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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma abordagem descritiva sobre os 

acordos de residências assinados pelo Mercosul. De forma especial, entre o Brasil e 

Argentina e Brasil e o Uruguai. Busca-se através de uma análise das legislações do 

migrante em território nacional, entender as peculiaridades dos acordos bilaterais 

supracitados e sua efetividade para com os Estados partes. A partir de uma análise 

documental e bibliográfica, são expostos dados sobre imigrações registradas pelo Brasil 

ao longo dos anos, no qual, é possível entender o panorama das migrações em solo 

brasileiro. Inicialmente, foi feito uma análise sobre integração regional, contexto 

histórico de criação do Mercosul, desaguando no plano jurídico do imigrante no Brasil e 

finalizando em uma análise mais minuciosa sobre os acordos positivados com a 

Argentina e o Uruguai. 

 

Palavras-chaves: Mercosul; Brasil; Argentina; Uruguai; Acordo de Residência; 

Migração.  
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ABSTRACT 

The present work aims to carry out a descriptive approach on the residence agreements 

signed by Mercosur. In a special way, between Brazil and Argentina and Brazil and 

Uruguay. It seeks through an analysis of the legislation of migrants in national territory, 

understanding how peculiarities of the aforementioned bilateral agreements and their 

effectiveness for the States Parties. From a documental and bibliographical analysis, 

data on immigrations produced by Brazil over the years are exposed, in which it is 

possible to understand the panorama of migrations in Brazilian soil. Initially, an analysis 

was carried out on regional integration, the historical context of the creation of 

Mercosur, flowing into the legal level of immigrants in Brazil and ending with a more 

detailed analysis of the agreements signed with Argentina and Uruguay. 

 

Keywords: Mercosur; Brazil; Argentina; Uruguay; Residence Agreement; Migration. 
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INTRODUÇÃO 

“Um dos desafios do século XXI é fazer com que as migrações resultem em benefícios 

equitativos para os migrantes, para os países de origem e para os países de destino”. (Kofi 

Annan) 

O desenvolvimento econômico impulsiona o desenvolvimento da sociedade global; 

as técnicas que proporcionaram o crescimento econômico caminharam com a sofisticação 

de sistemas políticos e governamentais. O progresso trouxe a necessidade da criação de 

relações entre sociedades, justificado pela dependência de insumos, com ele as migrações 

internacionais. 

As políticas migratórias regulamentadas pelos Estados, positivaram as condições 

gerais de tratamento dos migrantes em território nacional em acordo com tratados 

internacionais de direitos humanos, buscando, em sua maioria das vezes, a proteção do 

imigrante. 

O regionalismo surgiu nas Relações Internacionais latino-americanas como uma 

reflexão sobre as possibilidades e desafios do desenvolvimento e da autonomia. O 

Mercosul foi constituído como um espaço de articulação regional em um sentido amplo, 

onde foi possível reduzir a interferência das potências mundiais e fortalecer relações 

locais.   

Tornou-se um meio de integração na economia globalizada e, portanto, um espaço 

econômico disputado pelas grandes potências: os Estados Unidos e os países europeus 

como a França, Inglaterra e Alemanha. A abertura progressiva das economias nacionais e 

sua orientação para o mercado mundial tiveram repercussões que impuseram prioridades 

como a orientação para o mercado mundial e o fortalecimento dos mecanismos de 

mercado1. 

A migração internacional tem sido um fenômeno constante na história dos países 

da América Latina e do Caribe. Como resultado de sua conexão com o Velho Continente, a 

partir dos períodos coloniais e de independência e até mesmo meados do século XX, a 

 
1 Interação entre oferta e procura. 



 

 

 

 

região recebeu imigrantes de outros continentes como o Europeu, por exemplo. Mais tarde, 

tornou-se uma região de expulsão população e vem registrando saldos migratórios líquidos 

negativos de 1950 até os dias atuais. 

Dos movimentos migratórios recentes de Países latino-americanos e caribenhos 

chamam atenção migração intrarregional, que vem adquirindo grande importância. É o 

caso da migração recente do povo haitiano para os países da América do Sul, e os fluxos 

migrantes da República Bolivariana da Venezuela. Esses movimentos migratórios 

produziram mudanças importantes nos saldos migratórios dos países destinatários, bem 

como nos países de origem. 

O trabalho possui como eixo central a análise dos acordos de residência firmados 

pelo Brasil com a Argentina e o Uruguai frente ao Acordo de Residência do Mercosul que 

promovem maior cooperação entre as nações e fortalece a integração regional. Além disso, 

busca-se analisar as ondas migratórias em território brasileiro no século XX e século XXI. 

