organização, selecionou-se,
conforme os critérios adotados na metodologia do estudo, o Chile e o Equador. Os
demais membros (ainda não analisados no âmbito do MERCOSUL) não
apresentaram políticas/normas migratórias que se enquadrassem nos critérios da
pesquisa (Colômbia, Guiana, Peru, Suriname).
3.1 Chile
A política migratória chilena é regulada, nos seus aspectos gerais, pelo
Decreto n° 597 de 14 de junho de 1984, modificado pelo Decreto n° 2.910 de 23 de
maio de 2000, e que regulamenta o Decreto Lei n° 1.094 de 1975 que estabelece
normas sobre estrangeiros no Chile. Tratando-se de normas mais antigas, não
apresentam traços inovadores em matéria de proteção dos direitos humanos dos

127

Informação disponível em: <http://portugues.notimerica.com/política/noticia-uruguai-recebera-120refugiados-sirios-em-dois-grupos-vindos-do-libano-20140702192418.html>;
e
<http://www.uruguay.iom.int/>.
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migrantes ou acesso aos serviços públicos, nem incorpora uma abordagem pautada
nos direitos humanos.
Esta abordagem da política migratória a partir da ótica dos direitos humanos
foi incorporada no Chile por meio da Instrução Presidencial n° 009 de 2 de setembro
de 2008 que prevê instruções sobre a Política Nacional Migratória. Já no seu
parágrafo 4º, reconhece que no âmbito internacional o debate sobre a migração
centrou-se no reconhecimento dos direitos humanos dos imigrantes, implicando para
os Estados o dever de lhes proteger e respeitar independentemente de sua situação
migratória. É no paragrafo 7º, a, que fixa os princípios da Política Migratória, que são
enunciados, sob a forma de princípios, distintos direitos humanos atribuídos aos
imigrantes: residência e liberdade de circulação, liberdade de pensamento e de
consciência, acesso à moradia em condições igualitárias e devidamente informadas,
acesso à justiça, integração e proteção social dos imigrantes, respeito aos direitos
trabalhistas dos trabalhadores estrangeiros, não discriminação.
De especial interesse é o item v) “integração e proteção social dos
imigrantes”, que traz disposições sobre as garantias de acesso à educação, à saúde
e ao trabalho. Portanto, dispõe que é dever do Governo garantir o exercício dos
seguintes direitos: i) educação para crianças e adolescentes, sendo uma prioridade
do Governo dar oportunidades educativas tanto aos nacionais como aos
estrangeiros, para ingressar e permanecer no sistema educacional em igualdade de
condições; ii) saúde, dispondo que não se poderá em nenhum caso negar
prestações de saúde aos estrangeiros; iii) trabalho, com a garantia do respeito dos
direitos trabalhistas dos imigrantes, mesmo aqueles que trabalharam enquanto
estavam em situação irregular.
Porém, mais recentemente, o Chile adotou nova norma relativa à questão
específica dos refugiados. Trata-se da Lei n° 20.430 de 8 de abril de 2010, que
estabelece disposições sobre proteção de refugiados, que se apresenta como uma
norma efetivamente voltada para a prestação de uma proteção integral dos
refugiados, pautada nos direitos humanos128. No que concerne especificamente aos

128

Sobre este aspecto, ver especialmente os princípios fundamentais da proteção consubstanciados
nos artigos 3º a 9º, e os princípios interpretativos da Lei previstos nos artigos 10, 11 e 12.

346

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Mapeamento Normativo

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

direitos e acesso a serviços públicos, o artigo 13 da Lei prevê aos solicitantes de
refúgio e aos refugiados o gozo dos direitos e liberdades reconhecidos a toda a
pessoa nas normas internas, assim como nos instrumentos internacionais ratificados
pelo Chile. O mesmo artigo garante direito dos refugiados e de suas famílias ao
acesso à saúde, educação, moradia e trabalho129.
Durante os anos 1997 e 2007, o Chile aplicou processos de regularização
migratória destinados a imigrantes em situação irregular no país (CIPER, 2013)130.
Cerca de 47 mil pessoas foram beneficiadas dessa anistia. No Programa de
Governo com relação à situação dos imigrantes e refugiados existe uma
preocupação em se fomentar uma política clara contra a discriminação, ao mesmo
tempo em que favorece a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros.
Neste sentido, a constituição chilena proíbe discriminações arbitrárias e assegura a
todos os habitantes do país o acesso a serviços estatais. Para fortalecer a norma, o
governo tem procurado coordenar políticas públicas nacionais que incentivem a
igualdade de oportunidades e a prevenção de atos discriminatórios, como a
realização de jornadas, encontros e mesas redondas em diversas regiões do país,
destinadas a capacitar funcionários públicos e a própria comunidade de imigrantes
acerca de temas relacionados ao respeito à diversidade, boas práticas e legislação
migratória comparada131.
O governo chileno também tem propostas de utilizar tecnologias para facilitar a
gestão e atenção dos usuários de serviços migratórios. Do investimento já feito
nesse sentido, percebeu-se melhora na redução do tempo de espera em serviços
129

Artículo 13. Derechos. Los solicitantes de la condición de refugiado y refugiados gozarán de los
derechos y libertades reconocidos a toda persona en la Constitución Política de la República, sus
leyes y reglamentos, así como en los instrumentos internacionales de derechos humanos y sobre
refugiados de los que Chile es parte, en particular los derechos reconocidos en la Convención sobre
el Estatuto de los Refugiados de 1951y su Protocolo de 1967.
De la misma manera, los refugiados y sus familias tendrán derecho a acceder a la salud, a la
educación, a la vivienda y al trabajo, ya sea en condiciones de trabajador dependiente o por cuenta
propia, en igualdad de condiciones que los demás extranjeros.
130
CIPER. Nueva Ley de migraciones pide mano de obra y vienen personas. Disponível em:
<http://ciperchile.cl/2013/06/21/nueva-ley-de-migraciones-chile-pide-mano-de-obra-y-vienenpersonas/>. Acesso em 19 de agosto de 2014
131
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE. Intervención durante la presentación
del informe de Chile ante el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y sus Familiares. 2011. Disponível em:
<http://www.minrel.gob.cl/prontus_minrel/site/artic/20110916/pags/20110916110521.php>.
Acesso
em 05 set 2014.
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presenciais, e diminuição do tempo de trâmite dos processos de permissão de
residência. Passou-se também a fazer uso cada vez mais de ferramentas
tecnológicas para facilitar o acesso a serviços, por meio de internet, call center e
mensagens de texto. Além disso, cientes de que grande parte dos imigrantes que
vivem no Chile são mulheres que atuam em serviços domésticos, a lei 20.255 de
2011 foi um avanço significativo na garantia da igualdade de direitos entre
trabalhadores nacionais e imigrantes. Foi estabelecida a equiparação do salário
mínimo dos trabalhadores domésticos ao dos demais trabalhadores do Chile132.
Uma interessante proposta na política do Chile para trabalhadores imigrantes,
que, para conseguir o visto precisam ter um contrato de trabalho, é a permissão de
trabalho que possibilita a troca de empregadores 133. Há que se destacar ainda a
proposta de um novo status migratório para estrangeiros que vão ao Chile para
trabalhar em temporadas, por períodos únicos ou interanuais. Esse visto, entretanto,
não permite que o imigrante solicite uma residência definitiva no país (trata-se da
importação de mão de obra de baixo custo e fácil devolução, que teve influência na
necessidade de mão de obra do setor agrícola chileno)134.
Cabe destacar que, em que pese a ausência de normas migratórias atuais
(com exceção da Lei n° 20.430 sobre refugiados) que adotem uma abordagem
pautada nos direitos humanos, o Chile adotou políticas e medidas concretas
significativas para garantir o acesso dos imigrantes, especialmente os mais
vulneráveis, a serviços públicos essenciais, como a saúde. Neste campo,
mencionam-se notadamente as iniciativas seguintes. Em medida conjunta com o
Ministério da Saúde, o Ministério do Interior (Departamento de Estrangeiros)
desenvolveu Ação Especial de Proteção da Maternidade (Ofícios circulares 1179, de
20 de janeiro de 2003 e 6232, de 26 de maio de 2007). Esta ação consiste em uma
132

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE. Intervención durante la presentación
del informe de Chile ante el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y sus Familiares. 2011. Disponível em:
<http://www.minrel.gob.cl/prontus_minrel/site/artic/20110916/pags/20110916110521.php>.
Acesso
em 05 de setembro de 2014
133
CHILE ATIENDE. Permiso de residencia sujeto a contrato de trabajo. Disponível em:
<http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/9097>. Acesso em 05 de setembro de 2014
134
CIPER. 2013. Nueva Ley de migraciones pide mano de obra y vienen personas. Disponível em:
<http://ciperchile.cl/2013/06/21/nueva-ley-de-migraciones-chile-pide-mano-de-obra-y-vienenpersonas/>. Acesso em 19 de agosto de 2014
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medida para facilitação de acesso aos serviços de saúde pública para as
trabalhadoras imigrantes. Neste sentido, uma mulher imigrante grávida que esteja
em situação migratória irregular poderá solicitar a residência temporária, de modo a
ter um atendimento médico adequado 135 . Em 2008, duas outras medidas foram
adotadas visando garantir o acesso de imigrantes em situação de vulnerabilidade,
especialmente mulheres e crianças, aos serviços de saúde. O Ministério da Saúde
constituiu o grupo assessor Saúde dos Migrantes e Refugiados. O grupo dá atenção
especial aos grupos mais vulneráveis em relação ao risco social, como as mulheres
grávidas e crianças. Dentre os principais objetivos do grupo são destacados os
seguintes: coordenar ações de diversos departamentos do Ministério em relação a
estas populações; participar em comissões interministeriais e internacionais sobre
migração e refúgio; assessoria sobre o impacto na saúde de iniciativas de
organismos externos nacionais e internacionais em temas migratórios; condução de
estudos e proposição de normas e ações, assim como a respectiva divisão destas
informações sobre saúde dos imigrantes e refugiados136. Em março de 2008, por
meio da Resolução Exenta 1914, firmou-se Convênio entre o Ministério do Interior
(Departamento de Estrangeiros) e Ministério da Saúde para a garantia do acesso à
saúde das crianças e adolescentes menores de dezoito anos no sistema de saúde
pública chileno, independente de sua situação migratória137. Outro importante ponto
benéfico como ação pública para imigrantes é o acesso a algum sistema de saúde
público e, em menor proporção, ao ISAPRES (Instituições de Saúde Preventiva) ou
outras opções, ainda que esta participação seja proporcionalmente menor que a de
chilenos, com exceção dos argentinos que têm paridade com os nacionais (CIPER,
2013)138.
Ainda no que se refere aos grupos vulneráveis, outras medidas foram
adotadas pelo governo chileno visando sua maior proteção, especialmente das
mulheres e crianças. Destaca-se a celebração de Convênio entre o Ministério do
Interior (Departamento de Estrangeiros) e o Serviço Nacional da Mulher (Resolución
135

Informação
disponível
em:
<http://www.extranjeria.gob.cl/acciones-de-integracion/;
http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/Of_%203229_MINSAL.pdf>.
136
Informação disponível em: <http://web.minsal.cl/SALUD_DEL_INMIGRANTE>.
137
Informação disponível em: <http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/R.E%20N_1914_MINSAL.pdf>.
138
Idem
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Exenta N° 80.388 de Diciembre 2009), que objetiva facilitar o acesso das migrantes,
solicitantes de refúgio e refugiadas à rede de proteção para vítimas de violência
intrafamiliar. No mesmo sentido, o convênio prevê a facilitação do acesso à
residência às mulheres que se encontrem nesta situação e estejam em situação
migratória irregular139. Outro Acordo, desta vez voltado para a proteção da criança e
do adolescente, foi firmado entre o Ministério do Interior (Departamento de
Estrangeiros) e o Serviço Nacional de Menores (Resolución Exenta N° 10.654 de
Diciembre 2009). Este pacto prevê a facilitação do acesso à rede de proteção social
da infância e adolescência aos filhos de famílias de imigrantes e/ou refugiados que
têm seus direitos vulnerados ou que tenha infringido leis. Igualmente, consigna o
compromisso de apoio do Ministério do Interior à gestão de residência das crianças
e adolescentes que estejam desacompanhados no país140.
No que concerne à educação, o Ministério do Interior (Departamento de
Estrangeiros) firmou acordo com o Ministério da Educação estabelecendo uma Ação
Especial de Acesso à Educação. Por meio do ofício N° 07/1008(1531), de agosto de
2005, amplia-se o instrumento anterior (Oficio Circular N° 6.232 de maio 2003),
facilitando-se o acesso das crianças imigrantes ao ensino no país, independente da
condição migratória dos seus pais 141 . Existe, igualmente, um Convênio entre o
Ministério do Interior (Departamento de Estrangeiros) e a Junta Nacional de Jardines
Infantiles (JUNJI), instituído pela Resolução Exenta n° 6.677 de novembro de 2007
para facilitação do ingresso em programas de educação de crianças de até cinco
anos, filhos de mulheres imigrantes ou refugiadas, independente dos status
migratórios em que se encontrem as crianças142.
O Ministério do Interior do Chile esclarece que o Sistema de Proteção Social
do País é acessível a todos os imigrantes em situação regular143.

139

Resolução disponível em:
< http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/R.E%20N_%208388%20SERNAM.pdf>.
140
Resolução disponível em:
<http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/R.E%20N_10654%20SENAME.pdf>.
141
Informação disponível em: <http://www.extranjeria.gob.cl/acciones-de-integracion/>.
142
Resolução disponivel em : <
http://www.extranjeria.gob.cl/filesapp/R.E%20N_%206677%20JUNJI.pdf>.
143
Informação disponível em: <http://www.extranjeria.gob.cl/acciones-de-integracion/>.
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No caso dos argentinos que vivem no Chile, em 2009, debateu-se a
instalação de um Convênio de seguridade social Chile-Argentina. Por esse, seria
permitido aos trabalhadores argentinos residentes no Chile e aos chilenos residentes
na Argentina a possibilidade de repassar seus fundos de pensão de um país para
outro. O pagamento da pensão estaria baseado nos anos de trabalho em qualquer
um dos países, evitando, assim, as diferenças nas contribuições e tornando possível
a aposentadoria dos imigrantes. Este convênio aplica-se para profissionais técnicos
e afiliados a algum regime de pensão tanto no Chile quanto da Argentina144.
Cabe destacar que o país pretende estabelecer uma nova política migratória,
como demonstra a realização das XVI Jornadas Migratórias em 7 e 8 de agosto de
2014, cujo tema central foi a criação desta nova política. As Jornadas foram
organizadas pelo Instituto Católico de Migrações (INCAMI) e a rede Internacional de
Migração Scalabrini (SIMN). O evento contou com o patrocínio do Ministério das
Relações Exteriores do Chile, o Ministério do Interior e Segurança Pública, o Senado
da República, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR)145.
Finalmente, observa-se que o direito ao voto imigrante em eleições
municipais, parlamentares e presidenciais é garantido no artigo 14 da Constituição
chilena aos residentes no país há mais de cinco anos e maiores de idade. Ao
mesmo tempo, apenas o cargo de presidente exige a nacionalidade chilena como
requisito, no artigo 25 da Constituição, de sorte que os migrantes estão aptos a
postular às eleições para conselheiros, prefeitos, deputados e senadores, como
ressalta o relatório do CDHIC146.
3.2 Equador
O Equador é um dos países que apresenta o mais amplo tratamento da
questão migratória no texto constitucional, com uma abordagem inovadora e
144

Convenio Internacional de Seguridad Social reconocerá años trabajados en Chile y Argentina.
Disponível em: http://www.previsionsocial.gob.cl/subprev/?p=46 Acesso em 03 set 2014.
145
Informação disponivel em : <http://www.extranjeria.gob.cl/noticias/xiv-jornadas-migratorias2014.html>.
146
Baraldi, Camila y Patricia P. Gainza (coords.) (2013) “Políticas migratorias e integración en
América delSur. Realidad del acceso a derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las
personas migrantes”,ISBN: 978-9974-99-090-6, Lima, Editorial Punto Cero, 512pp, p. 191.
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pautada nos direitos humanos, que é tratada sob a expressão “mobilidade humana”.
A Constituição da República do Equador é de 28 de setembro de 2008. A mobilidade
humana é tratada em mais de cinquenta artigos consubstanciados na Seção III
“Mobilidade humana” do Capítulo III “Direitos das pessoas e grupos de atenção
prioritária” do Título II “Direitos”; e na Seção X “População e Mobilidade humana” do
Capítulo I “Inclusão e Equidade” do Título VII “Regime do bem viver”.
No que se tange aos direitos (Seção III “Mobilidade humana”), o artigo 40
reconhece o direito de migrar e garante que nenhuma pessoa será considerada
ilegal em virtude de sua condição migratória147. Já o artigo 41 reconhece os direitos
de asilo e refúgio, garantindo às pessoas nesta condição uma proteção especial que
garanta o pleno exercício de seus direitos148. O artigo 42 proíbe os deslocamentos
arbitrários e garante aos deslocados o direito de receber proteção e assistência
humanitária, assim como o direito de retorno de forma voluntária, segura e digna.
Uma proteção especial é destinada aos grupos vulneráveis 149.
Quanto ao trato da questão da mobilidade humana no âmbito do Regime do
bem viver, o artigo 392 dispõe que o Estado velará pelos direitos das pessoas em
mobilidade humana, dentre outras questões150.

147

Art. 40.-Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a
ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.
148
Art. 41.-Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos
internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o
refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado
respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la
asistencia humanitaria y jurídica de emergencia.
No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su
ingreso o de su permanencia en situación de
irregularidad.
El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo
el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley.
149
Art. 42.-Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan sido desplazadas
tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que
asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios.
Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos menores, personas
adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria preferente y
especializada.
Todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de origen de forma
voluntaria, segura y digna.
150
Art. 392.- El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la
rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos
niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y
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Para adequar a sua política migratória aos dispositivos constitucionais, o
Equador dispõe de um projeto de lei de mobilidade humana, visando a construção
de um marco normativo a partir dos princípios constitucionais, que seja integral,
coerente e adequado aos padrões nacionais e internacionais de direitos humanos151.
A Lei deve ser aprovada em breve.
As normas atualmente em vigor são o Decreto Supremo n° 1899, publicado
no Registro Oficial n°382 de 30 de dezembro de 1971 (Lei de Migração) e o Decreto
Supremo n° 1897 publicado igualmente no Registro Oficial n°382 de 30 de dezembro
de 1971 (Lei de Estrangeiros), esta última reconhecendo, no seu artigo 2º, igualdade
de direitos e obrigações entre estrangeiros e equatorianos. Tais normas não fazem
outras referências aos direitos dos imigrantes ou às condições de acesso destes aos
serviços públicos.
Cabe destacar que a política migratória do Equador foi consubstanciada em
um documento de 2007152. Entre os objetivos de tal política figuram: i) velar pelo
respeito dos direitos humanos em conformidade com as convenções e instrumentos
internacionais vigentes; ii) proteger as famílias dos imigrantes e propiciar sua
reunificação; iii) combater a exploração laboral, o tráfico de pessoas, o tráfico de
migrantes e delitos conexos. Já no âmbito dos princípios da política migratória
destacam-se o respeito irrestrito dos direitos humanos e o direito de migrar.
Outro documento que se deve mencionar é o Plano Nacional do Bem Viver
2013-2017153. O objetivo 2 “auspiciar a igualdade, a coesão, a inclusão e a equidade
social e territorial na diversidade” cita entre suas políticas a garantia da igualdade
real no acesso aos serviços de saúde e educação de qualidade às pessoas e grupos
que requerem especial consideração pela persistência de desigualdades, exclusão e
discriminação, assim como garantir a proteção e fomentar a inclusão econômica e
social de pessoas em situação de mobilidade humana.

proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la
sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional.
151
Sobre o Projeto de Lei de Mobilidade Humana, ver < http://cancilleria.gob.ec/construccion-ley-demovilidad-humana/>
152
Disponível em: <http://www.refworld.org/pdfid/49002e312.pdf>. Acesso em 15 jul 2014.
153
Informações sobre o Plano Nacional do Bem Viver, assim como suas versões em espanhol e em
inglês, podem ser acessadas em: <http://www.buenvivir.gob.ec/inicio>.

353

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

Mapeamento Normativo

PROJETO PENSANDO O DIREITO

O Ministério das Relações Exteriores e Mobilidade Humana apresentou, em
2013, a Agenda Nacional de Igualdade para a Mobilidade Humana 154 (ANIMHU),
que contém uma análise conceitual e normativa, bem como diagnósticos, eixos,
políticas e diretrizes de políticas públicas para sua aplicação.
A abordagem dessa Agenda faz-se a partir de quatro eixos: i) proteção
integral e restituição de direitos; ii) direitos de bem viver (derechos del Buen Vivir),
como

saúde,

educação,

trabalho,

assistência

social

e

habitação;

iii)

corresponsabilidade internacional; iv) participação para as pessoas em mobilidade
humana, com o propósito de zelar pelo exercício de seus direitos e viabilizar a
aplicação da Constituição Política do Equador em todas as regiões do país.
A ANIMHU é a principal referência para as funções Executiva, Legislativa,
Judicial, Eleitoral, de Participação e Controle Social, em todos os níveis de gestão,
de modo que se possa construir e cumprir as políticas e diretrizes em matéria de
Mobilidade Humana.
Este documento merece uma análise mais detalhada quanto às políticas
previstas nos quatro eixos mencionados.
Quanto ao primeiro eixo “proteção integral e restituição de direitos” são
previstas seis diferentes políticas. A primeira política é de não discriminação,
visando prevenir, controlar e sancionar as práticas racistas, xenófobas e violentas
cometidas contra pessoas em situação de mobilidade humana no país, assegurando
a reparação integral dos direitos das pessoas vítimas desses atos, e impulsionar sua
prevenção no exterior155. Essa política e suas diretrizes visam não apenas reprimir
práticas racistas e xenófobas por meio da “reparação integral” às vítimas oriundas
dessas violações, mas ainda têm como ideal promover estudos e informes a fim de
prevenir a discriminação contra pessoas estrangeiras.

154

Disponível em:
<http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/Agenda_Nacional_Movilidad_Humana.pdf>.
155
Esta política tem como principais diretrizes: i) Impulsionar estudos, investigações e informes
técnico-políticos sobre atos de discriminação, racismo, xenofobia e violência cometidos contra
pessoas estrangeiras no país, e contra equatorianos e equatorianas no exterior, em colaboração com
a academia e a sociedade civil, no Equador e em outros países; ii) criar um programa especializado
na reparação integral das vítimas de violações de direitos humanos, com especial atenção para as
pessoas em situação de mobilidade humana, que seja capaz de garantir a restituição efetiva de seus
projetos de vida.
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A segunda política é de desconcentração e regularização migratória, visando
adequar as normas nacionais e regionais para garantir os direitos da população em
situação de mobilidade humana, e fortalecer os mecanismos e instituições próprias
para a regularização dos imigrantes no Equador 156 . Essa política possui como
grande qualidade o fortalecimento das normas, dos mecanismos e das instituições
responsáveis pelo registro e pela regularização dos imigrantes.
Uma política específica sobre exercício de direitos é prevista visando
fortalecer e articular a capacidade institucional do Estado para a atenção e proteção
efetiva dos imigrantes e para o exercício de seus direitos. Essa política é importante
por integrar os solicitantes de refúgio e refugiados ao mesmo tempo em que busca
fortalecer a capacidade do Estado em atender essas pessoas. Por meio de
diagnósticos participativos, por exemplo, as pessoas que necessitam de proteção
internacional podem, ao mesmo tempo, participar do desenvolvimento de políticas
públicas e sentirem-se integradas com a sociedade de acolhida.
A quarta política é específica sobre refúgio e asilo, e tem por objetivo efetivar
o direito ao devido processo legal no acesso, registro e reconhecimento no
procedimento de determinação da condição de refugiado, e racionalizar o uso dessa
figura de ajuda humanitária 157 . Essa política visa não apenas garantir o devido
156

Esta política tem como principais diretrizes: i) Reformar e gerar normas nacionais e regionais a fim
de eliminar todas as formas de discriminação baseadas na origem nacional e condição migratória e
que garantam o exercício dos direitos humanos da população migrante, com prioridade nos âmbitos
laboral, de seguridade social, identidade, saúde, habitação e educação; ii) Promover a formulação e
aprovação da nova Legislação para a Mobilidade Humana, harmonizada com a Constituição e os
instrumentos internacionais que regulam as realidades de mobilidade humana com perspectivas de
igualdade, e que se construam com a participação das entidades estatais e atores vinculados às
temáticas ; iii) Incorporar na nova Legislação para a Mobilidade Humana uma visão do asilo, refúgio e
apatridia de acordo com a Constituição e as obrigações internacionais assumidas pelo Estado, além
de procedimentos de asilo, refúgio e apatridia eficientes ; iv) Reformar o sistema ordinário de
regularização dos migrantes a fim de garantir o acesso sem discriminação por nacionalidade ou
ocupação e que atenda primordialmente os princípios de unidade familiar, interesses da criança e
igualdade de gênero.
157

A política tem como diretrizes principais: i) Garantir o acesso ao procedimento de solicitação de
refúgio, em conformidade com a Constituição e as normas estabelecidas para esse efeito, e com os
princípios de independência, imparcialidade, adequação, não discriminação e garantia dos direitos
humanos, e em concordância com o princípio da não devolução; ii) Elaborar protocolos de atenção
como parte do procedimento de solicitação de refúgio para todos os grupos de pessoas com
necessidade de proteção internacional com necessidades específicas, com ênfase nas pessoas
analfabetas, com deficiência, mulheres vítimas de violência baseada no gênero, crianças e
adolescentes não acompanhados, separados e vítimas de violência, pessoas lésbicas, gays,
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processo legal no âmbito do procedimento de solicitação de refúgio, mas também
identificar e assim individualizar e fortalecer a proteção que será conferida aos
grupos vulneráveis. Além da política prevista pela ANIMHU, o Equador oferece
outros serviços às pessoas reconhecidas como refugiadas no país. Dentre eles, é
válido destacar um procedimento especial para o registro dos filhos das pessoas que
ingressaram no país de modo “irregular” 158 . O procedimento tem como objetivo
facilitar o registro dessas crianças no país e vai ao encontro dos interesses maiores
dos menores.
A política sobre justiça e devido processo visa promover a denúncia de
direitos violados, o acesso à justiça, o exercício de tutela efetiva e do devido
processo legal aos imigrantes 159 . Busca-se, assim, assegurar esse acesso aos
meios judiciais, garantindo o direito de petição aos imigrantes e, acima de tudo,
capacitando os atuais e futuros operadores do direito a fim de que sejam capazes de
atuar adequadamente na proteção dos direitos das pessoas imigrantes.
A última política deste eixo trata da informação e registro, visando
sistematizar e levantar informações qualitativas e quantitativas sobre as diversas
realidades dos imigrantes, respeitando o direito à confidencialidade dos dados de
caráter pessoal, que permitam consolidar o planejamento da temática 160 . Essa
política é importante porque almeja criar um sistema de informação capaz de
oferecer números reais e atualizados sobre variados aspectos que cercam a
população imigrante. Com o adequado conhecimento desses números, a elaboração
bissexuais, transexuais e intersexuais (LGBTI), vítimas do delito de tráfico de pessoas e
sobreviventes de tortura.
158
Disponível em: <http://cancilleria.gob.ec/wpcontent/uploads/2013/03/inscripcion_hijos_extranjeros_03.pdf>.
159
A política tem como diretrizes principais: i) facilitar o acesso à informação e à defensoria pública
para a prevenção, controle e sanção frente aos atos de discriminação e violação de direitos humanos
das pessoas imigrantes; ii) assegurar o direito de petição das pessoas imigrantes, sem discriminação
pela origem nacional ou condição migratória; iii) incluir programas específicos de capacitação a médio
e longo prazo sobre a temática de imigração e refúgio na formação de juízes, fiscais, defensores
públicos, faculdades de direito públicas e privadas, membros das forças de segurança, e, em geral,
para todos os operadores da justiça.
160
Esta política tem como principal diretriz criar um Sistema Nacional de Informação sobre Mobilidade
Humana que levante, colete e atualize de modo permanente as informações sócio-demográficas
sobre as realidades e direitos da população imigrante, emigrante, retornada, pessoas com
necessidade de proteção internacional, deslocados internos e dos diversos tipos de família que se
formam nesses contextos, bem como sobre as vítimas de tráfico de pessoas e a incidência desses
delitos a nível nacional.
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de políticas públicas, seja para assegurar direitos ou combater violações, tornam-se
mais efetivas, pois, quando se entende a real dimensão das demandas, os
diagnósticos podem ser muito mais precisos.
Cabe destacar igualmente as políticas estabelecidas pela ANIMHU para
garantir a proteção e realização dos direitos do bem-estar. Em matéria de educação,
a política prevista visa promover o exercício do direito à educação para todos os
imigrantes que vivem no Equador, ampliando as modalidades educativas e
adaptando as condições de acesso conforme as realidades da migração 161. Essa
política é fundamental porque busca assegurar o acesso à educação mesmo aos
imigrantes que têm dificuldades em obter os documentos oriundos de seus países
de origem. Ademais, almeja facilitar a validação dos estudos realizados pelas
crianças e pelos adolescentes no exterior, oferecendo tratamento diferenciado a
esse grupo vulnerável. Ainda no campo da educação, deve-se mencionar a
existência do programa “Escolas Inclusivas” 162 que tem por objetivo respeitar o
direito de toda criança de receber uma educação de qualidade sem importar a
capacidade ou deficiência. Como o estabelece o Estatuto de Salamanca (1994) 163,
as escolas devem incluir as crianças sem considerar as condições que tenham, seja
física, intelectual, social, emocional, linguística ou qualquer outra condição.
Quanto ao direito ao trabalho, a política visa facilitar o acesso ao direito ao
trabalho digno para os imigrantes, sem discriminação por condição migratória,
combatendo a exploração e “precarização” laboral164. Seus pontos de destaque são

161

As principais diretrizes desta política são: i) assegurar que a condição migratória não constitua
impedimento ou obstáculo para o acesso e permanência de crianças e adolescentes estrangeiros no
sistema nacional de educação, em conformidade com o princípio da universalidade e a Lei de
Educação Intercultural; ii) impulsionar e fortalecer os mecanismos próprios previstos na Lei de
Educação Intercultural para o reconhecimento e validação dos estudos das crianças e dos
adolescentes estrangeiros, com especial atenção ao sistema de localização quando os estudantes
não possuem documentação de seu país de origem ou do local onde exerceram seus estudos, e dos
que se encontram em situação “irregular”. iii) possibilitar que os imigrantes possam continuar ou
concluir seus estudos, em todos os níveis de educação, e prever o acesso para quem não conta com
documentação suficiente para homologar seus estudos.
162
Disponível em: <http://educacion.gob.ec/escuelas-inclusivas/>
163
Disponível em: <http://educacion.gob.ec/leyes-y-políticas-nacionales-e-internacionales/>
164
A política tem como principais diretrizes: i) fortalecer o Serviço Público de Emprego, na ligação
entre a capacitação e experiência de trabalho dos migrantes adquirida no exterior, com a oferta de
trabalho por meio da inclusão em oportunidades de emprego no país e o reconhecimento formal das
competências adquiridas; ii) fortalecer o sistema de inspeção do trabalho a fim de monitorar o
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a busca pelo reconhecimento das experiências adquiridas pelos imigrantes em seus
países de origem e também o fortalecimento do sistema que visa inspecionar
eventuais violações dos direitos trabalhistas.
A política relativa ao direito à saúde visa propiciar o exercício efetivo deste
direito pela população migrante, com especial ênfase na área rural e em zonas de
fronteira. A política deixa claro que há prioridade para áreas de difícil acesso e para
grupos vulneráveis dentro do atendimento à população imigrante165.
Em matéria de habitação, a política visa facilitar o acesso à habitação digna
para as pessoas em situação de mobilidade humana em condições de
vulnerabilidade, com igualdade territorial 166 . A política destina-se a garantir não
apenas o acesso à habitação digna aos imigrantes por meio da prevenção e do
combate a eventuais discriminações, mas também mecanismos para oferecer
habitações para toda a família, superando possíveis separações familiares por
problemas habitacionais.
A política de assistência social tem por objetivo promover o acesso à
seguridade social das pessoas em situação de mobilidade humana no Equador, sem
discriminação por condição migratória, tendendo à universalidade, garantindo que o
Sistema Nacional de Seguridade Social reconheça todas as condições migratórias,
em conformidade com o princípio da igualdade e não discriminação por condição
migratória, e permita o acesso de todos os seus serviços a seus membros e
colaboradores.

cumprimento dos direitos trabalhistas dos migrantes, estabelecendo mecanismos adequados de
denúncia, investigação e sanção para casos de precarização, abuso e maus-tratos.
165
A política tem como principal diretriz prestar cuidados e serviços médicos em caso de enfermidade
para os imigrantes a nível nacional sem discriminação por nacionalidade ou condição migratória, com
prioridade para as pessoas com o vírus HIV, enfermidades catastróficas e incuráveis, com deficiência,
mulheres grávidas, crianças e adolescentes e população LGBTI, concedendo especial atenção ao
exercício de direitos sexuais, reprodutivos e à saúde mental.
166
A política tem como principais diretrizes: i) incluir nas normas sobre inquilinato de bens imóveis em
prédios rurais e urbanos, em todos os níveis de governo, diretrizes que estabeleçam ações de
prevenção, controle e sanção frente à discriminação ou ao abuso por origem nacional ou condição
migratória no acesso à habitação digna; ii) fortalecer os mecanismos de acesso à habitação digna
para pessoas em situação de mobilidade humana; iii) construir mecanismos que garantam o acesso à
habitação para as diferentes formas de família, capazes de superar as barreiras de lugar de
residência de um de seus membros para contar com uma propriedade e habitação para o núcleo
familiar ou família ampliada.
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A política de convivência intercultural visa fomentar práticas de convivência
intercultural mediante o reconhecimento e a valoração das diversidades que
confluem nos processos de mobilidade humana167.
O eixo sobre corresponsabilidade internacional prevê três políticas: i)
migração regional, visando fomentar uma política migratória regional conjunta que
sustente a implementação da cidadania sul-americana; ii) promoção de direitos, a
fim de impulsionar mecanismos coordenados de proteção de direitos humanos dos
migrantes nos espaços multilaterais e bilaterais mantidos pelo Equador ; e iii) tráfico
de pessoas, com o objetivo de prevenir e sancionar toda prática relacionada ao
tráfico ilícito de migrantes, e garantir a restituição e reparação integral dos direitos
das pessoas vítimas desses delitos. Dentro do tema do tráfico de pessoas, é
importante mencionar a existência do Plano Nacional de Ação Para Combater o
Tráfico Ilícito de Migrantes e Pessoas. Em seu artigo primeiro, o plano declara
como política prioritária do Equador o combate ao tráfico ilegal de migrantes, à
exploração sexual no local de trabalho e outros modos de exploração e prostituição
de mulheres, crianças e adolescentes, pornografia infantil e corrupção de menores.
O eixo sobre participação das pessoas em mobilidade humana conta com
uma política em matéria de participação efetiva que visa promover a participação
efetiva dos migrantes nos processos e nas decisões que afetam o desenvolvimento
do país.
No âmbito das políticas e boas práticas, destaca-se que o governo
equatoriano, em 2009, a partir de uma iniciativa inovadora em conjunto com o
ACNUR, aceitou mais de 70% de demandantes de asilo como refugiados (UNRIC,
2010)168. No projeto Registro Melhorado, cerca de 26.000 refugiados colombianos
que se encontravam em uma região inóspita do Equador puderam obter
documentos de identidade. Com custos que atingiram um total de dois milhões de
167

A política tem como principais diretrizes: i) fomentar discussões para que os meios de
comunicação públicos e privados evitem o uso de estereótipos a respeito de migrantes, promovendo
a convivência intercultural e pacífica; ii) promover a convivência intercultural e a integração dos
migrantes na comunidade, nos espaços públicos, de trabalho, educativos e esportivos.
168
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 26 000 refugiados colombianos registados no Equador
graças a iniciativa inovadora. 2010. Disponível em: <http://www.unric.org/pt/actualidade/27868-26000-refugiados-colombianos-registados-no-equador-gracas-a-iniciativa-inovadora>. Acesso em : 3 set
2014.
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dólares, muitos indivíduos puderam dar início ao seu processo de solicitação de
refúgio e assim adquirir direitos sociais básicos, como acesso ao serviço de saúde,
educação e à segurança social. De acordo com McGrath169, o processo de registro
dos refugiados foi essencial para que eles pudessem gozar de seus direitos no
Equador. Sem uma identificação, não tinham como dar entrada ao processo de
refúgio e ficavam vulneráveis a abusos, detenções sem razão e propensos a
praticar atividades ilegais.
4. PAÍSES MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS - OEA
Neste item foram analisados somente os países que não tenham sido já
estudados e referenciados no âmbito do MERCOSUL e da UNASUL, e que atendem
aos critérios da pesquisa. No âmbito da OEA foram igualmente analisados certos
países latinos que, porém, não apresentaram políticas/normas migratórias de
interesse para a pesquisa apesar de, em alguns casos, referenciarem de maneira
geral os direitos humanos e a garantia da igualdade de direitos entre nacionais e
estrangeiros (como o Panamá e a República Dominicana, por exemplo). Em
consequência, excluindo-se os países já mencionados no âmbito do MERCOSUL e
da UNASUL e aplicando-se os critérios adotados para este estudo, apenas dois
países foram selecionados para análise: a Costa Rica e o México.
4.1 Costa Rica
A política migratória da Costa Rica é expressa em um documento de 2013,
designado Política Migratória Integral para a Costa Rica 2013-2023, oficializada para
efeitos de cumprimento obrigatório pelo Decreto n° 38099-G de 30 de outubro de
2013. Tal política adota como critérios fundamentais para a leitura, interpretação,
compreensão e ação da migração a partir da gestão pública: i) a intrínseca relação
entre desenvolvimento e migração; ii) o enfoque dos direitos humanos associado

169

MCGRATH, Ian. Enhanced refugee registration and human security in northern Ecuador, 2011, p.
6. Disponível em: <http://www.unhcr.org/4d35556e9.html> Acesso em: 03 set 2014.
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aos processos migratórios170. No que se refere ao desenvolvimento, o documento
exprime como exemplo que “a integração dos trabalhadores imigrantes e refugiados
à estrutura produtiva do país requer o acesso a serviços de saúde, educação, justiça
e trabalho digno, e também o reconhecimento de todos os direitos trabalhistas, a fim
de que esta integração não seja instrumental e sim real e efetiva” (livre tradução da
autora)171.
Assim, a política migratória costarriquense baseia-se nos seguintes enfoques:
direitos humanos, gênero, diversidade, integração, desenvolvimento humano
sustentável, participação social, segurança humana, integralidade, intercultural,
etário, prevenção social, equiparação de oportunidades dos imigrantes com
deficiência e idosos.
Entre

os

princípios

da

política,

destacam-se

como

de

interesse:

exigibilidade172, respeito dos direitos trabalhistas dos trabalhadores e trabalhadoras
migrantes, princípio do interesse superior das crianças e adolescentes. Como
objetivos específicos, destacam-se os seguintes, por se referirem ao acesso a
serviços públicos essenciais e realização de direitos contemplados pela pesquisa: 7)
promover melhores condições de trabalho e o respeito dos direitos trabalhistas dos
imigrantes e refugiados; 8) facilitar as condições de acesso à saúde das pessoas
imigrantes e refugiadas; 9) promover as condições de acesso ao sistema educativo
costarriquense para as pessoas imigrantes e refugiadas em todos os níveis e
modalidades de educação pública, técnica e superior; 10) promover a integração e
respeito dos direitos humanos da população imigrante e refugiada; 14) garantir a
proteção e a assistência e a defesa das populações vulneráveis173.

170

Política Migratória Integral para Costa Rica, 2013. p. 22. Disponível em:
<http://www.migracion.go.cr/institucion/leyes%20migratorias/Política%20Migratoria.pdf>. Acesso em:
16 jul 2014.
171
«En tal sentido y a manera de ejemplo, la integración de las personas trabajadoras migrantes y
refugiadas a la estructura productiva del país requiere el acceso a servicios de salud, educación,
justicia y empleo digno, pero también el reconocimiento de todos los derechos laborales, de forma
que esa integración no sea instrumental, sino real y efectiva”. In: Ibid, p. 22.
172
«Se orienta a reconocer y crear contextos que garanticen condiciones sociales y materiales que
permitan exigir los derechos de las personas migrantes, refugiadas, emigradas y retornadas sin
distinción de sexo, género, grupo etario, religión, grupo étnico, identidad de género, orientación
sexual o nacionalidad”. Ibid, p. 50.
173
Ibid, p. 52.

361

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Mapeamento Normativo

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

Este documento aborda questões de interesse para a pesquisa como, por
exemplo, a afiliação da população estrangeira à seguridade social. Os imigrantes
residentes estão obrigados a contribuir com os seguros de saúde e pensões
administrados pela Caixa Costarriquense de Seguro Social. Porém, os estrangeiros
e suas famílias residentes regularizados, que não tenham renda suficiente para
satisfazer necessidades básicas de alimentação, habitação e saúde e que por sua
condição de pobreza não possam cotizar para o Seguro de Saúde, serão
beneficiários de seguro por conta do Estado 174 . Trata igualmente da especial
situação de vulnerabilidade das crianças e das mulheres imigrantes. Quanto a estas
últimas, o documento aponta as dificuldades enfrentadas pelas mulheres imigrantes
em matéria de acesso aos serviços e direito à saúde, especialmente aquelas em
situação migratória irregular175.
Verifica-se, assim, que a política migratória da Costa Rica expressa neste
documento é de grande atualidade, adotando a abordagem pautada nos direitos
humanos dos imigrantes e com uma atenção especial aos grupos vulneráveis como
crianças e mulheres, visando uma proteção integrada da população imigrante e
refugiada com ênfase na sua integração e participação no desenvolvimento nacional
e na promoção e realização dos seus direitos humanos. Além das distintas
referências aos direitos humanos, a Política Migratória Integrada para a Costa Rica
menciona especificamente a problemática do acesso dos imigrantes aos serviços
públicos essenciais e adota objetivos de facilitação deste acesso.
A Constituição da Costa Rica reconhece no seu artigo 19 que os estrangeiros
têm os mesmos direitos individuais e sociais que os costarriquenses, com as
exceções e limitações estabelecidas no texto constitucional e nas leis. Ademais, o
artigo 33 garante a igualdade perante a lei e proíbe a discriminação contrária à
dignidade humana, garantindo os princípios de igualdade e não discriminação.
A equiparação dos direitos fundamentais entre estrangeiros e nacionais foi
adotada como critério pela jurisprudência da Sala Constitucional que, no seu Voto
02570-97 de 1997, eliminou por inconstitucionalidade uma série de restrições ao

174
175

Ibid, p. 29.
Ibid, p. 35.
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exercício de direitos fundamentais pelos estrangeiros, cujo único fundamento foi o
da nacionalidade, que foi reiteradamente rechaçado como motivo válido de
diferenciação

176

. No âmbito da Sala Constitucional, cabe destacar algumas

resoluções que foram adotadas no sentido de assegurar o cumprimento de certos
direitos das pessoas imigrantes e refugiadas como, por exemplo: Resoluções n°
2008-9, 345; 2007-12, 258 e 2007-08, 863 – reconhecimento do direito à educação e
impossibilidade de negar matrícula escolar por falta de autenticação de documentos;
Resoluções n° 2006-006, 328 e 2003-07, 806 – direito à educação de todos os seres
humanos e à proteção especial do Estado aos menores de idade; Resolução n°
1998-8, 857 – eliminação da restrição de ser costarriquense para ser beneficiário de
bônus para a educação básica; Resolução n° 2007-0795 – proteção do direito à
saúde, especialmente quando a pessoa padece de problemas crônicos de saúde;
Resolução n° 2010-15, 774 – pagamento de seguro de saúde pelo Instituto Nacional
de Seguros a trabalhador que não possui cédula de residência; Resolução n° 199802, 570 – as desigualdades entre costarriquenses e estrangeiros devem ser
ajustadas aos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e não contrárias à
dignidade humana derivadas da própria natureza da diferença entre estas duas
categorias177.
O marco regulatório específico das migrações na Costa Rica é composto, em
linhas gerais, pela Lei n° 8764 de 4 de agosto de 2009. Esta lei é regulamentada por
certos decretos tratando de situações e grupos específicos ou de procedimentos,
tais como o Decreto n° 37112-G que fixa o regulamento sobre estrangeiros de 21 de
março de 2012, o Decreto n° 36831-G que estabelece o regulamento das pessoas
176

« En lo que al conjunto de derechos fundamentales se refiere, sólo serían válidas las diferencias
entre los nacionales quienes no lo sean, si éstas tienen rango constitucional y legal, y en este último
caso, siempre en la medida en que la diferenciación se ajuste plenamente a los parámetros de
razonabilidad y proporcionalidad que orientan la función legislativa, y por supuesto en tanto o sea
contraria a la dignidad humana. Esta Sala, en desarrollo del contenido de la norma en análisis ha
eliminado por inconstitucionales, una serie de restricciones al ejercicio de derechos fundamentales
por parte de los extranjeros, cuyo único fundamento lo fue el criterio de la nacionalidad, el cual se ha
desechado reiteradamente como motivo validante (sic) de diferenciaciones entre unos y otros”. Ibid,
p.
12-13.
Disponível
em:
<http://www.migracion.go.cr/institucion/leyes%20migratorias/Política%20Migratoria.pdf>. Acesso em
16 jul 2014.
177
Informações disponíveis no documento da Política Migratória Integral para a Costa Rica. Op. cit. p.
18.
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refugiadas e o Regulamento n° 36659-G para aplicação da Lei geral de migração
aos menores de idade de 11 de junho de 2011.
A Lei n° 8764 traz algumas questões interessantes, tais como a perspectiva
de gênero, a especial atenção aos direitos das crianças e dos adolescentes, o
objetivo de integração dos imigrantes na sociedade costarriquense e no
desenvolvimento do país, reconhecendo assim as intrínsecas relações entre
migrações e desenvolvimento.
A Lei adota uma abordagem das migrações pautada nos direitos humanos,
que são referenciados em diferentes dispositivos do texto. Um bom exemplo é o
artigo 3º, definindo o objeto da Lei, que seria regular o controle das pessoas
imigrantes e fomentar sua integração na sociedade, com base nos princípios do
respeito da vida humana, da diversidade cultural e das pessoas, da solidariedade,
da equidade de gênero e dos direitos humanos garantidos na Constituição assim
como nos instrumentos internacionais 178 . A referência aos direitos humanos é
também presente no âmbito dos princípios gerais da política migratória. No seu
artigo 7º, a Lei prevê o respeito dos direitos humanos e as garantias constitucionais
de toda pessoa estrangeira que ingresse e permaneça no país, assim como o pleno
respeito das obrigações internacionais em matéria de direitos humanos e a proteção
internacional dos refugiados (artigos 7º, §§ 2 e 8 º)179.
A especial atenção aos direitos das crianças e adolescentes, que ensejara a
adoção do Regulamento n° 36659-G para aplicação da Lei geral de migração aos
menores de idade de 2011, encontra-se entre os princípios gerais da política
migratória, expressos no artigo 6º da Lei, determinando que a formulação da política
178

ARTÍCULO 3.- Mediante la presente Ley se regula el control de las personas migrantes y se
fomenta la integración de estas a la sociedad, con base en los principios de respeto a la vida humana,
a la diversidad cultural y de las personas, a la solidaridad, la equidad de género, así como a los
derechos humanos garantizados en la Constitución Política, los tratados y los convenios
internacionales debidamente suscritos, ratificados y vigentes en el país.
179
ARTÍCULO 7.-La política migratoria se orientará a la implementación de acciones conjuntas, por
medio de la coordinación interinstitucional, a fin de brindar una respuesta efectiva a la situación
migratoria. Asimismo, buscará impulsar acciones binacionales o multinacionales con los países
expulsores de población migrante tendientes a conseguir: […]
2) El respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales de toda persona extranjera que
ingrese y permanezca en el país. […]
8) El pleno respeto de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y la
protección internacional de los refugiados.
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migratória estará orientada principalmente a, entre outros, garantir o cumprimento
dos direitos das crianças e dos adolescentes migrantes, em conformidade com as
convenções internacionais sobre o tema, levando-se especialmente em conta o
interesse superior dos mesmos (artigo 6º, § 7). Ainda no âmbito dos princípios, a Lei
garante igualmente a proteção, atenção e defesa das pessoas vítimas do tráfico de
pessoas (artigo 6º, § 5)180.
Em matéria de acesso aos serviços públicos essenciais, já foi destacado na
exposição da Política Migratória Integral para a Costa Rica 2013-2023, que os
imigrantes residentes estão obrigados a contribuir com os seguros de saúde e
pensões administrados pela Caixa Costarriquense de Seguro Social. Na Costa Rica,
todo imigrante deve estar assegurado pela seguridade social, seja por intermédio de
sua contribuição à Caixa Costarriquense de Seguro Social, seja como beneficiários
de seguro social por conta do Estado, nos casos de insuficiência de renda. Este
aspecto foi tratado como um dos princípios da política migratória no artigo 7º da Lei,
estabelecendo que a tramitação de toda gestão migratória deve garantir que todos
os imigrantes estejam assegurados pela seguridade social (artigo 7º, § 7) 181 .
Também entre os direitos dos imigrantes citados no artigo 31 da Lei figura o acesso
dos imigrantes ao sistema de seguridade social costarriquense que têm igualmente
a obrigação de contribuir para a sustentabilidade do sistema e com os gastos
públicos (artigo 31, § 6)182.
180