Com isso, o estudo pretende analisar a eficácia das relações inter-regionais entre os países 

supracitados. Para tanto utiliza-se o método descritivo-indutivo com análise de dados 

disponíveis nas bases do governo brasileiro, argentino e uruguaio. Bem como, uma revisão 

bibliográfica que juntamente com os dados gerou uma conclusão sobre o panorama 

internacional que se encontra a República Federativa do Brasil, especialmente em relação 

ao Mercosul e aos acordos de residência. 

Assim, o trabalho está divido em três capítulos. No primeiro capítulo é feito um 

panorama geral sobre os blocos econômicos, em especial o Mercosul, enquanto no capítulo 

segundo é descrito a relação histórica dos governos brasileiros com o imigrante, 

enfatizando o tratamento daquele atualmente. No terceiro, e último capítulo, é buscado 

uma análise dos acordos de residência do Brasil com a Argentina e Uruguai, fazendo um 

comparativo de dados anteriores e posteriores a ratificação dos tratados. 
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CAPÍTULO I: BLOCOS ECONÔMICOS 

1.1  Impressões iniciais 

Nos dias atuais, o comércio internacional, de forma majoritária, ocorre através dos 

blocos econômicos e acordos regionais de integração. No entanto, não se trata de um 

fenômeno recente. As trocas comerciais antecedem sociedade moderna, não sabendo ao 

certo precisar seu marco inicial. O comércio internacional cresceu significativamente nos 

últimos séculos, após os avanços tecnológicos que protagonizaram um crescimento 

mundial. 

Tão frequentes quantos conflitos, os acordos, alianças, pactos, ligas e uniões 

ocorrem entre países, sejam vizinhos ou geograficamente distantes. Seus objetivos são, de 

forma geral, promover a segurança e prosperidade entre Estados, como a OTAN2, uma 

aliança militar com objetivos de segurança estratégica, HANSA3 , uma aliança com 

objetivos econômicos que permitia acesso a mercados e isenções de impostos e tarifas e a 

NAFTA4, que facilita as trocas comerciais entre os países da América do Norte. 

Nos dias atuais, as relações econômicas internacionais seguem, além de critérios de 

conveniência política, critérios empresariais, culturais e sociais; assim tornou-se uma das 

principais ferramentas capazes de impedir conflitos e enfrentamentos militares entre 

Estados. A integração econômica foi facilitada pela globalização que apresentou 

progressos no plano de comunicação e transporte, logo os blocos econômicos permitem 

cooperação entre Estados que não necessitam ser geograficamente contíguos, mesmo que 

seja muito mais comum. 

 

2 Organização do Tratado do Atlântico Norte 

3 Liga Hanseática: aliança de mercadores das cidades-estados do Mar do Norte e do mar Báltico durante o 

período da Idade Média (século XIII - século XVIII) 

4 North America Free Trade Agreement – Tratado Norte-Americano de Livre Comércio 
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Figura 1: Globalização nos últimos 5 séculos (1500-2011). 

Fonte: The Metric Journal. 

Normalmente, são eliminadas de forma recíproca as barreiras tarifárias entre os 

membros do bloco, bem como são definidas regras de acesso e, aquelas que estimulam a 

complementaridade das economias. Tal iniciativa, responde à lógica da economia e aos 

interesses dos países membros, tendo em vista o comércio recíproco; dessa forma alcança-

se prosperidade recíproca: crescimento, ampliação de negócios - seja público ou privado e 

bem-estar populacional. Logo, os Estados ao integrarem os blocos econômicos limitam-se 

de tomar decisões macroeconômicas em razão aos interesses dos membros.  
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Figura 2:Soma das exportações e importações de um país, divididas pelo PIB do país. 

Fonte: The Metric Journal. 

Nesse contexto, Paulo Roberto de Almeida (2013) destaca que os blocos 

econômicos não integram uma unidade, na qual existe uma dominação de uma 

comunidade sob outra, na verdade é trata-se de uma cooperação, uma parceira em busca de 

interesses comuns. 

1.2  Direito de Integração 

O Direito de Integração Econômica caracteriza-se pela junção de alguns Estados, 

com o intuito de fortalecer a economia destes e proporcionar mútua assistência, 

formando um mercado comum, forte e competitivo no âmbito mundial, tendo 

como meio para atingir seus objetivos a integração entre os Estados-partes. 

(JORGE, [s.d]). 

Conforme as necessidades geradas pelas relações econômicas entre Estados, surgiu 

o Direito de Integração que buscava o fortalecimento econômico e o desenvolvimento de 

cada Estado que ali se associava. A partir de então, os blocos econômicos foram 

consolidados, normalmente países com posições geográficas e objetivos comuns, 
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proporcionando aos membros um fortalecimento econômico e condições para se 

relacionarem economicamente no cenário internacional. 

A Idade Média é o período histórico que representa o marco da aproximação 

comercial entre nações. As expansões marítimas comerciais foram um dos grandes 

responsáveis pela integração, permitindo que os europeus comercializassem produtos de 

diversas nações. 