ARTÍCULO 6. La formulación de la política migratoria estará orientada principalmente a lo
siguiente: […]
5) Garantizar la protección, atención y defensa de las personas víctimas de la trata de personas y
coordinar con las instituciones competentes tales garantías. […]
7) Garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes migrantes,
de conformidad con las convenciones internacionales en esta materia. Se tendrá especialmente en
cuenta el interés superior de estas personas.
181
ARTÍCULO 7. La política migratoria se orientará a la implementación de acciones conjuntas, por
medio de la coordinación interinstitucional, a fin de brindar una respuesta efectiva a la situación
migratoria. Asimismo, buscará impulsar acciones binacionales o multinacionales con los países
expulsores de población migrante tendientes a conseguir: […]
7) La tramitación de toda gestión migratoria deberá garantizar el aseguramiento a la seguridad social
por parte de las personas migrantes. Tal garantía obligará a que todo trámite migratorio deba
contemplar, como uno de sus requisitos básicos, contar con los seguros que brinda la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS).
182
ARTÍCULO 31 […]
6) Las personas extranjeras tendrán acceso al sistema de seguridad social costarricense, de acuerdo
con la legislación vigente y su categoría migratoria. Asimismo, tendrán el deber de contribuir con la
sostenibilidad del sistema de seguridad social y de contribuir con los gastos públicos.
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Os direitos dos imigrantes são tratados no artigo 31 da Lei, estabelecendo
que os imigrantes gozarão dos mesmos direitos e garantias individuais e sociais
reconhecidos aos costarriquenses. Entre os direitos mencionados figuram: acesso à
justiça e a um recurso efetivo, liberdade de circulação, acesso ao sistema de
seguridade social, e tratamento digno, garantias processuais e condições justas em
caso de controle ou detenção (artigo 31)183.
No âmbito institucional, cabe citar a criação de duas instituições inovadoras e
que contribuem para a garantia dos direitos dos imigrantes e de seu acesso aos
serviços públicos: i) o Tribunal Administrativo Migratório, competente para conhecer
e resolver os recursos de apelação contra as resoluções finais adotadas pela
Direção Geral de Migração e Estrangeiros em matéria migratória, e contra as
resoluções finais da Comissão de Vistos Restringidos e Refúgio em matéria de
refúgio (artigo 29) 184 ; ii) o Fundo Social Migratório, que apoiará o processo de
integração social da população imigrante nos serviços nacionais de migração,
saúde, educação, seguridade e justiça (artigo 242)185.
183

ARTÍCULO 31.Las personas extranjeras gozarán de los derechos y las garantías individuales y
sociales reconocidos para las personas costarricenses en la Constitución Política, salvo las
limitaciones que esta establezca. Las normas relativas a los derechos fundamentales de las personas
extranjeras se interpretarán conforme a los convenios en materia de derechos humanos y a los
tratados y acuerdos internacionales ratificados que se encuentren vigentes y, específicamente, por lo
siguiente:
1) Toda persona extranjera tendrá derecho de acceso ala justicia, al respeto de las garantías del
debido proceso, al derecho de defensa y al derecho de petición y respuesta.
2) Las personas extranjeras que cuenten con autorización para permanecer en el país podrán circular
libremente por el territorio nacional, por el tiempo que defina la autorización.
6)Las personas extranjeras tendrán acceso al sistema de seguridad social costarricense, de acuerdo
con la legislación vigente y su categoría migratoria. Asimismo, tendrán el deber de contribuir con la
sostenibilidad del sistema de seguridad social y de contribuir con los gastos públicos.
7)Toda persona extranjera que se encuentre sometida al control y los procedimientos migratorios
deberá ser informada de las razones de su aprehensión, ofrecérsele posibilidad de comunicación,
incluida la requerida para la asistencia consular, acceso a un abogado por cuenta propia; además,
deberá contar con un intérprete, en caso de que sea necesario, así como el pleno acceso al
expediente administrativo. En caso de aprehensión, tendrá derecho a que se le garantice un trato
digno y adecuado, tomando en cuenta las especificidades en razón de género, edad, discapacidad y
otros.
184
ARTÍCULO 29.El Tribunal Administrativo Migratorio será el órgano competente para conocer y resolver los recursos
de apelación planteados contra las resoluciones finales dictadas por la Dirección General de
Migración y Extranjería, en materia migratoria, y contra las resoluciones finales dictadas por la
Comisión de Visas Restringidas y Refugio, en materia de refugio.
185
ARTÍCULO 242.El Fondo Social Migratorio estará dirigido a apoyar el proceso de integración
social de la población migrante en los servicios nacionales de migración, salud, educación, seguridad
y justicia.
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O Decreto n° 36831-G que estabelece o regulamento das pessoas refugiadas
traz algumas disposições interessantes, especificamente no que se refere aos
princípios. Uma abordagem inovadora é o enfoque de gênero adotado pela norma.
Reconhece-se a condição de refugiado à pessoa perseguida ou que teme ser
perseguida por questões de gênero 186 . O artigo 11 do Decreto é dedicado ao
enfoque de gênero, dispondo que as autoridades migratórias são obrigadas a aplicar
este enfoque, que se caracteriza pela observância da realidade com base nas
variáveis de sexo, gênero e suas manifestações em um contexto geográfico, étnico e
histórico determinado187.
São também adotados como princípios a igualdade e a não discriminação que
exigem das autoridades migratórias o respeito e garantia dos direitos humanos dos
solicitantes de refúgio, dos refugiados e apátridas sem discriminação; o direito ao
devido processo e o enfoque diferenciado com relação a grupos vulneráveis como
os apátridas, menores de idade desacompanhados, vítimas de tráfico, mulheres e
homens vítimas de violência de gênero e demais solicitantes de refúgio, que deve
ser adotado desde o ingresso ao país até a efetiva integração econômica, social,
legal e cultural dos indivíduos (artigos 6º, 7º, 10)188.

186

REFUGIADO: Toda persona extranjera a quien la Comisión de Visa Restringidas y Refugio le
reconoce tal condición, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, género, pertenencia a un determinado grupo social, u opiniones políticas, que se
encuentre fuera del país de su nacionalidad o de residencia y no pueda o, a causa de dichos temores,
no quiera acogerse a la protección de tal país. Al carecer de nacionalidad y por hallarse fuera del país
donde antes tenía su residencia habitual, no pueda o por causa de dichos temores, no quiera
regresar a él.
187
Artículo 11.Enfoque de Género. Las Autoridades Migratorias en especial las y los funcionarios
destacados en el Subproceso de Refugio están obligadas a aplicar en sus gestiones el Enfoque de
Género, el cual se caracteriza por la observancia de la realidad con base en las variables sexo,
género y sus manifestaciones en un contexto geográfico, étnico e histórico determinado.
188
Artículo 6º. Principio de igualdad y no discriminación. Independientemente del proceso migratorio
que se inicie, las autoridades migratorias deberán respetar y garantizar los derechos humanos de las
personas solicitantes de la condición de refugiado, de las personas refugiadas y apátridas, sin
discriminación alguna por motivos de etnia, origen, nacionalidad, género, edad, idioma, religión,
orientación sexual, opiniones políticas, nivel económico o cualquier otra condición social o migratoria.
Artículo 7º. Derecho al debido proceso. Todas las personas solicitantes de la condición de refugiado,
personas refugiadas y apátridas tienen derecho a que la decisión en torno a su estatus se tome y se
ejecute con pleno respeto y garantía al debido proceso, tomando en cuenta el derecho a la
información, el derecho a la representación legal y derecho a interponer los recursos administrativos.
En virtud de este principio no se podrá deportar a una persona antes de agotar todos los recursos
legales a disposición de las personas objeto del presente Reglamento según lo estipulado en la
legislación vigente.
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O Regulamento n° 36659-G para aplicação da Lei geral de migração aos
menores de idade de 11 de junho de 2011 representa um grande avanço no sentido
de garantir um enfoque diferenciado e uma proteção especial às crianças e
adolescentes imigrantes, garantindo o integral respeito de seus direitos humanos.
Entre as questões que justificam a adoção de tal regulamento, dedicado
exclusivamente à situação das crianças e adolescentes imigrantes, figuram a sua
defesa dos direitos humanos como uma questão transversal à função migratória, os
compromissos nacionais e internacionais na matéria que exigem o respeito dos
princípios do interesse superior da criança e sua proteção integral, as mudanças que
incrementaram a sua vulnerabilidade e a responsabilidade e obrigação de atender
às crianças e adolescentes que se encontram nesta situação 189. O Regulamento
visa fomentar a integração dos imigrantes menores de idade na sociedade
costarriquense com base nos princípios de respeito à vida humana, à diversidade
cultural e das pessoas, à solidariedade, igualdade e equidade de gênero e aos
direitos humanos (artigo 1º)190. A garantia do cumprimento dos direitos humanos das

Artículo 10. Enfoque diferenciado. En la aplicación de este Reglamento, las autoridades nacionales
promoverán y aplicarán un enfoque diferenciado en el tratamiento de los casos partiendo y tomando
en cuenta las consideraciones y necesidades individuales de los apátridas, personas menores de
edad no acompañados, víctimas de trata, mujeres y hombres víctimas de violencia basada en género,
solicitantes de la condición de persona refugiada. Este enfoque deberá permear todas las etapas del
procedimiento administrativo sea éste desde el ingreso al país hasta la efectiva integración
económica, social, legal y cultural del individuo.
189
III. Que el tema referido a la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Menores de
Edad es transversal a la función migratoria y por ello deben asumirse una serie de regulaciones que
garanticen su protección.
IV. Que existen compromisos nacionales e internacionales en materia de Personas Menores de Edad
en resguardo de los principios del Interés Superior y la Protección Integral, que obligan al Estado a
regular el tratamiento que debe brindársele a esta población en cuanto a su ingreso, permanencia y
egreso del país.
VII. Que los cambios suscitados en las últimas décadas han incrementado el estado de vulnerabilidad
de las personas menores de edad, por ello las y los funcionarios de la Dirección General de Migración
y Extranjería, como actores claves en los procesos migratorios de origen, tránsito y destino de
personas menores de edad migrantes, tienen la responsabilidad y obligación de atender a los niños,
niñas y adolescentes que se encuentren en esa situación.
190
Artículo 1º Este Reglamento se emite con el propósito de regular el ingreso, la permanencia y el
egreso del territorio de la República de las personas menores de edad nacionales o extranjeras, con
fundamento en lo establecido en la Ley General de Migración y Extranjería, número 8764, la cual
fomenta la integración de las personas menores de edad migrantes a la sociedad costarricense, con
base en los principios de respeto a la vida humana, a la diversidad cultural y de las personas, a la
solidaridad, igualdad y equidad de género, así como, a los derechos humanos garantizados en la
Constitución Política, los Tratados y los Convenios Internacionales debidamente suscritos, ratificados
y vigentes en el país.
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Mapeamento Normativo

crianças e adolescentes imigrantes no contexto da política migratória e a
consideração do interesse superior destes é também prevista no artigo 3º

191

.

Diversas disposições do texto normativo abordam a atenção integral a ser
dispensada aos migrantes menores de idade assim como os aspectos diferenciados
dos procedimentos migratórios a serem adotados.
No que se refere a políticas públicas específicas em matéria de direitos
humanos, destaca-se a Política Nacional de Habitação e Assentamentos Humanos
2013 a 2030 192, de março de 2014, que contempla a necessidade de atenção à
população imigrante no que se refere à realização do direito à moradia. Em seu item
6º, dispõe que é imperioso melhorar as políticas e programas voltados à inclusão de
grupos específicos da população como os imigrantes em condição regular. Ainda
que se restrinja aos imigrantes em condição regular, é válido destacar a
preocupação governamental com a população imigrante em matéria de habitação.
Quanto às boas práticas, pode-se citar uma prática positiva de mobilização da
autoajuda entre as empregadas domésticas, incluindo as imigrantes, que teve início
em

1991.

Denominada

ASTRODOMES

193

(Associação

de

Trabalhadoras

Domésticas) a ação busca educar as empregadas domésticas sobre seus direitos e
responsabilidades, organizar e representar as empregadas domésticas e oferecer
espaço de recreação e lazer para elas. A associação é uma filiação da
Confederação

Latino-Americana

e

Caribenha

de

Mulheres

Trabalhadoras

Domésticas (CONLACTRAHO). As nacionalidades presentes no grupo englobam:
nicaraguenses, salvadorenhas, hondurenhas e gualtematecas domésticas na Costa
Rica. ASTRODOMES oferece os seguintes serviços: serviço de telefone, apoio legal,

191

Artículo 3º La formulación de la política migratoria estará orientada principalmente a promover,
regular, orientar y ordenar las dinámicas de inmigración y emigración, en forma tal que contribuya al
desarrollo nacional, por medio del enriquecimiento económico, social y cultural de la sociedad
costarricense garantizándoles el cumplimiento de los derechos humanos a las niñas, niños y
adolescentes costarricenses y migrantes, de conformidad con las Convenciones Internacionales en
esta materia. Se tendrá especialmente en cuenta el Interés Superior de estas personas.
192
Disponível em: <http://www.mivah.go.cr/Documentos/políticas_directrices_planes/PNVAH_20132030.pdf>.
193
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Household Workers Association
(ASTRODOMES).
2014.
Disponível
em:
<http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=35 >. Acesso
em : 03 set. 2014.
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abrigo temporário, treinamento sobre direitos e deveres, autoestima, sexualidade e
saúde reprodutiva, além de eventos socioculturais.
4.2 México
O México é um país de origem, trânsito e destino de migrantes, assim como
crescentemente um país para onde eles retornam. É, neste sentido, também um
país marcado pelos fluxos migratórios mistos, que englobam pessoas em busca de
proteção internacional, imigrantes econômicos, vítimas de tráfico de pessoas,
crianças desacompanhadas ou separadas de suas famílias, dentre outros grupos de
imigrantes em situação de vulnerabilidade194. Verifica-se, portanto, a importância da
questão migratória neste país.
A Lei de Migração de 29 de abril de 2013 e a Lei Sobre Refugiados e
Proteção Complementar de 9 de dezembro de 2010 são as normas principais da
política migratória do México. Tais normas, especialmente a Lei de Migração,
expressam uma política migratória com uma abordagem pautada nos direitos
humanos (artigos 1º, 2º, 6º, 7º, 66, entre outros da Lei de Migração e 8º e 44 da Lei
sobre Refúgio), que dispensa uma atenção e uma proteção especial aos grupos
vulneráveis entre a população imigrante, tais como crianças e adolescentes,
mulheres, indígenas, idosos e vítimas de tráfico (artigos 2º, 11, 73, 74 entre outros
da Lei de Migração e 20 e 54 da Lei sobre o Refúgio) e também aos imigrantes em
situação migratória irregular, aos quais são reconhecidos e garantidos os mesmos
direitos e prerrogativas (artigos 66, 67 e 69 da Lei de Migração). Esta política
migratória leva igualmente em conta a questão referente ao acesso dos imigrantes
aos serviços públicos essenciais, especialmente saúde e educação (por exemplo, o
artigo 8º da Lei de Migração).
Quanto à Lei de Migração, já no artigo 1° que fixa seu objeto, estabelece
como marco o respeito, a proteção e a salvaguarda dos direitos humanos 195 . O
194

COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Human rights of migrants and other
persons in the context of human mobility in Mexico.
2013. Disponível em:
<http://www.oas.org/en/iachr/migrants/docs/pdf/Report-Migrants-Mexico-2013.pdf>. Acesso em 18 set
2014.
195
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la
República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al
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artigo 2° define a política migratória mexicana e fixa seus princípios: i) respeito
irrestrito dos direitos humanos dos imigrantes com especial atenção aos grupos
vulneráveis e a descriminalização da situação migratória irregular; ii) a hospitalidade
e solidariedade internacional com as pessoas que necessitam um novo lugar de
residência devido a condições extremas em seu país de origem que põem em risco
sua vida ou sua convivência; iii) equidade entre nacionais e estrangeiros,
especialmente com respeito à plena observância das garantias individuais; iv)
reconhecimento dos direitos adquiridos dos imigrantes com relação aos vínculos
familiares, trabalhistas ou de negócios; v) unidade familiar e interesse superior das
crianças e adolescentes; vi) integração social e cultural entre nacionais e
estrangeiros residentes no país196.
territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo,
en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al
desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.
196
Artículo 2. La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas
para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás
preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias,
diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera
integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.
Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:
Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual
fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a
grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la
tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular
preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte
de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada. (…)
Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia
temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su
vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho
internacional.
Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales,
tanto para nacionales como para extranjeros.
Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los extranjeros con
arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de derechos
y compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aún cuando puedan haber incurrido en
una situación migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el extranjero haya
cumplido con las leyes aplicables.
Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de
internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto con
las necesidades laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un elemento
sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social de las comunidades de
extranjeros en el país.
Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país con base en el
multiculturalismo y la libertad de elección y el pleno respeto de las culturas y costumbres de sus
comunidades de origen, siempre que no contravengan las leyes del país.
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Um capítulo específico trata dos direitos e obrigações dos migrantes prevendo
no artigo 6º que o Estado mexicano garantirá o exercício dos direitos e liberdades
dos estrangeiros 197 . Entre os direitos referenciados figuram: i) liberdade de
circulação (artigo 7º)198; ii) direito à educação e à saúde (artigo 8º)199; iii) documentos
(artigo 9º)200; iv) proteção da família (artigo 10) 201; v) acesso à justiça e processo
equitativo (artigo 11) 202 ; vi) direitos das crianças (artigo 11); vii) personalidade
jurídica (artigo 12)203; viii) informação (artigo 13)204; ix) direito de se exprimir em seu
197

Artículo 6. El Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los
extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales
sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su
situación migratoria.
198
Artículo 7. La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio
nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios
internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y
respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el
territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias
establecidos en la presente Ley.
199
Artículo 8. Los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores
público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables.
Los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores
público y privado, independientemente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables.
Los migrantes independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho a recibir de manera
gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para
preservar su vida.
En la prestación de servicios educativos y médicos, ningún acto administrativo establecerá
restricciones al extranjero, mayores a las establecidas de manera general para los mexicanos.
200
Artículo 9. Los jueces u oficiales del Registro Civil no podrán negar a los migrantes,
independientemente de su situación migratoria, la autorización de los actos del estado civil ni la
expedición de las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio y
muerte.
201
Artículo 10. El Estado mexicano garantizará a los migrantes que pretendan ingresar de forma
regular al país o que residan en territorio nacional con situación migratoria regular, así como a
aquéllos que pretendan regularizar su situación migratoria en el país, el derecho a la preservación de
la unidad familiar.
202
Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes
tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al
debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con
las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.
En los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se tendrá en cuenta su
edad y se privilegiará el interés superior de los mismos.
203
Artículo 12. Los migrantes, independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho al
reconocimiento de su personalidad jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en
los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano.
204
Artículo 13. Los migrantes y sus familiares que se encuentren en el territorio de los Estados Unidos
Mexicanos tendrán derecho a que se les proporcione información acerca de:
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próprio idioma (artigo 14)205; x) respeito à identidade, diversidade étnica e cultural
(artigo 15)206.
Outro título da Lei, Título Quinto “Da proteção aos migrantes que transitam
pelo território nacional”, apresenta elementos interessantes em termos de direitos
dos imigrantes, medidas de proteção e especial proteção de grupos vulneráveis.
Primeiramente, o título trata da proteção dos imigrantes em situação
migratória irregular, estabelecendo que a situação migratória não impedirá o
exercício de direitos e liberdades por parte dos imigrantes (artigo 66)207 e que todo
imigrante em situação migratória irregular tem direito a ser tratado sem
discriminação alguma e com o devido respeito dos direitos humanos (artigo 67)208,
com ênfase para o direito à informação no artigo 69 209. Garantias procedimentais
são igualmente previstas durante o procedimento administrativo migratório, tais
I. Sus derechos y obligaciones, conforme a la legislación vigente;
II. Los requisitos establecidos por la legislación aplicable para su admisión, permanencia y salida, y
III. La posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, del otorgamiento de
protección complementaria o de la concesión de asilo político y la determinación de apátrida, así
como los procedimientos respectivos para obtener dichas condiciones. […]
205
Artículo 14.Cuando el migrante, independientemente de su situación migratoria, no hable o no
entienda el idioma español, se le nombrará de oficio un traductor o intérprete que tenga conocimiento
de su lengua, para facilitar la comunicación. […]
206
Artículo 15. El Estado mexicano promoverá el acceso y la integración de los migrantes que
obtengan la condición de estancia de residentes temporales y residentes permanentes, a los distintos
ámbitos de la vida económica y social del país, garantizando el respeto a su identidad y a su
diversidad étnica y cultural.
207
Artículo 66. La situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de sus derechos y
libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales
sea parte el Estado mexicano, así como en la presente Ley.
El Estado mexicano garantizará el derecho a la seguridad personal de los migrantes, con
independencia de su situación migratoria.
208
Artículo 67. Todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin
discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos.
209
Artículo 69. Los migrantes que se encuentren en situación migratoria irregular en el país tendrán
derecho a que las autoridades migratorias, al momento de su presentación, les proporcionen
información acerca de:
I. Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los tratados
y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano;
II. El motivo de su presentación;
III. Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones de acuerdo con lo
establecido por la legislación aplicable;
IV. La notificación inmediata de su presentación por parte de la autoridad migratoria, al consulado del
país del cual manifiesta ser nacional, excepto en el caso de que el extranjero pudiera acceder al asilo
político o al reconocimiento de la condición de refugiado;
V. La posibilidad de regularizar su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos
132, 133 y 134 de esta Ley, y
VI. La posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 102 de esta Ley.
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como a assistência e representação legal, ao devido processo (artigo 70) 210 .
Deverão ser criados grupos de proteção aos imigrantes com o objetivo de proteger e
defender seus direitos (artigo 71)211. A atenção especial e adequada aos grupos
vulneráveis também é objeto de regulamentação, tais como crianças e adolescentes
desacompanhados, mulheres, vítimas de delitos, pessoas com deficiência e idosos
(artigos 73 e 74) 212 . Cabe destacar que um capítulo específico é destinado ao
procedimento em relação às pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo
disposições específicas sobre as crianças e adolescentes desacompanhados e a
garantia do respeito aos seus direitos humanos (artigo 112)213. Também no capítulo
que trata das autoridades auxiliares em matéria migratória encontram-se disposições
visando a proteção das crianças e adolescentes, especialmente pela atribuição de
competências específicas na matéria ao Sistema Nacional para o Desenvolvimento
Integral da Família, aos sistemas estaduais e do distrito federal (artigo 29) 214 .
210

Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser asistido o representado legalmente por la persona
que designe durante el procedimiento administrativo migratorio. El Instituto podrá celebrar los
convenios de colaboración que se requieran y establecerá facilidades para que las organizaciones de
la sociedad civil ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a los migrantes en situación
migratoria irregular a quienes se les haya iniciado un procedimiento administrativo migratorio.
Durante el procedimiento administrativo migratorio los migrantes tendrán derecho al debido proceso
que consiste en que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; el derecho a ofrecer
pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, a tener acceso a las constancias del expediente
administrativo migratorio; a contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso
de que no hable o no entienda el español y a que las resoluciones de la autoridad estén debidamente
fundadas y motivadas.
211
Artículo 71. La Secretaría creará grupos de protección a migrantes que se encuentren en territorio
nacional, los que tendrán por objeto la protección y defensa de sus derechos, con independencia de
su nacionalidad o situación migratoria.
212
Artículo 73. La Secretaría deberá implementar acciones que permitan brindar una atención
adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones
de vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, las mujeres,
las víctimas de delitos, las personas con discapacidad y las adultas mayores. [...]
Artículo 74. Cuando así convenga al interés superior de la niña, niño o adolescente migrante
extranjero no acompañado, dicho niño, niña o adolescente será documentado provisionalmente como
Visitante por Razones Humanitarias en términos del artículo 52, fracción V, de esta Ley, mientras la
Secretaría ofrece alternativas jurídicas o humanitarias temporales o permanentes al retorno asistido.
En el Reglamento se establecerá el procedimiento que deberá seguirse para la determinación del
interés superior de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado
213
Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a
disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus
derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente: [...]
214
Artículo 29.Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los
Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal:
I. Proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no
acompañados que requieran servicios para su protección;
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Também são atribuídas competências em matéria de proteção das mulheres
imigrantes ao Instituto Nacional das Mulheres (artigo 30)215.
Em relação ao acesso aos serviços públicos, uma menção específica à
educação e à saúde foi feita no artigo 8º da Lei. Em matéria de educação, a Lei
prevê que os imigrantes poderão ter acesso aos serviços educativos prestados pelos
setores público e privado independentemente de sua situação migratória,
garantindo-se

que

na

prestação

destes

serviços

educativos

nenhum

ato

administrativo poderá estabelecer restrições aos estrangeiros mais estritas do que
aquelas fixadas de maneira geral para os mexicanos. Quanto à saúde, os imigrantes
terão direito a receber todo tipo de cuidados médicos prestados pelos setores
públicos e privados independentemente de sua situação migratória. Terão
igualmente direito de receber de maneira gratuita e, sem nenhuma restrição,
qualquer tipo de cuidado médico urgente necessário para preservar sua vida. Na
prestação de serviços de saúde, os atos administrativos não poderão estabelecer
restrições aos estrangeiros mais estritas do que as fixadas para os mexicanos. A
questão é retomada no capítulo que trata das autoridades auxiliares em matéria
migratória. Entre as atribuições da Secretaria de Saúde, figura a promoção de que a
prestação de serviços de saúde aos estrangeiros seja realizada independentemente
de sua situação migratória (artigo 27)216.