No século passado, com necessidade da criação de um órgão capaz de regular o 

comércio entre nações, foi criado, em 1919, a Associação Internacional de Empresas, a ser 

conhecida posteriormente como International Chamber of Commerce. – ICC que buscava 

promover e assessorar o comércio internacional juntamente com a globalização. Foi o ICC 

que desenvolveu no ano de 1936 os Incoterms, normas padronizadas que regulam aspectos 

diversos do comércio internacional, modificados e atualizados de acordo com o avanço 

tecnológico com a finalidade de adaptar as regras à modernidade da época. 

 As diferenças entre os sistemas de integração regionais se dão em acordo com a 

aplicabilidade de suas normas e sua organização institucional. Logo, dentro do Direito de 

Integração difere-se, entre o Direito Comunitário - supranacionalidade - e o da 

intergovernabilidade. 

O Direito Comunitário é aquele com uma subordinação voluntária dos membros 

aos órgãos do bloco, sempre com a finalidade econômica de construir um mercado 

comum, é o caso da União Europeia. Ressalta-se que a qualquer momento a 

supranacionalidade pode ser destituída, pois trata-se apenas de uma delegação temporária 

dos poderes, podendo ser retomados a qualquer tempo, como por exemplo, o Reino Unido 

que no ano de 2020 saiu da União Europeia. As normas comunitárias são aplicadas de 

forma direta o que causa uma uniformidade nas legislações dos Estados-membros, 

garantindo a primazia de suas normas. 

Enquanto, a intergovernabilidade tem seu funcionamento pautado no Direito 

Internacional Público, sem a delegação de sua soberania para entidades supranacionais, 

como é o caso do Mercosul. Nesse caso, a aplicabilidade das normas do bloco é 

condicionada a um mecanismo interno de recepção. 
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1.3  Mercado Comum do Sul 

Diante do exposto, o bloco econômico dos países da América do Sul adotou com 

tendências da intergovernabilidade ao contrário do bloco econômico mais desenvolvido do 

globo. Antes de entrar na história de formação do bloco, devemos conhecer a forma de 

independência dos países que o integram dos europeus para entender melhor a opção por 

um bloco intergovernamental.  

É notório que o continente americano foi o último a ser “descoberto” pelos 

europeus. Talvez a utilização do termo “descoberto” não seja o mais adequado, pois trata-

se de um termo eurocêntrico tendo em vista que as terras americanas já eram habitadas, no 

entanto não é o foco neste momento. 

Embora já fosse um continente habitado por diversos povos que foram agrupados 

como indígenas, as terras americanas passaram por um processo de colonização europeia. 

Especialmente os latinos americanos sofreram uma colonização de exploração pautada em 

muita extração de riquezas naturais, escravidão e extermínio dos povos que aqui 

habitavam.  

Além disso, são marcados por opressão, desigualdades, aculturação e violação de 

direitos humanos, massacrado pelas potências imperialistas responsáveis por enriquecer 

ainda mais os países ricos à custa dos recursos produzidos e retirados das colônias. Em 

linhas gerais, a independência latino americana foi marcada por muita luta, por tanto, 

abdicar da soberania conquistada com tanta luta não é uma opção para os latinos 

americanos.  

1.3.1  Contexto histórico 

Segundo Paulo Roberto de Almeida 5: 

[...] o Mercosul se destaca como a mais importante tentativa de constituição de 

um mercado comum entre países em desenvolvimento, num modelo que se 

pretende tendencialmente similar ao europeu, embora não tenha conseguido 

 

5 Integração regional: uma introdução / Paulo Roberto de Almeida; Antônio Carlos Lessa; Henrique 

Altemani de Oliveira (coord) - São Paulo; Saraiva 2013 - página 3.  
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ainda alcançar a etapa de uma união aduaneira completa; quaisquer que sejam 

suas vicissitudes atuais, ele deve constituir a base de um possível espaço 

econômico integrado na América do Sul, possuindo, inclusive, diversos outros 

acordos com parceiros distantes (África do Sul, Israel, Índia, entre outros). 

O Mercosul nasceu sob o ideal de crescimento em grupo, já que os membros 

fundadores – Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai - estavam cientes que nações mais 

desenvolvidas não estavam dispostas a oferecer condições semelhantes ou até mesmo 

idênticas de cooperação. A proposta do bloco é o aumento da competitividade 

internacional dos países membros individualmente e como grupo através de estratégias que 

atraiam investimentos e consequentemente a instalação de novas empresas globais, 

consequentemente aumentaria o fluxo de negócios da região, gerando um desenvolvimento 

econômico e uma cooperação entre os membros. 

A tentativas de constituição de um mercado econômico regional envolvendo os 

países da América Latina não nasceu com as tratativas que originaram o Mercosul, desde a 

década de 60 os Estados latinos discutem integração regional. Argentina, Brasil, Chile, 

México, Paraguai, Peru e Uruguai assinaram em 1960 o Tratado de Montevidéu que deu 

origem a Associação Latino-Americana de Livre Comércio – ALALC, expandindo em 

1970 para com a Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela. Após dez anos da entrada dos 

novos membros, sofreu uma reformulação passando a ser Associação Latino-Americana de 

Integração – ALADI, tornando-se hoje o maior mecanismo de integração da América 

Latina, contando, ainda, com a participação de Cuba e Panamá, ressalta-se que a Nicarágua 

está em processo de adesão. 

Deve-se dar o devido reconhecimento aos ideais de pan-americanismo de Simón 

Boliviar que antecedeu tal integração, que tinha como prioridade a unificação dos 

territórios da América espanhola para combater o domínio e a exploração espanhola dos 

seus territórios. Assim, criado em março de 1991, o Mercosul foi fundado no Tratado de 

Assunção e estruturado institucionalmente em dezembro de 1994 pelo Protocolo de Ouro 

Preto, adquirindo personalidade jurídica internacional.  

Trata-se do resultado de diversas tentativas de integração regional, através de 

associações de livre comércio, como a ALALC e a ALADI. Além da Comissão Econômica 
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para a América Latina, comissão econômica vinculada a ONU que em 1948 buscava maior 

integração econômica entre os seus membros. 

Assim, os países fundadores do Mercosul estabeleceram uma aliança comercial, 

buscando a dinamização da economia regional com os principais objetivos de integração 

por meio da livre circulação de bens, pessoas, serviços e fatores produtivos; 

estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC); adoção de uma política comercial 

comum e políticas macroeconômicas e setoriais e harmonização de legislações. Hoje é 

reconhecido como a maior manifestação de defesa regional frente aos grandes blocos 

econômicos, como a União Europeia, sendo a maior e mais relevante união aduaneira da 

América, mesmo que imperfeito por não adotar de maneira integral uma zona de livre 

circulação de mercadorias. 

Na primeira etapa do bloco econômico estabeleceu uma zona de livre comércio na 

qual os países signatários não tributavam ou restringiam importações dos outros Estados 

membros. Em 1995 passou a ser uma união aduaneira, assim os membros poderiam cobrar 

as mesmas taxas nas importações em relações à terceiros, estabelecendo uma TEC e 

circular livremente mercadorias entre eles.  

Essas medidas têm o objetivo de aumentar a proteção à indústria doméstica em 

decorrência ao aumento de importação comparado a produção nacional. Dessa forma, a 

indústria nacional consegue competir com os produtos importados, já que chegam no país 

com impostos que elevam seu preço final. 

Após 30 anos de criação, o Mercosul passa por uma crise de crescimento e assim 

dispõe Almeida, 2014:  

Seus principais problemas, todavia, estão vinculados às políticas 

macroeconômicas e setoriais dos seus dois maiores membros, Brasil e Argentina, 

e ao caráter errático destas. Aos problemas conjunturais registrados em seu 

itinerário, agregaram-se novas orientações políticas a partir de 2003, trazendo 

um desvio do foco principal na liberalização comercial para a diversificação 

política, diversos novos componentes de caráter social, assim como uma falta 

geral de compromisso com os objetivos prioritários do bloco. Em função dos 

desequilíbrios e contradições acumulados, não é provável uma correção dos 

problemas no futuro previsível. Subsiste, portanto, uma indefinição quanto ao 
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seu futuro, que depende, como sempre dependeu, das lideranças políticas. 

(ALMEIDA, 2014). 

No entanto apesar da crise do Mercosul, o comércio entre economias emergentes 

nos últimos anos cresceu, assim o papel dos comércios em nações em desenvolvimento, o 

chamado comércio Sul-Sul tem que destacado cada vez mais no cenário comercial 

mundial. Hoje, a maioria dos acordos comerciais tem como protagonistas economias 

emergentes, diferente de 50 anos atrás que os acordos Norte-Sul (desenvolvidos-

emergentes) representavam mais da metade dos acordos. 

 

Figura 3: Número de acordos comerciais preferenciais em vigor por grupo de países, 1950-2010. 

Fonte: Relatório Comercial da OMC (2011) 
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2 CAPÍTULO II: IMIGRANTE NO BRASIL 

2.1  Impressões iniciais 

A nacionalidade é o vínculo jurídico-política que um indivíduo mantém com um ou 

mais Estados, assim determina a extensão e os limites das obrigações estatais, bem como o 

pertencimento a um espaço geográfico. Conforme palavras de Claro, 2020:  

“Esse vínculo é utilizado como um dos fundamentos do direito internacional (Mancini, 

2003) e distingue “nós” e “eles”, uma vez que o estrangeiro, o imigrante, é identificado 

pelo não pertencimento àquele determinado grupo social”. 