II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes
no acompañados en tanto el Instituto resuelva su situación migratoria, conforme a lo previsto en el
artículo 112 de esta Ley;
III. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una atención
adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones
de mayor vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes migrantes, [...]
215
Artículo 30. Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres:
I. Realizar acciones interinstitucionales, de manera coordinada con el Instituto, que permitan atender
la problemática de las mujeres migrantes, y avanzar en el cumplimiento de los tratados y convenios
internacionales de los cuales sea parte el Estado Mexicano;
II. Promover acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población femenina migrante y la
erradicación de todas las formas de discriminación en su contra;
III. Proporcionar a las autoridades migratorias capacitación en materia de igualdad de género, con
énfasis en el respeto y protección de los derechos humanos de las migrantes, [...].
216
Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Salud:
I. Promover en coordinación con las autoridades sanitarias de los diferentes niveles de gobierno que,
la prestación de servicios de salud que se otorgue a los extranjeros, se brinde sin importar su
situación migratoria y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; […]
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A Lei sobre Refúgio e Proteção Complementar prevê a adoção de medidas
para evitar a discriminação de solicitantes, refugiados e beneficiários da proteção
complementar, a fim de que não sejam objeto de discriminação que tenha por efeito
impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício de seus direitos (artigo 8º)217. A
proteção e assistência aos grupos vulneráveis, tais como crianças e adolescentes,
mulheres grávidas, idosos, pessoas com deficiência, doentes crônicos, vítimas de
tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, de abuso sexual e
violência de gênero, de tráfico de pessoas, é prevista durante o procedimento de
reconhecimento da condição de refugiado, garantindo-se o interesse superior das
crianças e adolescentes (artigo 20)218.
Quanto aos direitos dos refugiados, a Lei prevê que os mesmos devem
receber as maiores facilidades possíveis para o acesso aos direitos e garantias,
entre os quais destaca: i) receber apoio das instituições públicas no exercício e
respeito de seus direitos; ii) receber serviços de saúde; iii) receber educação e o
reconhecimento de seus estudos; iv) exercer o direito ao trabalho; v) obter
documentos de identidade e migratório; vi) reunificação familiar219.
217

Artículo 8. La Secretaría, sin perjuicio de las obligaciones que les correspondan a otras
autoridades y en coordinación con las mismas, adoptará las medidas que estén a su alcance para
que los solicitantes, los refugiados y quienes reciban protección complementaria, no sean objeto de
discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social
o económica, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil
o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de sus
derechos. Para la adopción de dichas medidas, la Secretaría analizará las propuestas que formulen
organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.
218
Artículo 20. Durante el procedimiento, la Secretaría tomará las medidas necesarias para garantizar
el otorgamiento de asistencia institucional a los solicitantes que requieran atención especial, así como
mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad,
enfermos crónicos, víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de
abuso sexual y violencia de género, de trata de personas o a cualquier otra persona que pudiese
encontrarse en situación de vulnerabilidad de conformidad con las disposiciones jurídicas que
resulten aplicables en cada materia.
Cuando un solicitante en situación de vulnerabilidad haya sido admitido provisionalmente o se
encuentre en alguna estación migratoria, la Secretaría valorará las medidas que mejor favorezcan al
solicitante, de conformidad con las circunstancias del caso. En el caso de niñas, niños y adolescentes
deberá determinarse su interés superior.
219
Artículo 44. En virtud de las condiciones que presentan los refugiados al salir de su país de origen
respecto de los demás extranjeros, deberán recibir las mayores facilidades posibles para el acceso a
los derechos y garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los instrumentos de derechos humanos debidamente firmados y ratificados por el Estado Mexicano,
de conformidad con las disposiciones aplicables, entre ellos:
I. Recibir apoyo de las instituciones públicas, en el ejercicio y respeto de sus derechos;
II. Recibir servicios de salud;
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Prevê-se igualmente assistência institucional aos refugiados visando facilitar
sua integração, com especial consideração aos grupos vulneráveis, assim como
para receber apoios para atender suas necessidades imediatas e ter acesso aos
benefícios de programas de entidades públicas ou da sociedade civil que concedam
apoio aos refugiados ou pessoas em situação de vulnerabilidade (artigos 54 a 56)220.
Identificam-se como traços marcantes da política migratória mexicana o
enfoque nos direitos humanos; a proteção dos grupos vulneráveis com especial
atenção para as crianças e adolescentes; a proteção dos imigrantes em situação
migratória irregular e a garantia de seus direitos; acesso aos serviços públicos de
saúde

e

educação

em

igualdade

de

condições

com

os

nacionais,

independentemente da situação migratória; e assistência institucional. Porém, o que
lhe destaca realmente das outras políticas migratórias estudadas é a ênfase dada à
proteção dos grupos vulneráveis.
No que se refere a programas específicos de proteção aos migrantes, o
Instituto Nacional de Migrações adotou programas de proteção específicos aos
migrantes mexicanos, assim como programas destinados aos migrantes em geral.
Destacam-se a seguir os programas destinados aos migrantes em geral. Os Grupos
III. Recibir educación y, en su caso, el reconocimiento de sus estudios;
IV. Ejercer el derecho al trabajo, pudiéndose dedicar a cualquier actividad, siempre que sea lícita, sin
perjuicio de las disposiciones jurídicas que resulten aplicables en la materia;
V. Obtener el documento de identidad y viaje expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores;
VI. Solicitar la reunificación familiar, y
VII. Obtener el documento migratorio expedido por la Secretaría, que acredite su legal estancia en el
país como refugiado.
220
Artículo 54. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, adoptará las medidas necesarias para
brindar asistencia institucional a los refugiados, así como auxiliarlos con el objeto de facilitar su
integración al país, tomando en consideración el contexto social y cultural de donde provengan, así
como si son niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres
embarazadas, enfermos crónicos, víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, de abuso sexual y violencia de género, de trata de personas o a cualquier otra persona
que pudiese encontrarse en estado de vulnerabilidad.
Artículo 55. La Secretaría podrá establecer convenios de coordinación con dependencias y entidades
federales y locales, para que los solicitantes que se encuentren en estado de particular vulnerabilidad
y los refugiados puedan recibir apoyos para atender sus necesidades inmediatas. Asimismo, podrá
establecer mecanismos de colaboración con organizaciones de la sociedad civil y todas aquellas
instituciones que puedan otorgar atención directa a solicitantes y refugiados.
Artículo 56. La Secretaría promoverá que las dependencias y entidades federales, estatales,
municipales, del Distrito Federal y sus Delegaciones, así como las instituciones que otorguen apoyos
a las personas a que se refiere el artículo 54 de esta Ley, brinden las facilidades a los solicitantes y
refugiados para el acceso a los beneficios de sus programas, de conformidad con las disposiciones
jurídicas que resulten aplicables.
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Beta 221 pela proteção dos direitos humanos dos migrantes têm como objetivo
realizar ações para a proteção e a defesa dos direitos dos migrantes,
independentemente de sua nacionalidade ou situação migratória, conforme artigo 48
do Acordo que dita as linhas e diretrizes em matéria de proteção dos migrantes,
publicado no Diário Oficial da Federação de 29 de novembro de 2012. Estes grupos
são formados por servidores públicos dos três níveis de governo, cuja função é
proporcionar

ajuda

humanitária,

primeiros

socorros,

assistência

migratória,

orientação e informação aos migrantes sobre seus direitos. Os Grupos Beta podem
inclusive encaminhar denúncias dos migrantes à Comissão Nacional de Direitos
Humanos quando haja violações de seus direitos, ao Ministério Público quando
sejam vítimas ou testemunhas de condutas possivelmente delituosas ou às
instâncias competentes em matéria de fiscalização dos servidores públicos.
Outro programa do Instituto são os Oficiais de Proteção à Infância (OPIS),
agentes federais de migração que têm como principal função garantir o respeito aos
direitos humanos das crianças e adolescentes migrantes, especialmente os
desacompanhados. A figura dos OPIS é resultado do Modelo de Proteção de
Crianças e Adolescentes Migrantes Desacompanhados, implantado pelo Instituto em
2007222.
Ainda no que se refere às crianças migrantes, cabe destacar o Programa de
Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes
(PRONIM) que oferece educação para crianças de 3 a 16 anos de famílias agrícolas
imigrantes e/ou assentados, nos centros educativos localizados nas comunidades e
acampamentos agrícolas de destino desta população. O objetivo do Programa é
desenvolver um modelo integral de educação básica, adaptado às circunstâncias
particulares do contexto de vida desta população, adotando um enfoque intercultural
bilíngue, que busca reconhecer e valorizar a diversidade ética, linguística e cultural a
fim de alcançar a equidade educativa, assegurando o acesso e permanência na
educação básica. A apresentação de documentação e antecedentes escolares não é
221

Informações
sobre
os
Grupos
Beta
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Grupo_Beta>.
222
Informações sobre os OPIS estão disponíveis em:
< http://www.inm.gob.mx/index.php/page/OPIS>.

estão

disponíveis

em:

<
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indispensável. O PRONIM garante a continuidade educativa nas entidades de
translado, pois conta com uma base de dados nacional que acompanha as crianças
imigrantes

no

seu

processo

de

formação,

lhes

proporcionando

maiores

probabilidades de permanecer, concluir e certificar seus estudos223.
Cabe destacar um importante documento que trata da proteção dos direitos
dos migrantes no México. Trata-se de relatório da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, publicado em 30 de dezembro de 2013, intitulado Human rights of
migrants and other persons in the contexto of human mobility in Mexico 224. O objeto
do relatório é descrever as situações de violência, discriminação e insegurança
enfrentadas pelos migrantes em situação irregular que viajam pelo México, seja este
como local de origem, trânsito, destino ou retorno. Ao mesmo tempo, o documento
aborda políticas do país que afetam os direitos humanos dos imigrantes, como a
situação de detenção por motivos migratórios, acesso a serviços públicos e direitos
trabalhistas. A iniciativa deste relatório nasceu a partir de audiência perante a
Comissão, ocorrida em 22 de março de 2010, sobre o tema da “Situação dos direitos
humanos dos migrantes em trânsito pelo México”, quando organizações da
sociedade civil solicitaram à Comissão que o seu relator sobre Direitos dos
Trabalhadores Migrantes e suas Famílias conduzisse uma visita de campo ao país,
o que foi aceito pelo Estado do México. Ocorreu, então, a segunda visita do relator
ao México (a primeira ocorreu no ano de 2002). A Comissão observa que o México é
um país que, internacionalmente, advoga pela defesa dos direitos dos migrantes, a
partir de uma perspectiva de direitos humanos. Entretanto, conclui que o Estado
mexicano com frequência não atuou de forma necessária a garantir os direitos dos
imigrantes que estão em seu território e, ainda mais grave, muitas vezes são as
próprias autoridades do Estado os responsáveis, de forma direta ou indireta, por
esta situação de violação aos direitos humanos dos imigrantes no país.
No que concerne às formas de discriminação e violência a que imigrantes em
situação irregular são vítimas, a Comissão faz uma série de recomendações ao
México: i) implantar políticas públicas específicas para a proteção dos imigrantes
223

Informações sobre o PRONIM estão disponíveis em:
<http://www.educacionbc.edu.mx/departamentos/ebasica/metodos_jornal.php>.
224
Op. cit.

379

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

Mapeamento Normativo

PROJETO PENSANDO O DIREITO

para o combate ao sequestro e outros crimes praticados contra os imigrantes; ii)
adotar medidas para facilitar entrada e trânsito autorizados no território mexicano,
para que os imigrantes não sejam forçados a buscar rotas clandestinas; iii) aumentar
a segurança em áreas de alto risco de violência contra os imigrantes e melhorar os
sistemas de transporte; iv) permitir maior autonomia funcional e administrativa para
grupos Beta e Escritórios de Proteção à Criança; v) realizar por intermédio do
Instituto Nacional de Migração uma identificação preliminar de imigrantes em
situação vulnerável; vi) conduzir adequada apuração de procedimentos criminais já
em curso; vii) criar órgão federal especializado na investigação de crimes contra
imigrantes; viii) tendo em vista os vários casos de sequestro com participação de
agentes do estado, as investigações devem incluir o crime de desaparecimento
forçado; ix) garantir que o crime de desaparecimento forçado seja tema de
legislação geral e incluído no código penal; x) continuar a implementar programas e
cursos sobre direitos dos imigrantes e grupos vulneráveis para agentes do estado;
xi) fortalecer mecanismos de combate à corrupção; xii) estabelecer monitoramento
de transferência internacional de dinheiro, comumente utilizado para o pagamento
de resgate em casos de sequestros de imigrantes; xiii) efetivar mecanismos de
busca

de

imigrantes

para

casos

em

que

são

vítimas

de

sequestros,

desaparecimentos forçados ou são reportados desaparecidos; xiv) desenvolver
mecanismos que garantam o acesso à justiça por migrantes e suas famílias,
independente dos seus status migratório; xv) fortalecer órgãos federais e estaduais
que dão suporte a vítimas de crimes e violações de direitos humanos; xvi) fortalecer
a independência de agências públicas de direitos humanos e assegurar que tenham
recursos suficientes para realizar suas funções; xvii) estabelecer programas de
conscientização da população sobre a situação e direitos humanos dos imigrantes;
xviii) realizar informações periódicas ao público sobre as situações de violência e
discriminação praticadas contra os imigrantes; xix) realizar coleta de dados
confiáveis sobre a imigração em trânsito no país e as violações de direitos humanos
praticadas contra os imigrantes; xx) estabelecer esforços para que as deportações
realizadas a partir dos Estados Unidos sejam feitas para locais onde a segurança
dos nacionais do México seja garantida; xxi) disponibilizar recursos e políticas para
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reduzir a pobreza e desigualdade no país; xxii) preservar o registro histórico das
situações de violência e discriminação praticadas contra os imigrantes no país, para
evitar que estas situações se repitam no futuro. Além destas recomendações gerais
sobre medidas contra violência e discriminação que atingem os migrantes no país, a
Comissão elenca recomendações específicas para os temas do desaparecimento de
imigrantes, tráfico de pessoas, direitos das mulheres e desaparecimento forçado,
que incluem políticas de prevenção e resposta a estes crimes.
Tema que merece maior destaque no âmbito do relatório, considerando o
objeto desta pesquisa, é o contido no seu capítulo 4 sobre igualdade, não
discriminação e direitos econômicos, sociais e culturais. Sobre a regularização e
acesso à documentação pelos imigrantes, observa-se a dificuldade de acesso à
documentação por falta de recursos ou de conhecimento do idioma espanhol,
apesar do artigo 14 da lei de Imigração prever a possibilidade de tradutor para o
migrante. A Comissão mostrou-se igualmente preocupada com o fato de que a
regularização da documentação de esposa de nacional do México a coloca em
posição de dependência em relação ao marido.
Em relação ao reconhecimento do direito à nacionalidade, a Comissão foi
informada sobre casos de recusas de registro de crianças nascidas no México filhas
de imigrantes em situação irregular, apenar do artigo 9º da Lei de Migração, que
determina a ilegalidade de recusa de autorização de atos relativos ao status civil ou
nascimento, independente do status migratório. Esta recusa dos notários também
contraria o artigo 30 da Constituição mexicana, que garante a aquisição da
nacionalidade do país por nascimento. Neste contexto, a Comissão reafirma que em
nenhum caso a situação migratória dos pais pode impedir o exercício do direito à
nacionalidade dos filhos. Assim, solicita que o Estado proceda à adequada
capacitação dos agentes públicos, para impedir situações como de imigrantes que
sequer tentam registrar os filhos nascidos no México, por medo da deportação.
Sobre os direitos trabalhistas, a Comissão afirma que direitos trabalhistas dos
migrantes estão mais expostos a abusos que os dos nacionais mexicanos, uma
situação ainda mais grave no caso dos imigrantes indocumentados.
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No que tange ao direito à educação, a Comissão relata dificuldades de
acesso à educação por crianças imigrantes, em razão da exigência de apresentação
de documentos migratórios e das cobranças para a validação de estudos prévios.
Ademais, ressalta que muitos trabalhadores imigrantes e suas famílias não dominam
a língua espanhola, mas apenas línguas indígenas. Neste ponto, elogia os esforços
do Estado do México para atacar o problema, por meio do seu Programa para
Crianças Migrantes (PRONIN) e sugere a expansão deste para incluir crianças não
contempladas até aquele momento.
Finalmente, no campo da saúde, a Comissão aprova a lei de Migração de
2011, que em seu artigo 8º reconhece o direito de todo imigrante ao tratamento
médico, independente de seu status migratório. Contudo, a Comissão ressalta a
informação de que nem sempre este direito é garantido, sobretudo no caso dos
imigrantes em situação irregular, que terminam recorrendo a clínicas clandestinas ou
procedendo à automedicação, o que põe em risco suas vidas.
A partir destas constatações, a Comissão recomenda: i) garantir o
reconhecimento da nacionalidade mexicana às crianças nascidas no país,
independente do status migratório dos seus pais; ii) garantir o baixo preço dos
programas de regularização migratória, incluindo situações de gratuidade; iii)
garantir o conhecimento dos direitos trabalhistas pelos migrantes, disponibilizando
auxílio legal pro Bono; iv) processar e punir os empregadores autores de abusos de
direitos dos trabalhadores imigrantes; v) aumentar a proteção dos trabalhadores
sazonais, por meio de inspeções e garantia de contratos formais; vi) adotar medidas
para garantir os direitos econômicos, sociais e culturais dos imigrantes; vii)
assegurar a proteção dos trabalhadores domésticos por meio de inspeções dos
locais de trabalho e campanhas informativas; viii) realizar programas de atenção à
saúde do trabalhador agrícola migrante e suas famílias; ix) fortalecer os mecanismos
de acesso das crianças imigrantes à educação; x) estabelecer procedimentos de
auxílio aos imigrantes analfabetos, com baixa educação formal ou que não dominem
a língua espanhola.
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5. SÍNTESE ANALÍTICA DAS POLÍTICAS

MIGRATÓRIAS

DOS PAÍSES

SELECIONADOS
Todos os sete países estudados renovaram suas políticas migratórias por
meio de normas adotadas na segunda metade dos anos 2000. Estas normas
representam uma nova perspectiva das políticas migratórias, anteriormente vistas
estritamente como instrumentos de regulação dos aspectos burocráticos e logísticos
do controle de entrada e saída de estrangeiros do território nacional, como se pôde
verificar nas normas dos países estudados que não se adequaram aos critérios da
pesquisa. De simples referências genéricas aos direitos humanos dos migrantes e
da igualdade de direitos e prerrogativas entre estrangeiros e nacionais passou-se a
textos legais que adotam uma abordagem da política migratória pautada nos direitos
humanos, que passam a ser o centro dos objetivos, princípios e instrumentos de tais
políticas. Segue-se, assim, orientação internacional na matéria, fortemente
constatada no mapeamento legislativo internacional.
Apesar de reconhecerem de forma geral o respeito e realização de todos os
direitos humanos consagrados nas normas nacionais e instrumentos internacionais e
a igualdade de direitos entre nacionais e estrangeiros, as políticas migratórias dos
países selecionados deram um passo a mais e passaram a mencionar
expressamente determinados direitos que se revestem de especial importância para
os imigrantes. O país que apresentou a lista mais extensa de direitos é a Bolívia. Os
direitos mais citados são saúde, educação, direitos trabalhistas, não discriminação,
acesso à justiça, informação, moradia, proteção da família, documentos e liberdade
de circulação. Segue tabela que auxilia na visualização dos direitos humanos
especificamente citados nas políticas/normas migratórias dos países estudados:
Quadro 1. Direitos humanos especificamente citados nas políticas migratórias
País
Argentina

Bolívia

Direitos Humanos
Direito à migração, igualdade perante a lei, saúde, educação,
trabalho, seguridade social, acesso à justiça, informação,
participação, proteção da família, não discriminação, documentos,
direitos trabalhistas, direitos políticos (voto).
Não discriminação, direito à migração, saúde, moradia digna,
trabalho, seguridade social, educação, direito de petição, equidade
de gênero, liberdade de residência, permanência e circulação,
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proteção da família, direito de voto (com limitações), liberdade de
pensamento, de opinião, de expressão, de religião e de culto,
informação, liberdade de associação, direitos das mulheres
(segurança e proteção contra a violência de gênero), direitos
trabalhistas (informação, associação e participação em sindicatos,
interdição da servidão, escravidão e outros tratamentos cruéis,
desumanos ou degradantes, entre outros), direitos das trabalhadoras
migrantes.
Direito à saúde, educação, acesso à moradia, trabalho, liberdade de
circulação e de residência, liberdade de pensamento e de
consciência, acesso à justiça, direitos trabalhistas, não
discriminação, proteção da família, igualdade perante a lei,
participação, direito de voto.
Equidade de gênero, direitos das crianças e adolescentes, acesso à
justiça, liberdade de circulação, seguridade social, informação, não
discriminação, direito ao devido processo (refugiados, apátridas e
solicitantes de refúgio), direitos trabalhistas, educação, saúde,
direitos das mulheres.
Direito à migração, proteção de grupos vulneráveis, proteção da
família
Não discriminação, proteção dos grupos vulneráveis, direitos das
crianças e adolescentes, igualdade perante a lei, liberdade de
circulação, educação, saúde, personalidade jurídica (documentos),
proteção da família, acesso à justiça, devido processo, informação,
direito à segurança, direito ao trabalho.
Direito à migração, proteção da família, devido processo, acesso à
justiça, igualdade perante a lei, não discriminação, saúde, trabalho,
seguridade social, moradia, educação, informação, direitos
trabalhistas.

Um aspecto significativo constatado na análise das políticas migratórias dos
países selecionados é a proteção dos grupos vulneráveis, particularmente presente
na política migratória mexicana (mulheres, menores, idosos, pessoas com
deficiência, enfermos, entre outros), e especialmente a proteção das crianças e
adolescentes imigrantes, âmbito no qual merece destaque a Costa Rica,
especialmente pelo seu Regulamento n° 36659-G para a aplicação da Lei Geral de
Migração e Estrangeiros aos menores de idade. Também é relevante a proteção
destinada aos imigrantes em situação migratória irregular, aos quais foram
reconhecidos os mesmos direitos e prerrogativas, proibindo-se geralmente qualquer
ato discriminatório ou que lhes impeça o acesso aos direitos e serviços públicos
correspondentes, a exemplo do artigo 9º da Lei n° 18.250 de 2008 sobre migração
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do Uruguai, ou mais especificamente a Lei de Migração do México de 2013, nos
artigos 2º, 66 e 67.
Cabe destacar a grande inovação apresentada na Lei n° 370 de migração da
Bolívia ao regulamentar o tema das migrações ambientais induzidas por mudanças
climáticas, no seu artigo 65, comprometendo-se com políticas públicas que
viabilizem a admissão de populações deslocadas por mudanças climáticas. Lembrase que o tema não conta atualmente com nenhuma regulamentação no contexto
internacional ou regional, mas apresenta-se como questão prioritária a ser
considerada nas políticas/normas migratórias nacionais. A Bolívia representa, assim,
um primeiro exemplo de regulamentação do tema em âmbito nacional no contexto
da América Latina. Ainda sobre este tema, merece destaque igualmente a iniciativa
argentina prevendo a opção migratória para vítimas de desastres naturais ou
provocados pela ação humana, no artigo 24 do Decreto 616 de 2010.
Em matéria de acesso aos serviços públicos essenciais, algumas referências
interessantes foram identificadas nas políticas migratórias estudadas, com destaque
para a Argentina, Chile, Costa Rica, México e Uruguai, se bem que referências mais
gerais possam igualmente ser identificadas em todos os países analisados. Foi dada
prioridade ao acesso à educação, saúde, seguridade social e justiça. Garante-se o
acesso a estes serviços a todos os imigrantes, sem discriminação e em iguais
condições em relação aos nacionais, inclusive para os imigrantes em situação
migratória irregular. Destaca-se que a Política Migratória Integral para a Costa Rica
2013-2023 prevê entre seus objetivos a facilitação deste acesso e que a Lei n° 8764
de migração adotou uma importante medida neste sentido, por meio da criação do
Fundo Social Migratório para apoiar o processo de integração social da população
imigrante nos serviços nacionais de saúde, educação, seguridade e justiça. Verificase que a questão das dificuldades de acesso dos migrantes aos serviços públicos
essenciais não passou despercebida e foi identificada como um aspecto importante
da política migratória, integrando-se dispositivos específicos para garantir este
acesso a todos os imigrantes, independentemente de sua condição migratória. Para
melhor visualizar os dispositivos específicos em matéria de acesso aos serviços
públicos essenciais, segue tabela sobre o tema:
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Quadro 2. Referências específicas ao acesso aos serviços públicos essenciais
País
Argentina

Referências
Lei n° 25.871 de migrações
ARTÍCULO 6° _ El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el
acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas
condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los
nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes
públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad
social.
ARTÍCULO 7° _ En ningún caso la irregularidad migratoria de un
extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento
educativo, ya sea este público o privado; nacional, provincial o
municipal; primario, secundario, terciario o universitario. Las
autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar
orientación y asesoramiento respecto de los trámites
correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad
migratoria.
ARTÍCULO 8° _ No podrá negársele o restringírsele en ningún caso,
el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención
sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su
situación migratoria. Las autoridades de los establecimientos
sanitarios deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de
los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la
irregularidad migratoria.
Decreto 616 que regulamenta a Lei n° 25.871
ARTÍCULO 6º.- El MINISTERIO DEL INTERIOR, a través de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sus autoridades
delegadas y las fuerzas que componen la Policía Migratoria Auxiliar,
en el ejercicio de las competencias asignadas, velarán por el
resguardo de los derechos humanos y el goce del derecho a migrar
reconocido por la Ley Nº 25.871. Asimismo, prestará colaboración
con otras áreas de los Gobiernos Nacional, Provincial, Municipal y
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en aquellas
acciones o programas tendientes a lograr la integración de los
migrantes a la sociedad de recepción y a garantizar su acceso a
los servicios sociales, bienes públicos, salud, educación,
justicia, trabajo, empleo y seguridad social, en igualdad de
condiciones con los nacionales.
ARTÍCULO 7º.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN dictará las normas
y dispondrá las medidas necesarias para garantizar a los
extranjeros, aún en situación de irregularidad migratoria, el acceso a
los distintos niveles educativos con el alcance previsto en la Ley Nº
26.206.
ARTÍCULO 8º.- El MINISTERIO DE SALUD dictará las normas y
dispondrá las medidas necesarias para garantizar a los extranjeros,
aún en situación de irregularidad migratoria, el libre acceso a la
asistencia sanitaria y social. La identidad de aquéllos podrá ser
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demostrada mediante la documentación extendida por las
autoridades de su país de origen o consulados en la REPÚBLICA
ARGENTINA.
Bolívia

Lei n° 370 – Lei de migração
ARTÍCULO 12. (DERECHOS)
I.
Las personas migrantes extranjeras gozarán en igualdad de
condiciones que las nacionales, de los derechos reconocidos en la
Constitución Política del Estado, las leyes y los Instrumentos
Internacionales de los cuales el Estado Boliviano sea parte.
II.
El Estado garantiza a las personas migrantes extranjeras,
el ejercicio y goce de los siguientes derechos:
4.
Al trabajo, a la seguridad social, a los servicios y prestaciones
sociales básicas; a ejercer una actividad remunerada por cuenta
propia o ajena, de acuerdo a lo previsto en esta Ley.
5.
Al acceso a una enseñanza básica y superior.

Chile

Lei n° 20.430 que estabelece disposições sobre proteção de
refugiados
Artículo 13. Derechos. […]
De la misma manera, los refugiados y sus familias tendrán derecho a
acceder a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo, ya sea
en condiciones de trabajador dependiente o por cuenta propia, en
igualdad de condiciones que los demás extranjeros.
Instrução Presidencial n° 009 que das instruções sobre a
Política Nacional Migratória
i. Integración y protección social de los inmigrantes. El Estado
debe garantizar la integración harmoniosa de los extranjeros
que legalmente residan en Chile a la comunidad nacional,
promoviendo para este efecto la igualdad de trato en materia
laboral, seguridad social, derechos culturales y libertades
individuales. Es deber del Estado de Chile garantizar el
ejercicio de los siguientes derechos: 1) la educación, para
todos los niños, niñas y adolescentes, siendo prioridad
del Gobierno otorgar oportunidades educativas, tanto a
los chilenos como a los extranjeros que residen en Chile,
para ingresar y permanecer en el sistema educacional en
igualdad de condiciones; 2) salud, donde no se podrá en
ningún caso denegar prestaciones de salud a los
extranjeros que lo requieran, de acuerdo con su situación
previsional; 3) trabajo, donde el Estado adoptara todas las
medidas necesarias para sancionar y en lo posible terminar
con la contratación de inmigrantes en situación irregular. En el
caso que la relación laboral se haya producido en situación de
residencia irregular, ello no podrá menoscabar los derechos
laborales del inmigrante con respeto a su empleador.

Costa Rica

Lei n° 8764 – Lei geral de migração e estrangeiros
ARTÍCULO 7.
7) La tramitación de toda gestión migratoria deberá garantizar el
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aseguramiento a la seguridad social por parte de las personas
migrantes. Tal garantía obligará a que todo trámite migratorio deba
contemplar, como uno de sus requisitos básicos, contar con los
seguros que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
ARTÍCULO 31.
6) Las personas extranjeras tendrán acceso al sistema de seguridad
social costarricense, de acuerdo con la legislación vigente y su
categoría migratoria. Asimismo, tendrán el deber de contribuir con la
sostenibilidad del sistema de seguridad social y de contribuir con los
gastos públicos.
ARTÍCULO 242.El Fondo Social Migratorio estará dirigido a apoyar
el proceso de integración social de la población migrante en los
servicios nacionales de migración, salud, educación, seguridad y
justicia.
Política Migratória Integral para a Costa Rica 2013-2023
“A integração dos trabalhadores migrantes e refugiados à estrutura
produtiva do país requer o acesso a serviços de saúde, educação,
justiça e trabalho digno, e também o reconhecimento de todos os
direitos trabalhistas, a fim de que esta integração não seja
instrumental e sim real e efetiva”. (p. 22)
Objetivos específicos: 7) promover melhores condições de trabalho e
o respeito dos direitos trabalhistas dos migrantes e refugiados; 8)
facilitar as condições de acesso à saúde das pessoas migrantes e
refugiadas; 9) promover as condições de acesso ao sistema
educativo costarriquense para as pessoas migrantes e refugiadas
em todos os níveis e modalidades de educação pública, técnica e
superior; 14) garantir a proteção e a assistência e a defesa das
populações vulneráveis. (p. 52)

Equador

México

Os estrangeiros e suas famílias residentes regularizados, que não
tenham renda suficiente para satisfazer necessidades básicas de
alimentação, habitação e saúde e que por sua condição de pobreza
não possam cotizar para o Seguro de Saúde, serão beneficiários de
seguro por conta do Estado. (p. 29)
Plano Nacional do Bem Viver 2013-2017
Cita entre suas políticas a garantia da igualdade real no acesso aos
serviços de saúde e educação de qualidade às pessoas e grupos
que requerem especial consideração pela persistência de
desigualdades, exclusão e discriminação, assim como garantir a
proteção e fomentar a inclusão econômica e social de pessoas em
situação de mobilidade humana.
Lei de Migração
Artículo 8. Los migrantes podrán acceder a los servicios educativos
provistos por los sectores público y privado, independientemente de
su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.
Los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención
médica, provista por los sectores público y privado,
independientemente de su situación migratoria, conforme a las
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disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Los migrantes independientemente de su situación migratoria,
tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna,
cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para
preservar su vida.
En la prestación de servicios educativos y médicos, ningún acto
administrativo establecerá restricciones al extranjero, mayores a las
establecidas de manera general para los mexicanos.
Artículo 15. El Estado mexicano promoverá el acceso y la
integración de los migrantes que obtengan la condición de estancia
de residentes temporales y residentes permanentes, a los distintos
ámbitos de la vida económica y social del país, garantizando el
respeto a su identidad y a su diversidad étnica y cultural.
Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Salud:
I. Promover en coordinación con las autoridades sanitarias de los
diferentes niveles de gobierno que, la prestación de servicios de
salud que se otorgue a los extranjeros, se brinde sin importar su
situación migratoria y conforme a las disposiciones jurídicas
aplicables; [...]
Lei Sobre Refugiados e Proteção Complementar

Uruguai

Artículo 44. En virtud de las condiciones que presentan los
refugiados al salir de su país de origen respecto de los demás
extranjeros, deberán recibir las mayores facilidades posibles para el
acceso a los derechos y garantías consagradas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos de
derechos humanos debidamente firmados y ratificados por el Estado
Mexicano, de conformidad con las disposiciones aplicables, entre
ellos:
I. Recibir apoyo de las instituciones públicas, en el ejercicio y respeto
de sus derechos;
II. Recibir servicios de salud;
III. Recibir educación y, en su caso, el reconocimiento de sus
estudios;
Artículo 56. La Secretaría promoverá que las dependencias y
entidades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y sus
Delegaciones, así como las instituciones que otorguen apoyos a
las personas a que se refiere el artículo 54 de esta Ley, brinden las
facilidades a los solicitantes y refugiados para el acceso a los
beneficios de sus programas, de conformidad con las disposiciones
jurídicas que resulten aplicables.
Lei n° 18.250 que estabelece normas em matéria de migração
Artículo 9º.- La irregularidad migratoria en ningún caso impedirá que
la persona extranjera tenga libre acceso a la justicia y a los
establecimientos de salud. Las autoridades de dichos centros
implementarán los servicios necesarios para brindar a las personas
migrantes la información que posibilite su regularización en el país.
Artículo 11.- Los hijos de las personas migrantes gozarán del
derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de
igualdad de trato con los nacionales. El acceso de los hijos de
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trabajadores migrantes a las instituciones de enseñanza pública o
privada no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación
irregular de los padres.
Artículo 18.- Las personas migrantes gozarán, con respecto a la
seguridad social, del mismo trato que las nacionales en la medida
que cumplan los requisitos previstos en la legislación del Estado
uruguayo en la materia y de los instrumentos bilaterales y
multilaterales ratificados por el país.

Além das previsões identificadas nas normas migratórias de base dos países
estudados, uma pesquisa complementar foi realizada visando identificar possíveis
políticas públicas capazes de favorecer o respeito e a realização dos direitos
humanos dos imigrantes assim como o acesso destes aos serviços públicos
essenciais.
Quanto às políticas públicas e práticas adotadas para favorecer o acesso dos
imigrantes aos serviços essenciais, proteção e realização de seus direitos humanos,
verifica-se que a maior parte dos países estudados avançou neste sentido.
A Argentina adotou políticas nos temas da regularização de migrantes,
documentação, crianças imigrantes não acompanhadas ou separadas de suas
famílias em busca de asilo (Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de
Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes), trabalhadores imigrantes, migrações e
violência de gênero, educação e direitos humanos dos imigrantes em geral.
Já o Uruguai criou instituições voltadas à assistência aos imigrantes, como a
Instituição Nacional de Direitos Humanos e Defensoria Pública – INDDHH – e o
Conselho Constitutivo Assessor de Migrações (CCAM), como um órgão assessor da
Junta Nacional de Migrações.
O Chile merece especial destaque como país que adotou a quantidade mais
expressiva de políticas e práticas. Em relação aos destinatários, políticas de atenção
aos usuários dos serviços migratórios, trabalhadores(as) imigrantes, crianças,
mulheres - com destaque para a celebração de Convênio entre o Ministério do
Interior (Departamento de Estrangeiros) e o Serviço Nacional da Mulher visando
facilitar o acesso das imigrantes, solicitantes de refúgio e refugiadas à rede de
proteção para vítimas de violência intrafamiliar. Há também políticas voltadas áreas
determinadas, como a saúde, especialmente com o grupo assessor Saúde dos
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Migrantes e Refugiados - e educação - visto que o Ministério do Interior também
firmou acordo com o Ministério da Educação estabelecendo uma Ação Especial de
Acesso à Educação, facilitando-se o acesso das crianças imigrantes ao ensino no
país, independente da condição migratória dos seus pais. Sobre a área de
educação, existe, igualmente, um Convênio entre o Ministério do Interior
(Departamento de Estrangeiros) e a Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI),
para facilitação do ingresso em programas de educação de crianças de até cinco
anos, filhos de mulheres imigrantes ou refugiadas, independente do status
migratórios em que se encontrem as crianças.
No Equador, destaca-se o Plano Nacional do Bem Viver que cita entre suas
políticas a garantia da igualdade real no acesso aos serviços de saúde e educação
de qualidade às pessoas e grupos que requerem especial consideração pela
persistência de desigualdades, exclusão e discriminação, assim como garantir a
proteção e fomentar a inclusão econômica e social de pessoas em situação de
mobilidade humana. Destaca-se igualmente a Agenda Nacional de Mobilidade
Humana, organizada em quatro eixos: i) proteção integral e restituição de direitos; ii)
direitos de bem viver (derechos del Buen Vivir), como saúde, educação, trabalho,
assistência social e habitação; iii) corresponsabilidade internacional; iv) participação
para as pessoas em mobilidade humana, com o propósito de zelar pelo exercício de
seus direitos e viabilizar a aplicação da Constituição Política do Equador em todas
as regiões do país.
A Costa Rica desenvolveu políticas em matéria de moradia, com Política
Nacional de Habitação e Assentamentos Humanos 2013 a 2030, que contempla a
necessidade de atenção à população imigrante no que se refere à realização do
direito à moradia, de proteção de mulheres e crianças imigrantes.
No México destaca-se a criação dos Grupos Beta para a proteção dos direitos
humanos dos migrantes e em matéria de crianças imigrantes a criação dos Oficiais
de Proteção à Infância (OPIS) e o Programa de Educação Básica para Crianças de
Famílias Sazonais Agrícolas Migrantes.
Verifica-se que uma atenção especial foi dada por estes países à questão das
crianças imigrantes, conforme se pode verificar no quadro abaixo:
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Quadro 3. Políticas voltadas às crianças imigrantes
PAÍS

POLÍTICA

Argentina

Protocolo para a proteção, assistência e busca de
soluções duradouras para as crianças não acompanhadas
ou separadas de suas famílias em busca de asilo
Projeto Uruguay unido para poner fin a la violencia hacia
mujeres, niñas y adolescentes
Convênio entre o Ministério do Interior (Departamento de
Estrangeiros) e Ministério da Saúde para a garantia do
acesso à saúde das crianças e adolescentes menores de
dezoito anos no sistema de saúde pública chileno,
independente de sua situação migratória.
Acordo entre o Ministério do Interior (Departamento de
Estrangeiros) e o Serviço Nacional de Menores que prevê
a facilitação do acesso à rede de proteção social da
infância e adolescência aos filhos de famílias de
imigrantes e/ou refugiados que têm seus direitos
vulnerados ou infratores de leis.
Regulamento n° 36659-G para aplicação da Lei geral de
migração aos menores de idade de 2011
Oficiais de Proteção à Infância (OPIS), Programa de
Educación Básica para Niños y Niñas de Familias
Jornaleras Agrícolas Migrantes

Uruguai
Chile

Costa Rica
México

Por fim, cabe destacar todos os dispositivos das políticas/normas dos sete
países estudados que dispõem especificamente sobre direitos humanos dos
imigrantes e acesso aos serviços públicos essenciais:
Quadro 4. Normas sobre migração: estudo comparado
NORMA

DATA

Lei n° 25.871 de
migrações

21 de
janeiro de
2004

EXTRATOS
MERCOSUL
Argentina
CAPÍTULO II
PRINCIPIOS GENERALES
ARTÍCULO 3° _ Son objetivos de la presente ley:
a) Fijar las líneas políticas fundamentales y sentar las
bases estratégicas en materia migratoria, y dar
cumplimiento a los compromisos internacionales de
la República en materia de derechos humanos,
integración y movilidad de los migrantes; […]
d) Garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación
familiar; […]
f) Asegurar a toda persona que solicite ser admitida en
la República Argentina de manera permanente o
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temporaria, el goce de criterios y procedimientos de
admisión no discriminatorios en términos de los
derechos y garantías establecidos por la Constitución
Nacional, los tratados internacionales, los convenios
bilaterales vigentes y las leyes;
g) Promover y difundir las obligaciones, derechos y
garantías de los migrantes, conforme a lo establecido
en la Constitución Nacional, los compromisos
internacionales y las leyes, manteniendo en alto su
tradición humanitaria y abierta con relación a los
migrantes y sus familias;
h) Promover la inserción e integración laboral de los
inmigrantes que residan en forma legal para el mejor
aprovechamiento de sus capacidades personales y
laborales a fin de contribuir al desarrollo económico y
social de país;
TÍTULO I
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
EXTRANJEROS
CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS
EXTRANJEROS
ARTÍCULO 4° _ El derecho a la migración es esencial e
inalienable de la persona y la República Argentina lo
garantiza sobre la base de los principios de igualdad y
universalidad.
ARTÍCULO 5° _ El Estado asegurará las condiciones
que garanticen una efectiva igualdad de trato a fin de
que los extranjeros puedan gozar de sus derechos y
cumplir con sus obligaciones, siempre que satisfagan
las condiciones establecidas para su ingreso y
permanencia, de acuerdo a las leyes vigentes.
ARTÍCULO 6° _ El Estado en todas sus jurisdicciones,
asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus
familias en las mismas condiciones de protección,
amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en
particular lo referido a servicios sociales, bienes
públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y
seguridad social.
ARTÍCULO 7° _ En ningún caso la irregularidad
migratoria de un extranjero impedirá su admisión como
alumno en un establecimiento educativo, ya sea este
público o privado; nacional, provincial o municipal;
primario, secundario, terciario o universitario. Las
autoridades de los establecimientos educativos deberán
brindar orientación y asesoramiento respecto de los
trámites correspondientes a los efectos de subsanar la
irregularidad migratoria.
ARTÍCULO 8° _ No podrá negársele o restringírsele en
ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la
asistencia social o atención sanitaria a todos los
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extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su
situación migratoria. Las autoridades de los
establecimientos sanitarios deberán brindar orientación
y
asesoramiento
respecto
de
los
trámites
correspondientes a los efectos de subsanar la
irregularidad migratoria.
ARTÍCULO 9° _ Los migrantes y sus familiares tendrán
derecho a que el Estado les proporcione información
acerca de:
a) Sus derechos y obligaciones con arreglo a la
legislación vigente;
b) Los requisitos establecidos para su admisión,
permanencia y egreso;
c) Cualquier otra cuestión que le permita o facilite
cumplir formalidades administrativas o de otra índole en
la República Argentina.
La autoridad de aplicación adoptará todas las medidas
que considere apropiadas para difundir la información
mencionada y, en el caso de los trabajadores migrantes
y sus familias, velará asimismo porque sea
suministrada por empleadores, sindicatos u otros
órganos o instituciones. La información requerida será
brindada gratuitamente a los extranjeros que la soliciten
y, en la medida de lo posible, en un idioma que puedan
entender.
ARTÍCULO 10. El Estado garantizará el derecho de
reunificación familiar de los inmigrantes con sus padres,
cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores con
capacidades diferentes.
ARTÍCULO 11. _ La República Argentina facilitará, de
conformidad con la legislación nacional y provincial en
la materia, la consulta o participación de los extranjeros
en las decisiones relativas a la vida pública y a la
administración de las comunidades locales donde
residan.
ARTÍCULO 12. _ El Estado cumplimentará todo lo
establecido en las convenciones internacionales y todas
otras que establezcan derechos y obligaciones de los
migrantes, que hubiesen sido debidamente ratificadas.
ARTÍCULO 13. A los efectos de la presente ley se
considerarán discriminatorios todos los actos u
omisiones determinados por motivos tales como etnia,
religión, nacionalidad, ideología, opinión política o
gremial, sexo, género, posición económica o caracteres
físicos, que arbitrariamente impidan, obstruyan,
restrinjan o de algún modo menoscaben el pleno
ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y
garantías fundamentales reconocidos en la Constitución
Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes.
ARTÍCULO 14. _ El Estado en todas sus jurisdicciones,
ya sea nacional, provincial o municipal, favorecerá las
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iniciativas tendientes a la integración de los extranjeros
en su comunidad de residencia, especialmente las
tendientes a: […]
CAPÍTULO III
DE LOS DOCUMENTOS
ARTÍCULO 30. _ Podrán obtener el Documento
Nacional de Identidad, los extranjeros con residencia
permanente o temporaria.
ARTÍCULO 31. _ Los solicitantes de refugio o asilo, con
autorización de residencia precaria, podrán obtener su
Documento Nacional de Identidad una vez reconocidos
como "refugiados" o "asilados" por la autoridad
competente.
ARTÍCULO 32. _ Cuando se trate de extranjeros
autorizados en calidad de "residentes temporarios__ el
Documento Nacional de Identidad se expedirá por el
mismo plazo que corresponda a la subcategoría
migratoria otorgada, renovable conforme a las
prórrogas que se autoricen.
ARTÍCULO 33. _ En los casos precedentes, en el
documento identificatorio a otorgarse, deberá dejarse
expresa y visible constancia de:
a) La nacionalidad del titular;
b) El carácter permanente o temporario de la residencia
en el país;
c) Actuación en la que se otorgó el beneficio y número
de resolución;
d) Plazo de la residencia autorizada y vencimiento.

Decreto 616 que
regulamenta a Lei
n° 25.871

3 de maio
de 2010

CAPÍTULO II
DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES
DE LOS DADORES DE TRABAJO, ALOJAMIENTO Y
OTROS
ARTÍCULO 56. _ La aplicación de la presente ley no
eximirá al empleador o dador de trabajo del
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la
legislación laboral respecto del extranjero, cualquiera
sea su condición migratoria; asimismo, en ningún modo
se afectarán los derechos adquiridos por los
extranjeros, como consecuencia delos trabajos ya
realizados, cualquiera sea su condición migratoria.
TÍTULO I DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
LOS EXTRANJEROS CAPÍTULO I DE LOS
DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS
ARTÍCULO
ARTÍCULO 6º.- El MINISTERIO DEL INTERIOR, a
través
de
la
DIRECCIÓN
NACIONAL
DE
MIGRACIONES, sus autoridades delegadas y las
fuerzas que componen la Policía Migratoria Auxiliar, en
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el ejercicio de las competencias asignadas, velarán por
el resguardo de los derechos humanos y el goce del
derecho a migrar reconocido por la Ley Nº 25.871.
Asimismo, prestará colaboración con otras áreas de los
Gobiernos Nacional, Provincial, Municipal y de la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en
aquellas acciones o programas tendientes a lograr la
integración de los migrantes a la sociedad de recepción
y a garantizar su acceso a los servicios sociales, bienes
públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y
seguridad social, en igualdad de condiciones con los
nacionales.
ARTÍCULO 7º.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN
dictará las normas y dispondrá las medidas necesarias
para garantizar a los extranjeros, aún en situación de
irregularidad migratoria, el acceso a los distintos niveles
educativos con el alcance previsto en la Ley Nº 26.206.
ARTÍCULO 8º.- El MINISTERIO DE SALUD dictará las
normas y dispondrá las medidas necesarias para
garantizar a los extranjeros, aún en situación de
irregularidad migratoria, el libre acceso a la asistencia
sanitaria y social. La identidad de aquéllos podrá ser
demostrada mediante la documentación extendida por
las autoridades de su país de origen o consulados en la
REPÚBLICA ARGENTINA.
ARTÍCULO 9º.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES, por sí o a través de convenios que
suscriba con organismos que actúen en jurisdicción de
los Gobiernos Nacional, Provincial, Municipal o de la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y con los
demás organismos o instituciones que
corresponda, desarrollará las siguientes acciones:
a) Dictar cursos periódicos de capacitación para sus
agentes y para los que cumplan tareas en las fuerzas
que componen la Policía Migratoria Auxiliar, poniendo
especial énfasis en la necesidad del
conocimiento por parte de aquéllos de los derechos,
deberes y garantías de los extranjeros.
b) Organizar un sistema de formación e información
sobre los derechos y deberes que acuerda la Ley Nº
25.871 y sus modificatorias y la presente
reglamentación para funcionarios, empleados públicos
y personal que se desempeña en entes privados que
tienen trato con los extranjeros, en especial las
entidades educativas, de salud, alojamiento y
transporte.
c) Brindar información en materia migratoria a
extranjeros, en especial para facilitar los trámites
necesarios para cumplir con su radicación. A tal fin se
contemplará la utilización de sus lenguas de
origen y la asistencia de intérpretes lingüísticos y
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mediadores culturales.
ARTÍCULO 10.- El MINISTERIO DEL INTERIOR, a
través
de
la
DIRECCIÓN
NACIONAL
DE
MIGRACIONES y demás organismos competentes,
adoptará las medidas necesarias para asegurar el
ejercicio del derecho de reunificación familiar con los
alcances previstos en los artículos 10 de la Ley Nº
25.871 y 44 de la CONVENCIÓN INTERNACIONAL
SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODOS LOS
TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS
FAMILIARES, aprobada por la Ley Nº 26.202.
ARTÍCULO 11.- El MINISTERIO DEL INTERIOR, a
través
de
la
DIRECCIÓN
NACIONAL
DE
MIGRACIONES o por intermedio de convenios que se
suscriban con organismos que actúen en jurisdicción
Provincial, Municipal o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, adoptará las medidas necesarias
para informar a los extranjeros respecto de las
condiciones y requisitos del ejercicio del derecho al
voto. Asimismo, promoverá las acciones conducentes a
fin de garantizar distintas formas de participación real y
efectiva en las decisiones relativas a la vida pública y a
la administración de las comunidades locales de los
extranjeros residentes en ellas.
[…]

ARTÍCULO 24.- Los extranjeros que ingresen al país
como "residentes transitorios" podrán ser admitidos en
las subcategorías establecidas por el artículo 24 de la
Ley Nº 25.871, con los siguientes alcances: […]
h) Especiales: para los casos en que se justifique un
tratamiento especial, la DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES podrá dictar disposiciones de carácter
general que prevean los recaudos a cumplimentar para
ser admitidos como residentes transitorios especiales.
Asimismo, se tendrá en cuenta la situación de aquellas
personas que, a pesar de no requerir protección
internacional, transitoriamente no pueden retornar a sus
países de origen en razón de las condiciones
humanitarias prevalecientes o debido a las
consecuencias generadas por desastres naturales o
ambientales ocasionados por el hombre. A este fin
podrán tomarse en cuenta las recomendaciones de no
retorno que formulare el ALTO COMISIONADO DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS
(ACNUR).
CAPÍTULO II DE LAS RESPONSABILIDADES Y
OBLIGACIONES DE LOS DADORES DE TRABAJO,
ALOJAMIENTO Y OTROS
ARTÍCULO 56.- Con el fin de obtener la protección y el
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reconocimiento de los derechos establecidos en el
artículo 56 de la Ley Nº 25.871, los extranjeros podrán
recurrir al asesoramiento que brindan los servicios
jurídicos gratuitos que funcionan en el país, los cuales
no podrán negarles atención debido a la falta de
documentación argentina o a su calidad de extranjeros.
Bolívia
ARTÍCULO 2. (PRINCIPIOS). La presente Ley se rige
por los principios establecidos en la Constitución
Política del Estado y el respeto irrestricto de los
Derechos Humanos, basados en lo siguiente:
1. Vivir Bien. Vivir en armonía con los ciclos de la
madre tierra, del cosmos, la vida, la memoria histórica
que proyecta el futuro en equilibrio y en permanente
respeto con toda forma de existencia. Representa la
convivencia comunitaria con interculturalidad y sin
asimetrías de poder e incluye el reconocimiento de
nuestras culturas, su valorización y el sentimiento de
pertenencia de cada persona con su entorno.
2. No Discriminación. El Estado garantiza a las
bolivianas y los bolivianos, extranjeras y extranjeros, el
goce y ejercicio de todos los derechos establecidos por
la Constitución Política del Estado, sin distinción,
exclusión o preferencia fundada en el sexo, color, edad,
origen, cultura, nacionalidad, idioma, credo religioso,
estado civil, condición económica, social, política, grado
de instrucción, discapacidad u otras orientadas a
menoscabar la vigencia de sus derechos humanos y
libertades
fundamentales
reconocidos
por
la
Constitución Política del Estado.
3. Equidad de Género. El Estado garantiza la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, generando las
condiciones y los medios que contribuyan al logro de la
justicia social, la igualdad de oportunidades, la
aplicación de acciones afirmativas y la eliminación de
estereotipos contra las mujeres migrantes.
4. Reciprocidad. El Estado garantiza la vigencia de
los derechos que reclama para sus connacionales en el
exterior en el proceso migratorio, en responsabilidad
compartida con los distintos Estados.
5. Soberanía. El Estado Plurinacional de Bolivia,
determina libremente la norma que regula el ingreso,
tránsito, salida y permanencia de personas, en
observancia de los Derechos Humanos.
6. Transparencia. Asegurando el derecho a la
información, garantizar que los procedimientos y
requisitos para el ingreso, tránsito, permanencia y
salida de los migrantes extranjeros al país, sean claros
y de fácil acceso al conocimiento público.