A migração é processo natural que ocorre conforme o desenvolvimento 

capitalista, no qual a imigração internacional segue a organização política e econômica de 

um mercado global em expansão. Trata-se de uma consequência do desenvolvimento 

global, em que o fluxo de pessoas segue os bens e capitais. 

“O investimento capitalista fomenta mudanças que criam uma população móvel 

desenraizada nos países periféricos, ao mesmo tempo em que forja fortemente laços 

materiais e culturais com os países centrais, levando ao movimento transnacional;” 

(OLIVEIRA, 2021). 

Além disso, ocorrem através de ligações culturais, muitas vezes entre potências 

coloniais passadas e suas antigas colônias, como por exemplo, Brasil e Portugal.  

 

Figura 4: Entradas e saídas do território brasileiro nos pontos de fronteira, por ano – Brasil, 2018 – 2020. 
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Fonte: Entradas e saídas do território brasileiro nos pontos de fronteira, por ano - Brasil, 2018 a 2020. 

2.2  Estatuto do Estrangeiro e a Lei de Migração 

O Estatuto do Estrangeiro, a Lei n° 6.815 de 19 de agosto de 1980, que foi 

regulamentada pelo Decreto n° 88.715 de 10 de dezembro 1981, seu principal objetivo foi 

resguardar a soberania nacional e os interesses dos brasileiros frente à uma possível 

ameaça estrangeira. Importante ressaltar que nesse período o Brasil era governado pelos 

militares e o grande inimigo da época era o comunismo, julgado como contrário ao modelo 

ideal de sociedade e fora “financiado” por outras nações. Portanto, o imigrante era 

classificado como um potencial inimigo da segurança nacional. 

Dessa forma o Estatuto do Estrangeiro, em sua redação com termos obscuros que 

refletiam as políticas de governo e de Estado anteriores à redemocratização, descrevia um 

tratamento contrário ao da dignidade humana, negando direitos básicos. Além disso, 

conforme tal legislação, posse ou propriedade de bens não garantiam visto, que era uma 

mera expectativa de direito de ingresso; aquele que se ausentasse por mais de dois anos do 

território brasileiro tinha seu registro cancelado, renunciando de forma expressa o direito 

ao retorno. Ainda, mesmo que o estrangeiro satisfizesse as condições para naturalização, 

esse direito não era garantido. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, vigente até os dias atuais, 

normas infralegais foram utilizadas para regulamentação do imigrante em território 

nacional, tendo em vista que o Estatuto do Estrangeiro não representava mais a ordem 

vigente. Foram as resoluções normativas do Conselho Nacional de Imigração (CNIg), do 

Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) e de portarias interministeriais dos 

ministérios da Justiça, do Trabalho e das Relações Exteriores que mostravam soluções para 

as necessidades da época. 

A nova ordem vigente resultado da redemocratização do Brasil trazia novos 

parâmetros de direitos e garantias fundamentais junto a isso a nação brasileira assinou 

diversos tratados internacionais sobre direitos humanos pós Ditadura Militar e com isso o 

imigrante passou a ser visto como uma pessoa detentora de direitos contraria ao Estatuto 

do Estrangeiro. No entanto, apenas em 2013 que houve significativo avanços sobre a 

legislação migratória brasileira. 
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O Projeto de Lei n° 288 de 2013 assumiu o papel de legislação base migratória 

brasileira sendo aprovada em 24 de maio de 2017 a Lei n° 13.445, a Lei de Migração, 

regulada pelo Decreto no 9.199, de 20 de novembro de 2017. Ressalta-se que sofreu 

diversos vetos para que fosse capaz de garantir proteção jurídica aos estrangeiros, além de 

ser duramente criticada devido a retrocessos em seu texto. 

Em relação à mudança de vocábulo “estrangeiro” para “migração” destaca Mendes; 

Brasil, 2020 apud Guerra, 2017: 

No caso da nova legislação, o legislador preferiu adotar a figura do migrante e 

do visitante (artigo1), em conformidade com a política consagrada na atualidade 

em prol dos direitos humanos. De certo modo, o termo empregado na Lei n. 

13.445/2017 faz com que o indivíduo, que não seja nacional do Estado, não se 

sinta estranho e preterido no local que se encontra, como se um forasteiro fosse. 

(MENDES; BRASIL. 2020). 

Ainda sobre a temática destaca Claro, 2020: 

Ao passo que a lei revogada via o imigrante como o “outro”, o “estranho”, o 

“alienígena”, a nova lei parte da premissa da acolhida da pessoa em mobilidade, 

em sintonia com o léxico mais atual sobre o tema (Cavalcanti et al., 2017). 

Embora sinônimas, a palavra estrangeiro é mais restrita, uma vez que representa 

“um indivíduo que não tem a nacionalidade do Estado em cujo território se 

encontra presente” (IOM, 2019, p. 6). Migrante, por sua vez, inclui não apenas o 

não nacional, como também pessoas que se deslocam no espaço geográfico de 

um mesmo país (migrante interno), e pessoas apátridas, aquelas que não têm 

nacionalidade de nenhum Estado. (CLARO, 2020). 

A Lei de Migração é destinada há cinco grupos de pessoas, os imigrantes – não 

nacional -, aos emigrantes – brasileiros residentes no exterior -, ao residente fronteiriço – 

aqueles que residem em área de fronteira e realizam migração pendular ao nosso território 

em razão de trabalho, estudo, entre outros -, visitantes e apátridas. Em seu artigo 1°, ao 

delimitar os destinatários, o legislador buscou não deixar dúvidas quanto aos protagonistas 

da legislação, sendo mais ampla que o Estatuto do Estrangeiro. 

No entanto, considerando que a legislação busca tutelar os direitos da pessoa em 

mobilidade, ela deixa de dispor sobre migrações internas, forçadas ou voluntários. Os 

Princípios Norteadores do Descolamento Interno, instrumento estabelecido pela 
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Organizações das Nações Unidas que tutelava sobre aqueles que por algum motivo tenha 

sido deslocado dentro de sua nação, não foi incorporado pelo legislador. Dessa forma, não 

há previsão de, segundo Claro, 2020 apud Kalin, 2014 “de maiores obrigações estatais 

para vítimas de conflitos armados, situações de violência generalizada, violações de 

direitos humanos e de desastres naturais ou antropogênicos”. 

Dessa forma, a Lei de Migração estabelece em seu artigo 1°, §1° que imigrante é 

“pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece 

temporária ou definitivamente no Brasil”. Enquanto o visitante é “pessoa nacional de outro 

país ou apátrida que vem ao Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de se 

estabelecer temporária ou definitivamente no território nacional”. 

O referido dispositivo legal teve o vetado a descrição de “migrante”, tendo em vista 

que ao conceituar tal palavra, o legislador contrariou o artigo 5° da ordem constitucional 

vigente ao descrevê-lo como “pessoa que se desloca de país ou região geográfica ao 

território de outro país ou região geográfica, incluindo o imigrante, o emigrante, o 

residente fronteiriço e o apátrida”. O veto foi justificado pelas seguintes razões: 

O dispositivo estabelece conceito demasiadamente amplo de migrante, 

abrangendo inclusive o estrangeiro com residência em país fronteiriço, o que 

estende a todo e qualquer estrangeiro, qualquer que seja sua condição migratória, 

a igualdade com os nacionais, violando a Constituição em seu artigo 5º, que 

estabelece que aquela igualdade é limitada e tem como critério para sua 

efetividade a residência do estrangeiro no território nacional. (BRASIL, 2017). 

Para Mendes; Brasil, 2020, ao vetar tal definição, o Poder Executivo, contrariou a 

própria fundamentação da lei e da Constituição, principalmente em seu artigo 3°, tendo em 

vista que a igualdade deve ser conferida a todos, independentemente de sua condição 

dentro do Estado brasileiro. No entanto, a nova política migratória se alinha a convenções 

e tratados celebrados pelo Brasil.  

[...] em decorrência da noção da universalidade dos direitos humanos, que 

estabelece que todos os indivíduos são igualmente destinatários dos mesmos 

direitos, sem distinção de qualquer espécie, e como consequência do incremento 

dos fluxos internacionais, inclusive de pessoas, e da formação de espaços 

internacionais comuns, como os blocos regionais, a situação jurídica dos não 

nacionais assemelha-se cada vez mais à dos nacionais, gozando aqueles de quase 
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todos os direitos destes, sem o que o desenvolvimento das relações 

internacionais poderia encontrar obstáculos adicionais. (MENDES; BRASIL, 

2020 apud PORTELA, 2017). 

 O artigo 4° descreve as garantias do migrante no território nacional dando à mesma 

igualdade ao nacional, em razão ao Princípio da Isonomia e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. No entanto, conforme Mendes; Brasil, 2020 apud Mazzuoli, 2019: 

Assim, cada Estado pode disciplinar de maneira diversa os requisitos de 

ingresso, permanência e retirada do território nacional. Em tempo de paz, no 

Brasil, desde que satisfeitas as condições previstas na Lei n. 13.445/2017, 

qualquer pessoa pode entrar e permanecer no território nacional ou dele sair. 