398

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Mapeamento Normativo

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

ARTÍCULO 4. (DEFINICIONES). Para efectos de la
presente Ley se entenderá por: […]
16.
Migrantes Climáticos. Grupos de personas que
se ven obligadas a desplazarse de un Estado a otro por
efectos climáticos, cuando existe riesgo o amenaza a
su vida, sea por causas naturales, desastres
medioambientales, nucleares, químicos o hambruna.
TÍTULO III
DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS
DE LAS PERSONAS MIGRANTES EXTRANJERAS
CAPÍTULO I
DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES
EXTRANJERAS
ARTÍCULO 12. (DERECHOS)
I.
Las personas migrantes extranjeras gozarán en
igualdad de condiciones que las nacionales, de los
derechos reconocidos en la Constitución Política del
Estado, las leyes y los Instrumentos Internacionales de
los cuales el Estado Boliviano sea parte.
II.
El Estado garantiza a las personas migrantes
extranjeras, el ejercicio y goce de los siguientes
derechos:
1.
A la migración sobre la base de los principios de
igualdad, universalidad y reciprocidad.
2.
A la salud, derechos sexuales y reproductivos.
3.
A un hábitat y vivienda adecuada.
4.
Al trabajo, a la seguridad social, a los servicios y
prestaciones sociales básicas; a ejercer una actividad
remunerada por cuenta propia o ajena, de acuerdo a lo
previsto en esta Ley.
5.
Al acceso a una enseñanza básica y superior.
6.
A la petición individual o colectiva, oral o escrita
para obtener una respuesta pronta y oportuna.
7.
A la libertad de residencia, permanencia y
circulación en todo el territorio boliviano, en el marco
del ordenamiento jurídico.
8.
A la reunificación familiar con sus padres,
cónyuges, hijos dependientes o hijos mayores con
discapacidad.
9.
A sufragar en las elecciones municipales
conforme a normativa específica.
10.
A pedir y recibir refugio, en el marco del
ordenamiento jurídico, de los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Estado Plurinacional
de Bolivia.
11.
A la libertad de pensamiento, espiritualidad,
religión y culto.
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12.
A expresar y difundir libremente pensamientos u
opiniones.
13.
A acceder a la información conforme a Ley.
14.
A establecer y formar parte de asociaciones con
las limitaciones establecidas en la Constitución Política
del Estado, las leyes y la normativa vigente.
15.
A que se prevenga la violencia de género y
situaciones de vulnerabilidad que pueda sufrir la mujer
por su condición de migrante.
III.
El derecho a expresar y difundir libremente
pensamientos y opiniones, será limitado en las
siguientes circunstancias:
1.
Por razones fundadas de seguridad nacional y
de orden público.
2.
Cuando se trate de cualquier forma de
propaganda política o injerencia interna a favor o en
contra de conflictos armados internos o internacionales.
3.
Cuando se ejerza toda apología del odio
nacional, racial o religioso que constituya incitación a la
discriminación, la hostilidad o la violencia.
CAPÍTULO III
GARANTÍAS
ARTÍCULO 15. (GARANTÍAS CONSTITUCIONALES)
I.
La persona migrante extranjera que ingrese o
permanezca, temporal o definitivamente en el Estado
Plurinacional de Bolivia, tendrá las garantías previstas
en la Constitución Política del Estado y el ordenamiento
jurídico.
II.
Las organizaciones de defensa de los
inmigrantes, constituidas legalmente en el Estado
Plurinacional de Bolivia y registradas en la Dirección
General de Migración, coadyuvarán en el resguardo de
los derechos de los inmigrantes.
III.
La persona migrante extranjera tiene derecho a
la asistencia de un intérprete, en el caso que no hable
la lengua con la que se lo juzga.
TÍTULO IX
PROTECCIÓN LABORAL PARA TRABAJADORES
MIGRANTES EXTRANJEROS
CAPÍTULO ÚNICO
DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES
MIGRANTES
ARTÍCULO
49.
(DERECHOS
DE
LAS
TRABAJADORAS
Y
LOS
TRABAJADORES
MIGRANTES). Las trabajadoras y los trabajadores
migrantes además de los derechos establecidos en
la Constitución Política del Estado, Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos ratificados
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por el Estado y leyes nacionales, tendrán los
siguientes derechos:
1.
A ser informados por las autoridades
competentes del Estado de todas las condiciones
aplicables a su admisión y particularmente de las
relativas a su residencia.
2.
A elegir libremente su actividad remunerada o
buscar otro empleo en el caso que haya cesado su
actividad.
3.
A participar en igualdad de oportunidades en
asociaciones laborales y sindicatos, excepto en
situaciones que pudieran afectar la seguridad del
Estado o el orden público.
4.
A no ser sometidos a servidumbre, esclavitud,
explotación ni trabajos forzados.
5.
A que las autoridades consulares o diplomáticas
de su país de origen, sean informadas en caso de su
aprehensión o detención.
6.
En caso de salida obligatoria del país, la
trabajadora o el trabajador migrante deberá recibir el
pago de los salarios devengados, beneficios sociales y
otras prestaciones que se le adeuden.
7.
A transferir sus ingresos y ahorros, en particular
los fondos necesarios para el sustento de sus
familiares, sea a su país de origen o a cualquier otro, de
conformidad a Acuerdos Internacionales y a la
normativa nacional vigente.
8.
Las personas migrantes extranjeras en
condición de estudiantes podrán ejercer actividades
remuneradas a tiempo parcial o duración determinada,
en la medida en que ello no limite la prosecución de los
estudios.
9.
Los demás derechos reconocidos en convenios,
tratados,
acuerdos
bilaterales,
regionales
o
internacionales en materia laboral y de seguridad
social, ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia.
10.
A que se prevenga la discriminación de género,
la vulnerabilidad de la informalidad, la temporalidad, la
brecha salarial con las trabajadoras nacionales, el
acoso sexual y acoso laboral por razón de sexo,
promoviendo además acceso a redes de información y
apoyo social.
TÍTULO XI
MIGRACIÓN POR CAMBIO CLIMÁTICO
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 65. (MIGRACIÓN POR CAMBIO
CLIMÁTICO). El Consejo Nacional de Migración
promoverá la suscripción de convenios y acuerdos
internacionales en temas de cambio climático y
medioambiental con los diferentes Estados, para la
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protección de bolivianas y bolivianos afectados;
asimismo, coordinará las políticas públicas que
viabilicen, de ser necesario, la admisión de poblaciones
desplazadas por efectos climáticos, cuando exista
riesgo o amenaza a la vida, y sean por causas
naturales o desastres medioambientales, nucleares,
químicos o hambruna.
Uruguai
Artículo 1º.- El Estado uruguayo reconoce como
derecho inalienable de las personas migrantes y sus
familiares sin perjuicio de su situación migratoria, el
derecho a la migración, el derecho a la reunificación
familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, así
como a la igualdad de derechos con los nacionales, sin
distinción alguna por motivos de sexo, raza, color,
idioma, religión o convicción, opinión política o de otra
índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad,
edad, situación económica, patrimonio, estado civil,
nacimiento o cualquier otra condición.
Artículo 4º.- El Estado uruguayo garantizará a las
personas migrantes los derechos y privilegios que
acuerden las leyes de la República y los instrumentos
internacionales ratificados por el país.
CAPÍTULO III
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS
EXTRANJERAS
Artículo 7º.- Las personas extranjeras que ingresen y
permanezcan en territorio nacional en las formas y
condiciones establecidas en la presente ley tienen
garantizado por el Estado uruguayo el derecho a la
igualdad de trato con el nacional en tanto sujetos de
derechos y obligaciones.
Artículo 8º.- Las personas migrantes y sus familiares
gozarán de los derechos de salud, trabajo, seguridad
social, vivienda y educación en pie de igualdad con los
nacionales. Dichos derechos tendrán la misma
protección y amparo en uno y otro caso.
Artículo 9º.- La irregularidad migratoria en ningún caso
impedirá que la persona extranjera tenga libre acceso a
la justicia y a los establecimientos de salud. Las
autoridades de dichos centros implementarán los
servicios necesarios para brindar a las personas
migrantes la información que posibilite su regularización
en el país.
Artículo 10.- El Estado uruguayo garantizará el derecho
de las personas migrantes a la reunificación familiar con
padres, cónyuges, concubinos, hijos solteros menores o
mayores con discapacidad, de acuerdo al artículo 40 de
la Constitución de la República.
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Artículo 11.- Los hijos de las personas migrantes
gozarán del derecho fundamental de acceso a la
educación en condiciones de igualdad de trato con los
nacionales. El acceso de los hijos de trabajadores
migrantes a las instituciones de enseñanza pública o
privada no podrá denegarse ni limitarse a causa de la
situación irregular de los padres.
Artículo 12.- Toda persona migrante tendrá derecho a
que el Estado le proporcione información relativa a sus
derechos, deberes y garantías, especialmente en lo que
refiere a su condición migratoria.
Artículo 13.- El Estado implementará acciones para
favorecer la integración sociocultural de las personas
migrantes en el territorio nacional y su participación en
las decisiones de la vida pública.
Artículo 14.- El Estado velará por el respeto de la
identidad cultural de las personas migrantes y de sus
familiares y fomentará que éstas mantengan vínculos
con sus Estados de origen.
Artículo 15.- Las personas migrantes deberán respetar
y cumplir las obligaciones de la Constitución de la
República, los instrumentos internacionales ratificados,
leyes, decretos y reglamentaciones vigentes.
CAPÍTULO IV
DEL TRABAJO DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS
Artículo 16.- Las personas migrantes tendrán igualdad
de trato que las nacionales con respecto al ejercicio de
una actividad laboral.
Artículo 17.- El Estado adoptará las medidas necesarias
para asegurar que las personas migrantes no sean
privadas de ninguno de los derechos amparados en la
legislación laboral a causa de irregularidades en su
permanencia o empleo.
Artículo 18.- Las personas migrantes gozarán, con
respecto a la seguridad social, del mismo trato que las
nacionales en la medida que cumplan los requisitos
previstos en la legislación del Estado uruguayo en la
materia y de los instrumentos bilaterales y multilaterales
ratificados por el país.
Artículo 19.- Las personas extranjeras admitidas en la
categoría de "residente permanente" podrán desarrollar
actividad laboral en relaciones de dependencia o por
cuenta propia amparadas en la legislación laboral
vigente. En igual sentido el "residente temporario"
podrá realizar su actividad laboral en las mismas
condiciones durante el período concedido para dicha
residencia.
Artículo 20.- Las personas extranjeras admitidas en la
categoría de "no residente" no podrán ejercer actividad
laboral alguna fuera de las específicas en su categoría.
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Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que en el
territorio nacional ocupen trabajadores extranjeros en
relación de dependencia deberán cumplir la normativa
laboral vigente, tal como se aplica a los trabajadores
nacionales.
Artículo 22.- Ningún empleador podrá contratar
laboralmente a personas extranjeras que se encuentren
en situación irregular en el territorio nacional.
Artículo 23.- El Estado podrá establecer en
determinadas circunstancias políticas que determinen
categorías limitadas de empleo, funciones, servicios o
actividades, de acuerdo a la legislación nacional y los
instrumentos bilaterales y multilaterales ratificados por
el país.
CAPÍTULO V
PRINCIPIOS DEL REFUGIO
Artículo 11. (No discriminación).- Ninguna autoridad
estatal, institución, grupo o individuo establecerá
discriminación de especie alguna por motivo de
pertenencia a determinado grupo étnico o social, raza,
género, religión, nacionalidad, ideología, posición
económica u opiniones políticas respecto a un
solicitante de refugio o a un refugiado.
CAPÍTULO VI
DEBERES Y DERECHOS DEL REFUGIADO
Artículo 20. (Derechos humanos).- El Estado debe
garantizar a los refugiados y solicitantes de refugio el
goce y ejercicio de los derechos civiles, económicos,
sociales, culturales y todos los demás derechos
inherentes a la persona humana reconocidos a los
habitantes de la República, en los instrumentos
internacionales de derechos humanos suscritos por el
Estado, así como en su normativa interna.
Artículo 21. (Derecho a la reunificación familiar).- La
reunificación familiar es un derecho del refugiado. La
condición de refugiado, a solicitud de éste, le será
reconocida al cónyuge, concubino e hijos, así como a
cualquier otro pariente por consanguinidad hasta el
cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, salvo
que a su respecto le sea aplicable una cláusula de
exclusión o de cesación.
Artículo 22. (Derecho a intérprete y asistencia letrada).Durante la sustanciación del procedimiento de
determinación, el solicitante de refugio tiene derecho a
contar con un intérprete y a comparecer con asistencia
letrada a todas las instancias del procedimiento.
TÍTULO III
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DEL PROCEDIMIENTO
CAPÍTULO I
SOLICITUD Y TRÁMITE
Artículo 36. (Niños,
niñas
o
adolescentes
no
acompañados).- Todo niño, niña o adolescente tiene
derecho a solicitar y a que se reconozca su condición
de refugiado, en forma independiente a las personas
que ejercen su representación legal.
Cuando la solicitud sea realizada por un niño, niña o
adolescente no acompañado, la Secretaría Permanente
le asegurará la designación de asistencia letrada
obligatoria dándole trámite en forma prioritaria.
Asimismo, deberá comunicar el hecho en forma
inmediata al Juez de Familia quien adoptará las
medidas pertinentes. Es nula toda actuación que se
hubiese realizado sin la presencia del defensor. En
caso de duda sobre la edad de la persona se estará a
la declarada por ésta mientras no mediaren estudios
técnicos que establecieran otra edad.
Deberá prevalecer la defensa del interés superior del
niño, niña o adolescente a lo largo de todas las
instancias del procedimiento. Todas las decisiones que
sean adoptadas en el mismo deberán tomarse
considerando el desarrollo mental y madurez del niño,
niña o adolescente.
Artículo 38. (Mujeres solicitantes de refugio).- Aun
cuando no fuesen las solicitantes principales del
reconocimiento de la condición de refugiado, las
mujeres deberán ser entrevistadas individualmente. La
reglamentación atenderá las características del
procedimiento.
UNASUL
Chile
Capítulo V
Derechos y Obligaciones de los Refugiados
Artículo 13. Derechos. Los solicitantes de la condición
de refugiado y refugiados gozarán de los derechos y
libertades reconocidos a toda persona en la
Constitución Política de la República, sus leyes y
reglamentos, así como en los instrumentos
internacionales de derechos humanos y sobre
refugiados de los que Chile es parte, en particular los
derechos reconocidos en la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de
1967.
De la misma manera, los refugiados y sus familias
tendrán derecho a acceder a la salud, a la educación, a
la vivienda y al trabajo, ya sea en condiciones de
trabajador dependiente o por cuenta propia, en igualdad
de condiciones que los demás extranjeros.
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4. Desde el ámbito internacional el debate sobre
migración se ha centrado en el reconocimiento de los
Derechos Humanos de los migrantes, lo que implica
para los Estados el deber de protegerlos y respetarlos
independientemente de su situación migratoria. [...]
a. Principios de la Política Migratoria
Reconociendo que los principios, normas y derechos
consagrados en Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención Internacional Sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial, la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, la Convención Sobre los
Derechos del Nino y la Convención sobre la protección
de los derechos de todos los trabajadores migrantes y
sus familias, se aplican a todas las personas, incluidos
los migrantes, la Política Nacional Migratoria fundara su
acción y velara por el cumplimiento de los siguientes
principios:
ii.
Residencia y la libertad de circulación [...]
iii.
Libertad de pensamiento y de consciencia
iv.

[...]

Acceso a la residencia en condiciones
igualitarias y debidamente informadas [...]
v.
Acceso a la justicia [...]
vi. Integración y protección social de los inmigrantes.
El Estado debe garantizar la integración
harmoniosa de los extranjeros que legalmente
residan en Chile a la comunidad nacional,
promoviendo para este efecto la igualdad de trato
en materia laboral, seguridad social, derechos
culturales y libertades individuales. Es deber del
Estado de Chile garantizar el ejercicio de los
siguientes derechos: 1) la educación, para todos
los niños, niñas y adolescentes, siendo prioridad
del Gobierno otorgar oportunidades educativas,
tanto a los chilenos como a los extranjeros que
residen en Chile, para ingresar y permanecer en
el sistema educacional en igualdad de
condiciones; 2) salud, donde no se podrá en
ningún caso denegar prestaciones de salud a los
extranjeros que lo requieran, de acuerdo con su
situación previsional; 3) trabajo, donde el Estado
adoptara todas las medidas necesarias para
sancionar y en lo posible terminar con la
contratación de inmigrantes en situación irregular.
En el caso que la relación laboral se haya
producido en situación de residencia irregular,
ello no podrá menoscabar los derechos laborales
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del inmigrante con respeto a su empleador.
vii. Respeto de los derechos laborales de los
trabajadores extranjeros en Chile […]
viii. No discriminación
ix. Regularidad de los flujos migratorios v
x. Reunificación familiar
xi. Participación ciudadana en la gestión migratoria
ARTÍCULO SEGUNDO: las cláusulas esenciales del
convenio que se aprueba por la presente resolución son
del tenor siguiente:
PRIMERO: la JUNJI tomará las medidas institucionales
que sean posibles para facilitar el ingreso a sus
Programas de Educación Parvularia a hijas e hijos de
familias de inmigrantes y/o refugiados, qualquiera sea
la condición migratoria en que los niños y niñas se
encuentren.
SEGUNDO: el Ministerio del Interior, a través del
Departamento de Extranjeria proporcionará a la JUNJI
la información que posea con respecto a los niños y
niñas hijos de familias inmigrantes y/o refugiados cuya
solicitud de residencia se encuentre en trámite o
pendiente de resolución definitiva, con el fin de facilitar
la identificación de los niños y niñas y ofrecerles una
oferta educativa que les sea más pertinente y accesible.
Asimismo, regularizará la situación migratoria de
aquellos niños y niñas hijos de inmigrantes que se
encuentren
matriculados
en
algúno
de
los
establecimientos de la red de educación parvularia
dependiente de JUNJI y que se encuentren en
condición migratoria irregular.
CONVENIO QUE FACILITA EL ACCESO AL SISTEMA
PÚBLICO
DE
SALUD
DE
NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES
PRIMERO : proporcionar a todos los niños, niñas y
adolescentes menores de 18 años extranjeros, atención
de salud en los establecimientos de la red pública de
salud en igualdad de condiciones de sus pares
chilenos. Lo anterior será valido para todos los menores
de 18 años, independiente de su situación migratoria en
Chile, y la de sus padres, tutores o representantes
legales.
SEGUNDO : Inscribir a los niños, niñas y adolescentes
menores de 18 años que se encuentren en condición
migratoria irregular, en los establecimientos de atención
primaria correspondientes a su domicilio. Con
fundamento en esta inscripción, o en el certificado del
medico tratante, que acredite la atención en alguno de
los centros de la red pública de salud – el menor podrá
solicitar ante la autoridad migratoria que corresponda a
su domicilio un permiso de residencia temporaria, en
caso de no asistir a un establecimiento educacional. En
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caso de que se encuentre matriculado en un
establecimiento educacional reconocido por el Estado
podrá solicitar un permiso de residencia de estudiante.
CONVENIO QUE FACILITA ACCESO A LA RED DE
PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
A
MUJERES
INMIGRANTES,
SOLICITANTES DE REFUGIO Y REFUGIADAS.
PRIMERO:
El SERNAM tomará las medidas institucionales que
sean posibles para facilitar la atención y protección en
las Casas de Acogida existentes a nivel nacional de las
mujeres migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas
que sean víctimas de violencia intrafamiliar que
hubiesen iniciado una acción legal por este motivo ante
autoridad competente y hayan sido derivadas desde el
Ministerio Público, cualquiera sea su condición
migratoria.
Asimismo, SERNAM brindará en los Centros de la
Mujer atención a las mujeres extranjeras víctimas de
violencia intrafamiliar, independientemente de cuál sea
su situación administrativa de residencia.
SEGUNDO: El Ministerio del Interior a través del
Departamento de Extranjería proporcionará a SERNAM
la información que posea con respecto a la condición
migratoria de las mujeres inmigrantes y/o refugiadas,
con el fin de facilitar su identificación y el acceso a la
oferta de atención y protección que le sea pertinente,
de acuerdo a su condición de vulnerabilidad.
TERCERO: El Departamento de Extranjería, teniendo
como base una solicitud formal de las Directores
Regionales del SERNAM, analizará los antecedentes
presentados y evaluará si procede regularizar la
situación migratoria de aquellas mujeres migrantes que
seencuentren en condición migratoria irregular y que
fueren derivadas desde el Ministerio Público a las
Casas de Acogida, debido a su situación de riesgo vital
a causa de la violencia doméstica. El mismo
procedimiento se seguirá respecto de las mujeres
migrantes que se encuentren en condición migratoria
irregular y que hayan sido ingresadas a un Centro de la
Mujer de SERNAM, siempre y cuando hayan
denunciado su situación de violencia. Con base en los
antecedentes
presentados,
se
resolverá
el
otorgamiento de una visa temporaria. En el caso de
mujeres refugiadasy solicitantes de refugio, se tomaran
las medidas necesarias para agilizar el análisis de este
tipo de solicitudes, de manera de responder a las
especiales condiciones de vulnerabilidad que estas
mujeres presentan. Finalmente, en el caso que
producto del análisis de la solicitud se decida el rechazo
de la solicitud de refugio, se evaluará el otorgamiento
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de una visa temporaria. La solicitud de regularización
deberá realizarse ante la autoridad migratoriaprovincial,
quien remitirá los antecedentes al Departamento de
Extranjería y Migración. En el caso de la Región
Metropolitana, la solicitud deberá presentarse
directamente en el Departamento de Extranjería del
Ministerio del Interior.
Resolucão
Exenta n° 10.654
que aprova
Convênio de
colaboração
entre o Ministério
do Interior e o
Serviço Nacional
de Menores