Dessa forma, o imigrante deve ser tratado como dignidade, pois conforme Mendes; 

Brasil, 2020 apud Comparato, 2015: 

“O pecado capital contra a dignidade humana consiste, justamente, em considerar e tratar o 

outro - o indivíduo, uma classe social, um povo - como um ser inferior, sob pretexto da 

diferença de etnia, gênero, costumes ou fortuna patrimonial”.  

Assim, segundo Mendes; Brasil, 2020 apud Sarlet, 2008: 

Dessa forma, os princípios fundamentais são concretizações ou exteriorização do 

princípio da dignidade humana, pois onde não houver respeito pela vida e pela 

integridade física e moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma 

existência digna não forem asseguradas, onde não houver limitação do poder, 

enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade (em direitos e dignidade) e os 

direitos fundamentais não forem reconhecidos e minimamente assegurados, não 

haverá espaço para a dignidade humana e essa (a pessoa), por sua vez, poderá 

não passar de mero objeto de arbítrio e de injustiças. 

2.3  Autorização de ingresso 

O documento de viagem conhecido e aceito mundialmente é o passaporte, que 

identifica do viajanete, emitido pelo país de nacionalidade do portador. Conforme destaca 

Claro, 2020 apud Torpey, 2000 ““invenção do passaporte” resultou na “privação da 

liberdade de movimento das pessoas entre certos espaços”. Isso permitiu a dependência do 

sistema estatal de autorização para migrar entre países”. A Lei de Migração ampliou os 
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documentos que admitem o ingresso em território nacional quando comparado com o 

Estatuto do Estrangeiro. Conforme o artigo 5° da legislação em estudo: 

Art. 5º São documentos de viagem: 

I - passaporte; 

II - laissez-passer ; 

III - autorização de retorno; 

IV - salvo-conduto; 

V - carteira de identidade de marítimo; 

VI - carteira de matrícula consular; 

VII - documento de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, 

quando admitidos em tratado; 

VIII - certificado de membro de tripulação de transporte aéreo; e 

IX - outros que vierem a ser reconhecidos pelo Estado brasileiro em 

regulamento. 

A Lei de Migração em seu capítulo II trata sobre a situação documental do 

migrante e do visitante. Em regra, é o visto que dá a expectativa do direito de ingresso no 

território e deve ser expedido pelo consulado e claro possui hipóteses de impedimento que 

enseja a repatriação6, podendo o estrangeiro adentrar o território isento de visto devido a 

um acordo bi ou multilateral que dispensa sua exigência. Nesse caso, é comunicado a 

autoridade consular do país de procedência ou nacionalidade e a empresa transportadora, 

ressalta-se que não deve ser aplicado àqueles em situação de refúgio ou apátridas, nesse 

caso deve ser notificado a Defensoria Pública da União para tutelar seus direitos. 

Entretanto, muitos são os países que, por meio de tratado bilateral ou pelo 

exercício da reciprocidade, dispensam a aposição prévia do visto nos passaportes 

 
6 Medida administrativa de devolução de pessoas em situação de impedimento ao país de procedência ou de 

nacionalidade.  
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de cidadãos de nações amigas. O Brasil, por exemplo, não requer visto de 

entrada para os nacionais da maioria dos países da América Latina e da Europa 

Ocidental. Isso faz presumir que a presença dessas pessoas - ingresso de não 

nacional com passaporte não visado - no país seja temporária, e não se poderia 

interpretar como abertura generalizada a imigração (MENDES; BRASIL, 2020 

apud REZEK, 2018). 

Em relação aos vistos a legislação faz previsão a cinco tipos de vistos: visita, o 

temporário, o diplomático, o oficial e o de cortesia. O visto de visita, como o próprio nome 

sugere, é concedido para aqueles que não possuem animus de estabelecer residência, 

podendo permanecer no país por 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado por igual 

prazo, no entanto não pode exercer atividade remunerada. Em regra, o prazo para o visto 

prescreve em até 1 (um) ano, no entanto existe as reciprocidades de tratamento no qual o 

prazo pode ser estendido até 10 (dez) anos. 

O visto temporário é destinado àqueles que estabelecerão residência no território 

nacional por tempo determinado, seja à fins de acolhida humanitária, trabalho, estudo ou 

até mesmo saúde. Nesse último caso, por exemplo, deverá o requerente demonstrar:  

[...] comprovação de meios de subsistência suficientes para custear o seu 

tratamento e a sua manutenção durante o período em que o tratamento for 

realizado, por recurso próprio, seguro de saúde válido no território nacional ou 

certificado de prestação de serviço de saúde previsto em tratado de que o País 

seja parte. (BRASIL, 2017). 

 Nos casos de acolhida humanitária, será concedido o visto temporário ao apátrida 

ou nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, 

de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave 

violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário. 