28 de
dezembro
de 2009

Oficio Circular n°
1.179 do
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Estrangeiros e
Migração

28 de
janeiro de
2003

CONVENIO QUE FACILITA EL ACCESO A LA RED
DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA.
PRIMERO : el SENAME tomará las medidas
institucionales que sean posibles para facilitar el
ingreso oportuno al sistema de protección social
especial de la infancia y adolescencia a hijas e hijos de
familias de inmigrantes y/o refugiados vulnerados en
sus derechos o infractores de ley, cualquiera sea la
condición migratoria en que los niños, niñas y
adolescentes se encuentren. Asimismo apoyará al
Departamento de Extranjería en la gestión para la
resolución de residencia de aquellos niños, niñas y
adolescentes que no se encuentran acompañados por
su padre, madre o tutor en el país o aquellos menores
de edad que se encuentren en proceso de adopción.
SEGUNDO : El Ministerio del Interior, a través del
Departamento de Extranjería proporcionará a SENAME
la información que posea con respecto a los niños y
niñas hijos de familias inmigrantes y/o refugiadas cuya
solicitud de residencia se encuentre en tramite ou
pendiente de resolución definitiva y de aquellos que
habiendo solicitado con anterioridad un permiso de
residencia en Chile, que se encuentren el alguno de los
establecimientos o programas de la red de protección
de infancia y adolescencia dependiente de SENAME o
sean sujetos de una medida en medio libre, semicerrado o cerrado, el el marco de la Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente, y que se
encuentren en condición migratoria irregular.
TERCERO : Para resolver las solicitudes de residencia
presentadas en el marco del presente convenio, será
condición indispensable constar con un informe social
de SENAME que contemple informacion asociada a la
condición de protección o a los antecedentes legales
del solicitante según corresponda. El Departamento de
Extranjería podrá solicitar información adicional a otras
instituciones públicas y organizaciones de la sociedad
civil para resolver la solicitud que le ha sido presentada.
ACCIÓN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA
MATERNIDAD
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11 de junho
de 2008
26 de maio
de 2003

Oficio ORD n°
07/1008(1531) do
Ministério da
Educação

4 de agosto
de 2005

Constituição da
República do
Equador

28 de
setembro
de 2008

ACCIÓN ESPECIAL DE ACCESO A LA EDUCACIÓN

Equador
Sección tercera
Movilidad humana
Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a
migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser
humano como ilegal por su condición migratoria.
El Estado, a través de las entidades correspondientes,
desarrollará entre otras las siguientes acciones para el
ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas
en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria:
1.Ofrecerá asistencia a ellas y a sus familias, ya sea
que éstas residan en el exterior o en el país.
2. Ofrecerá atención, servicios de asesoría y protección
integral para que puedan ejercer libremente sus
derechos.
3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier
razón, hayan sido privadas de su libertad en el exterior.
4. Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la
reunificación
familiar y estimulará el retorno voluntario.
5. Mantendrá la confidencialidad de los datos de
carácter personal que se encuentren en los archivos de
las instituciones del Ecuador en el exterior.
6. Protegerá las familias transnacionales y los derechos
de sus miembros.
Art. 41.- Se reconocen los derechos de asilo y refugio,
de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales
de derechos humanos. Las personas que se
encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de
protección especial que garantice el pleno ejercicio de
sus derechos. El Estado respetará y garantizará el
principio de no devolución, además de la asistencia
humanitaria y jurídica de emergencia.
No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o
refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o
de su permanencia en situación de irregularidad.
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El Estado, de manera excepcional y cuando las
circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo el
estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley.
Art. 42.- Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las
personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho
a recibir protección y asistencia humanitaria emergente
de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos,
alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios.
Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas,
madres con hijas o hijos menores, personas adultas
mayores y personas con discapacidad recibirán
asistencia humanitaria preferente y especializada.
Todas las personas y grupos desplazados tienen
derecho a retornar a su lugar de origen de forma
voluntaria, segura y digna.
Sección décima
Población y movilidad humana
Art. 391.- El Estado generará y aplicará políticas
demográficas que
contribuyan
a
un
desarrollo
territorial
e
intergeneracional equilibrado y garanticen la protección
del ambiente y la seguridad de la población, en el
marco del respeto a la autodeterminación de las
personas y a la diversidad.
Art. 392.- El Estado velará por los derechos de las
personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de
la política migratoria a través del órgano competente en
coordinación con los distintos niveles de gobierno. El
Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará
políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará
la acción de sus organismos con la de otros Estados y
organizaciones de la sociedad civil que trabajen en
movilidad humana a nivel nacional e internacional.

Lei n° 8764 – Lei
geral de
migração e
estrangeiros

Organização dos Estados Americanos - OEA
Costa Rica
4 de agosto ARTÍCULO 3.- Mediante la presente Ley se regula el
de 2009
control de las personas migrantes y se fomenta la
integración de estas a la sociedad, con base en los
principios de respeto a la vida humana, a la diversidad
cultural y de las personas, a la solidaridad, la equidad
de género, así como a los derechos humanos
garantizados en la Constitución Política, los tratados y
los convenios internacionales debidamente suscritos,
ratificados y vigentes en el país.
TÍTULO II
PRINCIPIOS GENERALES DE LA POLÍTICA
MIGRATORIA
CAPÍTULO ÚNICO
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ARTÍCULO 5.-La presente Ley fomentará la integración
de las personas migrantes al desarrollo del país; para
ello, la Dirección de Migración y Extranjería diseñará
estrategias y políticas públicas dirigidas a fortalecer la
sostenibilidad del Estado social de derecho.
El Poder Ejecutivo, con apego a lo establecido en
nuestra Constitución Política, los tratados y los
convenios internacionales ratificados y vigentes en
Costa Rica y en esta Ley, determinará la política
migratoria de Estado, regulará la integración de las
personas migrantes, respetará su cultura y favorecerá
el desarrollo social, económico y cultural del país, en
concordancia con la seguridad pública; también velará
por la cohesión social y la seguridad jurídica de las
personas extranjeras que habitan en el territorio
nacional.
ARTÍCULO 6. La formulación de la política migratoria
estará orientada principalmente a lo siguiente: […]
5) Garantizar la protección, atención y defensa de las
personas víctimas de la trata de personas y coordinar
con las instituciones competentes tales garantías. […]
7) Garantizar el cumplimiento de los derechos de las
niñas, los niños y los adolescentes migrantes, de
conformidad con las convenciones internacionales en
esta materia. Se tendrá especialmente en cuenta el
interés superior de estas personas.
ARTÍCULO 7. La política migratoria se orientará a la
implementación de acciones conjuntas, por medio de la
coordinación interinstitucional, a fin de brindar una
respuesta efectiva a la situación migratoria. Asimismo,
buscará
impulsar
acciones
binacionales
o
multinacionales con los países expulsores de población
migrante tendientes a conseguir: [...]
2) El respeto a los derechos humanos y las garantías
constitucionales de toda persona extranjera que ingrese
y permanezca en el país. [...]
7)La tramitación de toda gestión migratoria deberá
garantizar el aseguramiento a la seguridad social por
parte de las personas migrantes. Tal garantía obligará a
que todo trámite migratorio deba contemplar, como uno
de sus requisitos básicos, contar con los seguros que
brinda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
8) El pleno respeto de las obligaciones internacionales
en materia de derechos humanos y la protección
internacional de los refugiados.
CAPÍTULO VI
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MIGRATORIO
ARTÍCULO 25. Créase el Tribunal Administrativo
Migratorio como órgano de desconcentración máxima
adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía, con
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competencia exclusiva e independencia funcional en el
desempeño de sus atribuciones. Lo resuelto por el
Tribunal agotará la vía administrativa.
El Tribunal Administrativo Migratorio tendrá sede en
San José y competencia en todo el territorio nacional
ARTÍCULO 29. El Tribunal Administrativo Migratorio
será el órgano competente para conocer y resolver los
recursos de apelación
planteados contra las
resoluciones finales dictadas por la Dirección General
de Migración y Extranjería, en materia migratoria, y
contra las resoluciones finales dictadas por la Comisión
de Visas Restringidas y Refugio, en materia de refugio.
TÍTULO IV
DERECHOS, LIMITACIONES Y OBLIGACIONES
DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS
CAPÍTULO I
DERECHOS Y LIMITACIONES
ARTÍCULO 31. Las personas extranjeras gozarán de
los derechos y las garantías individuales y sociales
reconocidos para las personas costarricenses en la
Constitución Política, salvo las limitaciones que esta
establezca. Las normas relativas a los derechos
fundamentales de las personas extranjeras se
interpretarán conforme a los convenios en materia de
derechos humanos y a los tratados y acuerdos
internacionales ratificados que se encuentren vigentes
y, específicamente, por lo siguiente:
1)Toda persona extranjera tendrá derecho de acceso
ala justicia, al respeto de las garantías del debido
proceso, al derecho de defensa y al derecho de petición
y respuesta.
2) Las personas extranjeras que cuenten con
autorización para permanecer en el país podrán circular
libremente por el territorio nacional, por el tiempo que
defina la autorización.
6)Las personas extranjeras tendrán acceso al sistema
de seguridad social costarricense, de acuerdo con la
legislación vigente y su categoría migratoria. Asimismo,
tendrán el deber de contribuir con la sostenibilidad del
sistema de seguridad social y de contribuir con los
gastos públicos.
7)Toda persona extranjera que se encuentre sometida
al control y los procedimientos migratorios deberá ser
informada de las razones de su aprehensión,
ofrecérsele posibilidad de comunicación, incluida la
requerida para la asistencia consular, acceso a un
abogado por cuenta propia; además, deberá contar con
un intérprete, en caso de que sea necesario, así como
el pleno acceso al expediente administrativo. En caso
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de aprehensión, tendrá derecho a que se le garantice
un trato digno y adecuado, tomando en cuenta las
especificidades en razón de género, edad,
discapacidad y otros.

Decreto n° 36831G, Regulamento
das pessoas
refugiadas

28 de
setembro
de 2011

CAPÍTULO III
CONSTITUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO SOCIAL MIGRATORIO
ARTÍCULO 242. El Fondo Social Migratorio estará
dirigido a apoyar el proceso de integración social de la
población migrante en los servicios nacionales de
migración, salud, educación, seguridad y justicia.
Artículo 5º. Las disposiciones de este Reglamento
serán interpretadas de acuerdo a los principios y
normas contenidas en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la Convención Americana de
Derechos Humanos, la Convención sobre el estatuto de
los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967,
Convención de sobre el Estatuto de los Apátridas de
1954 y todas aquellas disposiciones aplicables del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos
ratificados por el país.
Artículo 6º. Principio de igualdad y no discriminación.
Independientemente del proceso migratorio que se
inicie, las autoridades migratorias deberán respetar y
garantizar los derechos humanos de las personas
solicitantes de la condición de refugiado, de las
personas refugiadas y apátridas, sin discriminación
alguna por motivos de etnia, origen, nacionalidad,
género, edad, idioma, religión, orientación sexual,
opiniones políticas, nivel económico o cualquier otra
condición social o migratoria.
Artículo 7º. Derecho al debido proceso. Todas las
personas solicitantes de la condición de refugiado,
personas refugiadas y apátridas tienen derecho a que
la decisión en torno a su estatus se tome y se ejecute
con pleno respeto y garantía al debido proceso,
tomando en cuenta el derecho a la información, el
derecho a la representación legal y derecho a
interponer los recursos administrativos. En virtud de
este principio no se podrá deportar a una persona antes
de agotar todos los recursos legales a disposición de
las personas objeto del presente Reglamento según lo
estipulado en la legislación vigente.
Artículo 10. Enfoque diferenciado. En la aplicación de
este
Reglamento,
las
autoridades
nacionales
promoverán y aplicarán un enfoque diferenciado en el
tratamiento de los casos partiendo y tomando en cuenta
las consideraciones y necesidades individuales de los
apátridas,
personas
menores
de
edad
no
acompañados, víctimas de trata, mujeres y hombres
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víctimas de violencia basada en género, solicitantes de
la condición de persona refugiada. Este enfoque deberá
permear todas las etapas del procedimiento
administrativo sea éste desde el ingreso al país hasta la
efectiva integración económica, social, legal y cultural
del individuo.
Artículo 11. Enfoque de Género. Las Autoridades
Migratorias en especial las y los funcionarios
destacados en el Subproceso de Refugio están
obligadas a aplicar en sus gestiones el Enfoque de
Género, el cual se caracteriza por la observancia de la
realidad con base en las variables sexo, género y sus
manifestaciones en un contexto geográfico, étnico e
histórico determinado.
III. Que el tema referido a la Defensa de los Derechos
Humanos de las Personas Menores de Edad es
transversal a la función migratoria y por ello deben
asumirse una serie de regulaciones que garanticen su
protección.
IV. Que existen compromisos nacionales e
internacionales en materia de Personas Menores de
Edad en resguardo de los principios del Interés
Superior y la Protección Integral, que obligan al Estado
a regular el tratamiento que debe brindársele a esta
población en cuanto a su ingreso, permanencia y
egreso del país.
VII. Que los cambios suscitados en las últimas décadas
han incrementado el estado de vulnerabilidad de las
personas menores de edad, por ello las y los
funcionarios de la Dirección General de Migración y
Extranjería, como actores claves en los procesos
migratorios de origen, tránsito y destino de personas
menores de edad migrantes, tienen la responsabilidad y
obligación de atender a los niños, niñas y adolescentes
que se encuentren en esa situación.
Artículo 1º Este Reglamento se emite con el propósito
de regular el ingreso, la permanencia y el egreso del
territorio de la República de las personas menores de
edad nacionales o extranjeras, con fundamento en lo
establecido en la Ley General de Migración y
Extranjería, número 8764, la cual fomenta la integración
de las personas menores de edad migrantes a la
sociedad costarricense, con base en los principios de
respeto a la vida humana, a la diversidad cultural y de
las personas, a la solidaridad, igualdad y equidad de
género, así como, a los derechos humanos
garantizados en la Constitución Política, los Tratados y
los Convenios Internacionales debidamente suscritos,
ratificados y vigentes en el país.
Artículo 3º La formulación de la política migratoria

415

Mapeamento Normativo

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

estará orientada principalmente a promover, regular,
orientar y ordenar las dinámicas de inmigración y
emigración, en forma tal que contribuya al desarrollo
nacional, por medio del enriquecimiento económico,
social y cultural de la sociedad costarricense
garantizándoles el cumplimiento de los derechos
humanos a las niñas, niños y adolescentes
costarricenses y migrantes, de conformidad con las
Convenciones Internacionales en esta materia. Se
tendrá especialmente en cuenta el Interés Superior de
estas personas.
TÍTULO V
Atención integral de las personas menores de edad
Artículo 84.—Todo funcionario migratorio que en
cumplimiento de su labor, sea alertado o detecte una
niña, niño o adolescente no acompañado, o en una
posible situación de vulnerabilidad, deberá proceder a
brindarle en forma inmediata protección.
Artículo 85.—Durante el abordaje se deberá garantizar
en todo momento el respeto de los derechos de la
persona menor de edad, así como considerar su interés
superior e interpretar de manera sistemática todos sus
derechos y lo que mejor favorezca el cumplimiento de
los mismos ante cualquier decisión.

Decreto nº 38099
– G, oficialização
da Política
Migratória
Integral para a
Costa Rica 20132023

30 de
outubro de
2013

Lei de Migração

29 de abril
de 2013

VI. Que en virtud de la importancia del abordaje integral
y respetuoso de los Derechos Humanos en la materia
migratoria, se requiere de una Política Migratoria
Integral para Costa Rica que responda a las
necesidades del país, respondiendo a una gestión de
política pública
Artículo 1º. Oficialícese, para efectos de aplicación
obligatoria, la Política Migratoria Integral para Costa
Rica 2013-2023, aprobada por el Consejo Nacional de
Migración, mediante acuerdo en firme y de manera
unánime por todos sus miembros en la sesión Nº 100
del 6 de agosto de 2013.
México
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden
público y de observancia general en toda la República y
tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida
de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados
Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los
extranjeros en el mismo, en un marco de respeto,
protección y salvaguarda de los derechos humanos, de
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contribución al desarrollo nacional, así como de
preservación de la soberanía y de la seguridad
nacionales.
Artículo 2. La política migratoria del Estado Mexicano
es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar
objetivos determinados que con fundamento en los
principios generales y demás preceptos contenidos en
la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas
secundarias, diversos programas y acciones concretas
para atender el fenómeno migratorio de México de
manera integral, como país de origen, tránsito, destino
y retorno de migrantes.
Son principios en los que debe sustentarse la política
migratoria del Estado mexicano los siguientes:
Respeto irrestricto de los derechos humanos de los
migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su
origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación
migratoria, con especial atención a grupos vulnerables
como menores de edad, mujeres, indígenas,
adolescentes y personas de la tercera edad, así como a
víctimas del delito. En ningún caso una situación
migratoria irregular preconfigurará por sí misma la
comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de
ilícitos por parte de un migrante por el hecho de
encontrarse en condición no documentada. […]
Hospitalidad y solidaridad internacional con las
personas que necesitan un nuevo lugar de residencia
temporal o permanente debido a condiciones extremas
en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su
convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en
este sentido, los tratados y el derecho internacional.
Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
especialmente en lo que respecta a la plena
observancia de las garantías individuales, tanto para
nacionales como para extranjeros.
Reconocimiento a los derechos adquiridos de los
inmigrantes, en tanto que los extranjeros con arraigo o
vínculos familiares, laborales o de negocios en México
han generado una serie de derechos y compromisos a
partir de su convivencia cotidiana en el país, aún
cuando puedan haber incurrido en una situación
migratoria irregular por aspectos administrativos y
siempre que el extranjero haya cumplido con las leyes
aplicables.
Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y
adolescente, como criterio prioritario de internación y
estancia de extranjeros para la residencia temporal o
permanente en México, junto con las necesidades
laborales y las causas humanitarias, en tanto que la
unidad familiar es un elemento sustantivo para la
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conformación de un sano y productivo tejido social de
las comunidades de extranjeros en el país.
Integración social y cultural entre nacionales y
extranjeros residentes en el país con base en el
multiculturalismo y la libertad de elección y el pleno
respeto de las culturas y costumbres de sus
comunidades de origen, siempre que no contravengan
las leyes del país.
TÍTULO SEGUNDO
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIGRANTES
CAPÍTULO ÚNICO
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 6. El Estado mexicano garantizará el ejercicio
de los derechos y libertades de los extranjeros
reconocidos en la Constitución, en los tratados y
convenios internacionales de los cuales sea parte el
Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas
aplicables, con independencia de su situación
migratoria.
Artículo 7. La libertad de toda persona para ingresar,
permanecer, transitar y salir del territorio nacional
tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución,
los tratados y convenios internacionales de los cuales
sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
El libre tránsito es un derecho de toda persona y es
deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo.
Ninguna persona será requerida de comprobar su
nacionalidad y situación migratoria en el territorio
nacional, más que por la autoridad competente en los
casos y bajo las circunstancias establecidos en la
presente Ley.
Artículo 8. Los migrantes podrán acceder a los servicios
educativos provistos por los sectores público y privado,
independientemente de su situación migratoria y
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
Los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo
de atención médica, provista por los sectores público y
privado, independientemente de su situación migratoria,
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
Los migrantes independientemente de su situación
migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita
y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención
médica urgente que resulte necesaria para preservar su
vida.
En la prestación de servicios educativos y médicos,
ningún acto administrativo establecerá restricciones al
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extranjero, mayores a las establecidas de manera
general para los mexicanos.
Artículo 9. Los jueces u oficiales del Registro Civil no
podrán negar a los migrantes, independientemente de
su situación migratoria, la autorización de los actos del
estado civil ni la expedición de las actas relativas a
nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio,
divorcio y muerte.
Artículo 10. El Estado mexicano garantizará a los
migrantes que pretendan ingresar de forma regular al
país o que residan en territorio nacional con situación
migratoria regular, así como a aquéllos que pretendan
regularizar su situación migratoria en el país, el derecho
a la preservación de la unidad familiar.
Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de
su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a
la procuración e impartición de justicia, respetando en
todo momento el derecho al debido proceso, así como
a presentar quejas en materia de derechos humanos,
de conformidad con las disposiciones contenidas en la
Constitución y demás leyes aplicables.
En los procedimientos aplicables a niñas, niños y
adolescentes migrantes, se tendrá en cuenta su edad y
se privilegiará el interés superior de los mismos.
Artículo 12. Los migrantes, independientemente de su
situación migratoria, tendrán derecho al reconocimiento
de su personalidad jurídica, de conformidad con lo
dispuesto en la Constitución y en los tratados y
convenios internacionales de los cuales sea parte el
Estado mexicano.
Artículo 13. Los migrantes y sus familiares que se
encuentren en el territorio de los Estados Unidos
Mexicanos tendrán derecho a que se les proporcione
información acerca de:
I. Sus derechos y obligaciones, conforme a la
legislación vigente;
II. Los requisitos establecidos por la legislación
aplicable para su admisión, permanencia y salida, y
III. La posibilidad de solicitar el reconocimiento de la
condición de refugiado, del otorgamiento de protección
complementaria o de la concesión de asilo político y la
determinación de apátrida, así como los procedimientos
respectivos para obtener dichas condiciones. [...]
Artículo 14.Cuando el migrante, independientemente de
su situación migratoria, no hable o no entienda el
idioma español, se le nombrará de oficio un traductor o
intérprete que tenga conocimiento de su lengua, para
facilitar la comunicación. [...]
Artículo 15. El Estado mexicano promoverá el acceso y
la integración de los migrantes que obtengan la
condición de estancia de residentes temporales y

419

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Mapeamento Normativo

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

residentes permanentes, a los distintos ámbitos de la
vida económica y social del país, garantizando el
respeto a su identidad y a su diversidad étnica y
cultural.
CAPÍTULO III
DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN MATERIA
MIGRATORIA
Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Salud:
I. Promover en coordinación con las autoridades
sanitarias de los diferentes niveles de gobierno que, la
prestación de servicios de salud que se otorgue a los
extranjeros, se brinde sin importar su situación
migratoria y conforme a las disposiciones jurídicas
aplicables; […]
Artículo 29.
Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al
del Distrito Federal:
I. Proporcionar asistencia social para la atención de
niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados
que requieran servicios para su protección;
II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la
protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no
acompañados en tanto el Instituto resuelva su situación
migratoria, conforme a lo previsto en el artículo 112 de
esta Ley;
III. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de
acciones que permitan brindar una atención adecuada
a los migrantes que por diferentes factores o la
combinación de ellos, enfrentan situaciones de mayor
vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescentes
migrantes, [...]
Artículo 30. Corresponde al Instituto Nacional de las
Mujeres:
I. Realizar acciones interinstitucionales, de manera
coordinada con el Instituto, que permitan atender la
problemática de las mujeres migrantes, y avanzar en el
cumplimiento
de
los
tratados
y
convenios
internacionales de los cuales sea parte el Estado
Mexicano;
II. Promover acciones dirigidas a mejorar la condición
social de la población femenina migrante y la
erradicación de todas las formas de discriminación en
su contra;
III. Proporcionar a las autoridades migratorias
capacitación en materia de igualdad de género, con
énfasis en el respeto y protección de los derechos
humanos de las migrantes, […].
TÍTULO QUINTO
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DE LA PROTECCIÓN A LOS MIGRANTES QUE
TRANSITAN POR EL TERRITORIO
NACIONAL
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 66. La situación migratoria de un migrante no
impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades
reconocidos en la Constitución, en los tratados y
convenios internacionales de los cuales sea parte el
Estado mexicano, así como en la presente Ley.
El Estado mexicano garantizará el derecho a la
seguridad
personal
de
los
migrantes,
con
independencia de su situación migratoria.
Artículo 67. Todos los migrantes en situación migratoria
irregular tienen derecho a ser tratados sin
discriminación alguna y con el debido respeto a sus
derechos humanos.
Artículo 69. Los migrantes que se encuentren en
situación migratoria irregular en el país tendrán derecho
a que las autoridades migratorias, al momento de su
presentación, les proporcionen información acerca de:
I. Sus derechos y garantías de acuerdo con lo
establecido en la legislación aplicable y en los tratados
y convenios internacionales de los cuales sea parte el
Estado mexicano;
II. El motivo de su presentación;
III. Los requisitos establecidos para su admisión, sus
derechos y obligaciones de acuerdo con lo
establecido por la legislación aplicable;
IV. La notificación inmediata de su presentación por
parte de la autoridad migratoria, al consulado del país
del cual manifiesta ser nacional, excepto en el caso de
que el extranjero pudiera acceder al asilo político o al
reconocimiento de la condición de refugiado;
V. La posibilidad de regularizar su situación migratoria,
en términos de lo dispuesto por los artículos
132, 133 y 134 de esta Ley, y
VI. La posibilidad de constituir garantía en los términos
del artículo 102 de esta Ley.
Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser asistido
o representado legalmente por la persona que designe
durante el procedimiento administrativo migratorio. El
Instituto podrá celebrar los convenios de colaboración
que se requieran y establecerá facilidades para que las
organizaciones de la sociedad civil ofrezcan servicios
de asesoría y representación legal a los migrantes en
situación migratoria irregular a quienes se les haya
iniciado un procedimiento administrativo migratorio.
Durante el procedimiento administrativo migratorio los
migrantes tendrán derecho al debido proceso que
consiste en que el procedimiento sea sustanciado por
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autoridad competente; el derecho a ofrecer pruebas y
alegar lo que a su derecho convenga, a tener acceso a
las constancias del expediente administrativo
migratorio; a contar con un traductor o intérprete para
facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no
entienda el español y a que las resoluciones de la
autoridad estén debidamente fundadas y motivadas.
Artículo 71. La Secretaría creará grupos de protección a
migrantes que se encuentren en territorio nacional, los
que tendrán por objeto la protección y defensa de sus
derechos, con independencia de su nacionalidad o
situación migratoria.
Artículo 73. La Secretaría deberá implementar acciones
que permitan brindar una atención adecuada a los
migrantes que por diferentes factores o la combinación
de ellos, enfrentan situaciones de vulnerabilidad como
son las niñas, niños y adolescentes migrantes no
acompañados, las mujeres, las víctimas de delitos, las
personas con discapacidad y las adultas mayores. [...]
Artículo 74. Cuando así convenga al interés superior de
la niña, niño o adolescente migrante extranjero no
acompañado, dicho niño, niña o adolescente será
documentado provisionalmente como Visitante por
Razones Humanitarias en términos del artículo 52,
fracción V, de esta Ley, mientras la Secretaría ofrece
alternativas jurídicas o humanitarias temporales o
permanentes al retorno asistido.
En el Reglamento se establecerá el procedimiento que
deberá seguirse para la determinación del interés
superior de la niña, niño o adolescente migrante no
acompañado
CAPÍTULO VII
DEL PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente
migrante no acompañado, sea puesto a disposición del
Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá
garantizar el respeto a sus derechos humanos,
sujetándose particularmente a lo siguiente : […]
Lei Sobre
Refugiados e
Proteção
Complementar

9 de
dezembro
de 2010

Artículo 8. La Secretaría, sin perjuicio de las
obligaciones que les correspondan a otras autoridades
y en coordinación con las mismas, adoptará las
medidas que estén a su alcance para que los
solicitantes, los refugiados y quienes reciban protección
complementaria, no sean objeto de discriminación
motivada por origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidades, condición social o económica,
condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que
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tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el
ejercicio de sus derechos. Para la adopción de dichas
medidas, la Secretaría analizará las propuestas que
formulen organismos internacionales y
organizaciones de la sociedad civil especializadas en la
materia.
Artículo 9. En el reconocimiento de la condición de
refugiado deberá protegerse la organización y el
desarrollo de la familia, así como el interés superior del
niño.
CAPÍTULO I
DEL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE
REFUGIADO
Artículo 20. Durante el procedimiento, la Secretaría
tomará las medidas necesarias para garantizar el
otorgamiento de asistencia institucional a los
solicitantes que requieran atención especial, así como
mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes,
personas adultas mayores, con discapacidad, enfermos
crónicos, víctimas de tortura u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, de abuso sexual y
violencia de género, de trata de personas o a cualquier
otra persona que pudiese encontrarse en situación de
vulnerabilidad de conformidad con las disposiciones
jurídicas que resulten aplicables en cada materia.
Cuando un solicitante en situación de vulnerabilidad
haya sido admitido provisionalmente o se encuentre en
alguna estación migratoria, la Secretaría valorará las
medidas que mejor favorezcan al solicitante, de
conformidad con las circunstancias del caso. En el caso
de niñas, niños y adolescentes deberá determinarse su
interés superior.
TÍTULO SEXTO
DE LOS REFUGIADOS
CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 44. En virtud de las condiciones que presentan
los refugiados al salir de su país de origen respecto de
los demás extranjeros, deberán recibir las mayores
facilidades posibles para el acceso a los derechos y
garantías consagradas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos de
derechos humanos debidamente firmados y ratificados
por el Estado Mexicano, de conformidad con las
disposiciones aplicables, entre ellos:
I. Recibir apoyo de las instituciones públicas, en el
ejercicio y respeto de sus derechos;
II. Recibir servicios de salud;
III. Recibir educación y, en su caso, el reconocimiento
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de sus estudios;
IV. Ejercer el derecho al trabajo, pudiéndose dedicar a
cualquier actividad, siempre que sea lícita, sin perjuicio
de las disposiciones jurídicas que resulten aplicables en
la materia;
V. Obtener el documento de identidad y viaje expedido
por la Secretaría de Relaciones Exteriores;
VI. Solicitar la reunificación familiar, y
VII. Obtener el documento migratorio expedido por la
Secretaría, que acredite su legal estancia en el país
como refugiado.
CAPÍTULO IV
DE LA ASISTENCIA INSTITUCIONAL
Artículo 54. La Secretaría, en el ámbito de sus
atribuciones, adoptará las medidas necesarias para
brindar asistencia institucional a los refugiados, así
como auxiliarlos con el objeto de facilitar su integración
al país, tomando en consideración el contexto social y
cultural de donde provengan, así como si son niñas,
niños y adolescentes, personas adultas mayores, con
discapacidad,
mujeres
embarazadas,
enfermos
crónicos, víctimas de tortura u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, de abuso sexual y
violencia de género, de trata de personas o a cualquier
otra persona que pudiese encontrarse en estado de
vulnerabilidad.
Artículo 55. La Secretaría podrá establecer convenios
de coordinación con dependencias y entidades
federales y locales, para que los solicitantes que se
encuentren en estado de particular vulnerabilidad y los
refugiados puedan recibir apoyos para atender sus
necesidades inmediatas. Asimismo, podrá establecer
mecanismos de colaboración con organizaciones de la
sociedad civil y todas aquellas instituciones que puedan
otorgar atención directa a solicitantes y refugiados.
Artículo 56. La Secretaría promoverá que las
dependencias y entidades federales, estatales,
municipales, del Distrito Federal y sus Delegaciones,
así como las instituciones que otorguen apoyos a
las personas a que se refiere el artículo 54 de esta Ley,
brinden las facilidades a los solicitantes y refugiados
para el acceso a los beneficios de sus programas, de
conformidad con las disposiciones
jurídicas que resulten aplicables.

6. BOAS PRÁTICAS EM MATÉRIA DE ACESSO DOS IMIGRANTES AOS
SERVIÇOS PÚBLICOS NA AMÉRICA LATINA
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O Acordo da Comunidade Caribenha – CARICOM – sobre seguridade
social225 foi considerado pela Organização Internacional do Trabalho – OIT – como
um exemplo de boas práticas em matéria de proteção dos direitos dos trabalhadores
imigrantes na base de dados desta organização sobre boas práticas relativas a
programas e políticas de migração laboral. Este Acordo visa harmonizar as práticas
de seguridade social na Comunidade Caribenha para proteger o direito dos
trabalhadores aos benefícios em longo prazo em matéria de seguridade social,
quando eles se deslocam de um Estado contratante a outro. A OIT considera que
esta prática representa a cooperação entre Estados membros de uma organização
de integração regional para assegurar aos imigrantes os mesmos benefícios que os
nacionais do país de acolhida e para proteger o direito aos benefícios em longo
prazo. Os países membros do acordo, que teve início em 1997, são: Antígua e
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Haiti, São
Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidade e
Tobago e Reino Unido. Neste sentido, todos os trabalhadores e seus dependentes
que são registrados em um dos trezes Estados membros estão cobertos pelo
sistema de seguridade social do país que os emprega e não perderão os direitos de
sua seguridade social já adquiridos ou ainda em curso de aquisição enquanto
trabalham em outro Estado.
Os beneficiários do acordo são as pessoas asseguradas que são ou foram
sujeitos da legislação aplicável de um ou mais partes contratantes, assim como seus
dependentes ou sobreviventes, independentemente da nacionalidade. O aspecto
principal deste acordo, no que se refere à proteção dos direitos dos trabalhadores
imigrantes, é que todos os trabalhadores e seus dependentes registrados em um
dos Estados membros são cobertos pelo sistema de seguridade social do país em
que trabalha ou trabalhou e não perde os direitos de seguridade social adquiridos,
ou em curso de aquisição, enquanto estiver trabalhando em um outro Estado
membro do Acordo. Já no seu preâmbulo, o Acordo afirma os princípios de
igualdade de tratamento entre os residentes das Partes contratantes face à sua
225

Disponível em:
<http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/agreement_socialsecurity.jsp?menu=secret
ariat>. Acesso em 7 ago 2014.
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legislação de seguridade social, a manutenção dos direitos adquiridos ou em vias de
aquisição, e a proteção e garantia de tais direitos inobstante às mudanças de
residência entre os territórios dos Estados partes, princípios que foram estabelecidos
pelas convenções da OIT226.
O instrumento regula a obrigação dos Estados a fomentar a seguridade social
nos seguintes aspectos: invalidez, pensão por incapacidade, idade avançada,
pensão por sobrevivência e benefícios por falecimento em forma de pensão. O
escopo desse sistema deve ser expandido para incluir assistência à saúde,
benefícios de acidentes de trabalho, bem como benefícios à família e à maternidade.
Além disso, também abarca o tempo de contribuição em cada um dos países em
que a pessoa tenha trabalhado. O acordo não faz referência à nacionalidade dos
indivíduos, refere-se apenas aos residentes dos Estados membros e aos seus
dependentes.
O Haiti tem uma interessante prática política, desde 2012, voltada para
obtenção de documentos e para a regularização de trabalhadores imigrantes. As
organizações responsáveis por essa prática são a Embaixada do Haiti na República
Dominicana, a Associação Scalabriniana de Serviço à Mobilidade Humana e o
ACNUR. O objetivo é prover documentação e auxiliar na regularização de
trabalhadores imigrantes em Ingenio Porvenir (fábrica de açúcar), localizada na
República Dominicana. As situações de falta de regularização dos trabalhadores
ocorriam em razão dos altos custos envolvidos neste processo. A falta de
documentação deixava os imigrantes sujeitos à exploração e sem acesso aos meios
de denúncia de violações contra seus direitos. Os benefícios da regularização vão
além da melhoria na situação dos trabalhadores em situação irregular, e alcançam
outros setores da sociedade ao enfraquecer a economia informal e expandir a base
de impostos do governo. Trata-se, no entanto, de um passo inicial, visto que o

226

AFFIRMING the principles of equality of treatment for residents of the Contracting Parties under
their social security legislation, the maintenance of rights acquired or in the course of acquisition, as
well as the protection and maintenance of such rights notwithstanding changes of residence among
their respective territories - principles which underlie several of the Conventions of the International
Labour Organisation.
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oferecimento de uma certidão de nascimento ou de um passaporte não confere um
status de regularidade ao imigrante automaticamente227.
Na Colômbia, cabe destacar o trabalho realizado pelo grupo de mulheres
defensoras dos direitos humanos Red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo
Futuro (Butterflies for short), nomeadas pela Agência da ONU para os Refugiados
como ganhadoras do Nansen Refugee Award no dia 12 de setembro de 2014, por
seu trabalho de ajuda aos sobreviventes de deslocamentos forçados e abusos
sexuais no porto de Buenaventura. Elas foram reconhecidas pelo seu trabalho de
ajuda a mais de mil mulheres e suas famílias 228 . Também merece destaque no
cenário colombiano a Fundação Pagesos Solidaris 229 (Fazendeiros Solidários), a
qual desenvolve a capacitação dos trabalhadores imigrantes em seus trabalhos. O
objetivo é apoiar o desenvolvimento humano, econômico e social de comunidades
rurais de modo

também a

promover a

contribuição dos imigrantes no

desenvolvimento de suas comunidades de origem. A organização prevê a
cooperação entre comunidades rurais e o fortalecimento de laços de solidariedade
entre agricultores de diferentes países, por meio do fomento ao comércio justo e das
relações equiparáveis de comércio. Além disso, também promove ativa participação
de mulheres em projetos políticos, sociais, econômicos e culturais, especialmente
em áreas rurais.
Cabe indicar igualmente as boas práticas em matéria de opções migratórias
para vítimas de desastres naturais, além dos exemplos já mencionados da Argentina
e da Bolívia. Conforme o ACNUR, a difícil situação das vítimas de desastres
naturais e a crescente ocorrência destes fenômenos tornam uma boa prática o fato
de lhes conferir algum tipo de condição migratória230.
227

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Support for Migrant Workers in Obtaining
Documentation
and
Regularization.
2014.
Disponível
em:
<http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=78>.
Acesso
em 03 set 2014
228
AGÊNCIA DA ONU PARA OS REFUGIADOS. Disponível em : <
http://www.unhcr.org/541053476.html>. Acesso em 15 set 2014.
229
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Pagesos Solidaris (Farmers Solidarity
Foundation).
2014.
Disponível
em:
<http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=46>.
Acesso
em 03 set 2014.
230
Informação disponível em:
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Neste contexto, destaca-se Cuba que, no artigo 80231 do Regulamento da Lei
de Migração (Decreto n° 26/78 modificado pelo Decreto-Lei n° 305 de 11 de outubro
de 2012), define como parte da classificação migratória “residente temporário” a
subclassificação “refugiado” que se aplica para as pessoas que precisam abandonar
seu país devido a, entre outras razões, aos fenômenos da natureza e que
necessitam da hospitalidade e acolhida de Cuba até que desapareçam as causas
que motivaram sua saída do país. Este dispositivo estabelece uma espécie de
condicionamento temporal. Deve-se enfatizar que este dispositivo foi considerado
pelo ACNUR como uma boa prática em matéria de vítimas de desastres naturais232.
Na Venezuela, no caso dos haitianos, existem vistos humanitários desde o
terremoto de janeiro de 2010. Além do mais, a Venezuela adotou em 2011 uma
norma específica na matéria, o Decreto n° 8.001 de 18 de janeiro de 2011 233 ,
decreto com valor e força de lei especial de refúgios dignos para proteger a
população em caso de emergências ou desastres. Conforme seu artigo 1°234, esta
norma visa regular a ação governamental para a construção, habilitação,
acondicionamento, organização, atenção integral e gestão dos refúgios no território
nacional a fim de proteger a população em casos de emergências ou desastres. Tais
refúgios servirão como espaços dignos de vida e de convivência em comunidade e
como locais de proteção de direitos, cumprimento de deveres e exercício da
cidadania por parte das famílias e pessoas refugiadas, enquanto não cesse a
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Proteccion/Buenas_Practicas/9264.pdf?view=1>.
231
ARTICULO 80. - Se clasifican como Residentes Temporales, los asilados políticos y los
refugiados. […]
Se considerarán refugiados aquellos extranjeros y personas sin ciudadanía cuya entrada se autorice
en el territorio nacional por tener que emigrar de su país a causa de calamidad social, bélica, por
cataclismo u otros fenómenos de la naturaleza y que permanecerán temporalmente en Cuba, en tanto
se restablezcan las condiciones normales en su país de origen.
Durante su estancia en el territorio nacional, los asilados políticos y refugiados podrán desempeñar
labores remuneradas. (grifo nosso)
232
Informação disponível em:
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Proteccion/Buenas_
Practicas/9305>.
233
Disponível em: < http://www.correodelorinoco.gob.ve/wp-content/uploads/2011/01/Ley-de-refugiosdignos-Correo-del-Orinoco.pdf>.
234
Artículo 1°. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, tiene por objeto regular la
acción corresponsable del Pueblo y del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en el
marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, para la construcción, habilitación,
acondicionamiento, organización, atención integral y gestión de los refugios en todo el territorio
nacional, a fin de proteger a la población en casos de emergencias o desastres.
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situação de emergência ou desastre, e enquanto o governo garante o retorno seguro
das famílias a suas residências e comunidades de origem, ou busca novas moradias
(artigo 2°)235.
Em matéria de proteção complementar e vistos humanitários, que incide
igualmente sobre a questão das vítimas de desastres ambientais, destaca-se como
boa prática236 a Lei de Migração e Estrangeiros n° 761 de 2011237 da Nicarágua que
prevê, no seu artigo 220, a possibilidade de concessão de vistos humanitários para
as pessoas que sofrem violações de direitos humanos e vítimas do tráfico de
pessoas, particularmente mulheres e crianças 238 . Ainda no que se refere à
Nicarágua, mesmo não tendo sido selecionada para uma análise mais aprofundada,
visto que a lei em questão não enumera os direitos dos imigrantes, o país adota uma
abordagem pautada nos direitos humanos, consubstanciada nos seus artigos 11 e
221. A Lei reconhece que os estrangeiros gozam dos mesmos direitos e garantias
individuais e sociais reconhecidas aos nicaraguenses, seguindo o que dispõe sua
Constituição no artigo 27, de que o Estado respeita e garante os direitos
reconhecidos na Constituição a todas as pessoas que se encontram em seu
território e estejam sujeitas a sua jurisdição. O artigo 221 enfatiza que o espírito da
lei tem como fundamento o respeito dos direitos humanos.
Em relação à proteção dos refugiados da República Árabe Síria, Brasil e
Uruguai lideram as boas práticas no continente, como reconhece a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que, em nota oficial, elogiou as

235

Artículo 2°. Los refugios servirán como espacios dignos para la vida y la convivencia en
comunidad, y como sitios de protección de derechos, cumplimiento de deberes y ejercicio pleno de
ciudadanía por parte de todas las familias y personas refugiadas, hasta tanto cese la situación de
emergencia o desastre, y mientras el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela garantiza el
regreso seguro de las familias a sus viviendas y comunidades de origen, o les procura una nueva
vivienda, en caso de nesgo(sic) vital o pérdida irreparable de la misma.
236
Assim considerada pelo ACNUR, conforme informação disponível em: <
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Proteccion/Buenas_Pr
acticas/9304>.
237
Disponível em: <http://www.cancilleria.gob.ni/ministerio/leyes/leyespdf/Ley-761-Migracion-yExtranjeria.pdf>.
238
Articulo 220. De conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos, se
podrá otorgar visas humanitarias a aquellas personas que sufren violaciones de sus derechos
humanos y victimas de trata de personas en particular mujeres, niñas y niños, lo que será regulado
en el reglamento de la presente Ley.
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políticas adotadas por estes Estados em resposta à grave crise de deslocamento
humano provocado pelo conflito naquele país239.
No Brasil, a política em questão trata-se da Resolução nº 17 do Comitê
Nacional para os Refugiados - CONARE, de 20 de setembro de 2013, a qual facilita
a outorga de vistos por razões humanitárias para as pessoas afetadas pelo conflito
na Síria, para que possam solicitar refúgio ao governo brasileiro. A Comissão reporta
os dados oficiais de que, até outubro de 2014, 4900 vistos já haviam sido
concedidos pelos Consulados brasileiros a pessoas vítimas do conflito na Síria240.
O Uruguai, por sua vez, destaca-se como primeiro país latino a promover
programa de reassentamento de refugiados sírios. O compromisso do país foi de
reassentar 120 (cento e vinte) famílias sírias, a partir de projeto de integração amplo
que garante direito à moradia, saúde, aprendizagem do idioma e da cultura, além de
capacitação profissional. O primeiro grupo de refugiados sírios, composto por 42
pessoas, chegou ao país em outubro de 2014241.
O Uruguai ainda é referência na política de acolhida de seis ex-detentos da
prisão de Guantánamo. Com efeito, em 2014, o país celebrou o acordo de
transferência com o governo dos Estados Unidos, por razões humanitárias 242 . O
acordo integra política norte-americana do governo Obama que tem o intuito de
fechar a prisão de Guantánamo, criticada pelas organizações de direitos humanos
em razão do não respeito ao devido processo legal e da detenção prolongada dos
prisioneiros. Este acordo deve beneficiar, em especial, detentos árabes que não
podem retornar aos seus países de origem, em razão de situação de guerra ou
temor de perseguição243.
239

Organização dos Estados Americanos. CIDH saúda as medidas tomadas pelo Uruguai e Brasil
para
a
proteção
dos
refugiados
sírios.
Disponível
em:
http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2014/126.asp
240
Disponível
em:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2012/Lei_947_97_e_Coletanea
_de_Instrumentos_de_Protecao_Internacional_de_Refugiados_e_Apatridas.pdf?view=1
241 Organização dos Estados Americanos. CIDH saúda as medidas tomadas pelo Uruguai e Brasil
para a proteção dos refugiados sírios.
242 A pequena Palestina uruguaia. El país internacional. 25 de agosto de 2014. Disponível em :
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/08/25/internacional/1408997422_229494.html
243
SHERIDAM, Mary Beth. Uruguay's president says he is willing to accept six Guantanamo
detainees,The Washington Post. 15 de maio de 2014. Disponível em : http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refdaily?pass=463ef21123&id=5375a5f28
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Finalmente, no âmbito das boas práticas, importante citar também a visita da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) à fronteira do sul dos
Estados Unidos, entre o período de 29 de setembro a 02 de outubro de 2014. Ante o
aumento

da

migração

aos

Estados

Unidos

de

famílias

e

crianças

desacompanhadas, advindos principalmente de El Salvador, Guatemala, Honduras e
México, a CIDH realizou a visita para verificar o cumprimento das obrigações de
direitos humanos pelos EUA. As situações de deportações e remoções, assim como
as detenções prolongadas por razões migratórias, foram os principais aspectos
avaliados pela CIDH nesta visita. Como resultado, a Comissão colheu informações
sobre a violação de direitos humanos dos migrantes naquela região de fronteira,
ressaltou a necessidade de proteção de grupos especialmente vulneráveis, como
menores desacompanhados, e reafirmou o caráter excepcional que deve nortear as
medidas de detenção por razões migratórias, dentre outras observações244.

244

Organização dos Estados Americanos. CIDH conclui visita aos Estados Unidos da América. 2 de
outubro de 2014. Disponível em : http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2014/110.asp.
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NORMATIVO

COMPARADO
-

A politica migratória brasileira deve adotar uma abordagem pautada nos direitos
humanos, seguindo a orientação internacional na matéria e o exemplo dos
países latino-americanos estudados. A nova legislação migratória brasileira deve
consubstanciar esta política migratória pautada nos direitos humanos, que se
configuram como o centro dos seus objetivos, princípios e instrumentos

-

Os direitos humanos dos imigrantes e a igualdade de direitos entre nacionais e
estrangeiros como elemento central da política migratória é um primeiro passo.
Porém, é necessário, como se verificou nos países estudados, mencionar
expressamente na nova norma migratória brasileira certos direitos que se
revestem de especial importância para os imigrantes, a exemplo da saúde,
educação, direitos trabalhistas, moradia, documentos, direitos de grupos
vulneráveis (especialmente crianças, mulheres, idosos e pessoas com
deficiência) e proteção da família

-

Os grupos vulneráveis devem ganhar especial destaque nas políticas e normas
migratórias, prevendo-se dispositivos específicos que visem atender às
necessidades especiais de tais grupos e fazer face às suas dificuldades
particulares, como é o caso, por exemplo, no México e na Costa Rica

-

As migrações ambientais devem ganhar destaque nas políticas migratórias
brasileiras e o status de “migrante ambiental” deve ser incorporado em sua nova
legislação, prevendo-se disposições específicas em matéria de acolhida e
integração deste grupo migratório (com destaque para vítimas de desastres
ecológicos e das mudanças climáticas), a exemplo dos avanços constatados na
Bolívia, Argentina, Venezuela, Cuba e Nicarágua (acolhida humanitária)

-

A questão do acesso aos serviços públicos essenciais não deve ficar apenas
subentendida a partir das disposições relativas aos direitos dos imigrantes.
Dispositivos específicos para garantir este acesso a todos os imigrantes,
independentemente de sua condição migratória, devem ser incorporados no

432

PROJETO PENSANDO O DIREITO

Mapeamento Normativo

Migrantes, Apátridas e
Refugiados: subsídios para o
aperfeiçoamento de acesso a
serviços, direitos e políticas
públicas no Brasil

marco normativo migratório brasileiro, contemplando as especificidades e as
necessidades especiais dos imigrantes em matéria de acesso a serviços, a
exemplo das normas da Argentina, Chile, Costa Rica, México e Uruguai
-

Além das melhorias e alterações normativas necessárias em matéria de acesso
a direitos e serviços, é necessário desenvolver políticas públicas específicas
visando dar efetividade às garantias reconhecidas pela norma. Verificou-se que
os países estudados, além dos avanços normativos, investiram em políticas e
programas específicos visando grupos vulneráveis (especialmente crianças e
mulheres migrantes), direitos e especialmente facilitação do acesso a
documentos

-

O Brasil deve também avançar em matéria de reconhecimento de direitos
políticos aos imigrantes, a exemplo da Argentina e Uruguai, que lhes atribuem o
direito de voto
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