Ainda de acordo com o Decreto n. 9.199/17, a definição dos detalhes da acolhida 

humanitária, como condições, prazos e requisitos, dependerá de um ato conjunto 

dos ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública, das Relações Exteriores 

e do Trabalho (artigo 36, § 1º). Apenas com essa regulamentação é que será 

possível avaliar o instituto na prática. Importante ressaltar que a regulamentação 

não poderá contrariar a Lei de Migração, restringindo o instituto da acolhida 

humanitária a ponto de ocorrer um esvaziamento do instituto (MENDES; 

BRASIL, 2020 apud CHIARETTI, 2018). 
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Ressalta-se que a Lei de Migração, em seu texto “original”, deixava lacunas sobre 

novos tipos de vistos temporários, o que foi vetado com a justificativa de risco de 

discricionariedade indevida e insegurança jurídica, uma preocupação com a segurança 

nacional, assim como o Estatuto do Estrangeiro. 

Os vistos diplomáticos e oficiais são concedidos a autoridades e funcionários 

estrangeiros que viajem ao Brasil em missão oficial de caráter transitório ou permanente, 

representando Estado estrangeiro ou organismo internacional reconhecido. Destaca-se que 

o titular deve ser remunerado por Estado estrangeiro ou organismo internacional e não 

estará sujeito à legislação trabalhista brasileira, mas seu dependente poderá exercer 

atividade remunerada no Brasil, desde que previsto.  

Já o visto de cortesia, é autoexplicável, podendo ser dado de forma excepcional 

pelo Ministério das Relações Exteriores. 

2.4  Autorização de Residência 

A Lei de Migração faz previsão a autorização de residência em seu artigo 30 

substituindo o visto permanente disposto no Estatuto do Estrangeiro. A residência é 

autorizada ao imigrante, residente fronteiriço ou ao visitante nos casos previstos nos 

incisos do referido artigo, sendo eles: 

I - a residência tenha como finalidade: 

a) pesquisa, ensino ou extensão acadêmica; 

b) tratamento de saúde; 

c) acolhida humanitária; 

d) estudo; 

e) trabalho; 

f) férias-trabalho; 

g) prática de atividade religiosa ou serviço voluntário; 
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h) realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, 

científica, tecnológica ou cultural; 

i) reunião familiar; 

II - a pessoa: 

a) seja beneficiária de tratado em matéria de residência e livre circulação; 

b) seja detentora de oferta de trabalho; 

c) já tenha possuído a nacionalidade brasileira e não deseje ou não reúna os 

requisitos para readquiri-la; 

d) (VETADO); 

e) seja beneficiária de refúgio, de asilo ou de proteção ao apátrida; 

f) seja menor nacional de outro país ou apátrida, desacompanhado ou 

abandonado, que se encontre nas fronteiras brasileiras ou em território nacional; 

g) tenha sido vítima de tráfico de pessoas, de trabalho escravo ou de violação de 

direito agravada por sua condição migratória; 

h) esteja em liberdade provisória ou em cumprimento de pena no Brasil; 

III - outras hipóteses definidas em regulamento. 

A autorização de residência poderá não ser concedida à pessoas condenadas 

criminalmente – com sentença transitada em julgado - no Brasil ou no exterior desde que a 

conduta esteja tipificada na legislação penal brasileira, exceto ser por conduta de menor 

potencial ofensivo, adentarem o país por motivo saúde, acolhida humanitária e reunião 

familiar ou seja beneficiária de tratado em matéria de residência e livre circulação. 

Autorizado a residência, é feito o registro – identificação civil – para a obtenção de do 

Registro Nacional Migratório e da Carteira de Registro Nacional Migratório. 

O artigo 118, da legislação em estudo, foi vetado, embora fizesse previsão de 

anistia ao imigrante irregular que houvesse ingressado no Brasil até 06 de julho de 2016 e 

requeresse até um ano a autorização de residência. A justificativa do Poder Executivo para 
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o veto seria “anistia indiscriminada a todos os imigrantes, independentemente de sua 

situação migratória ou de sua condição pessoal, e que não se poderia também precisar qual 

a data de entrada do imigrante no território brasileiro” (BRASIL, 2017), o que de certa 

forma, dificultou a regularização dos documentos e a integração daqueles que já residiam 

no país de forma ilegal. 

 

 

Figura 5: Autorizações de residência - Proporção de registros, por ano de registro, segundo descrição do 

amparo - Brasil, 2018 a 2020.  

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados da Polícia Federal, Sistema de Registro Nacional 

Migratório (SISMIGRA), 2018 a 2020 

2.5 Correntes migratórias no Estado brasileiro 

Conforme o Relatório Anual do OBMIGRA7 de 2021, as correntes migratórias da 

década de 2010 sofreu uma significativa alteração seja no aspecto quantitativo ou 

qualitativo. Assim, até julho de 2010, conforme o Censo Demográfico, residiam 592.270 

 
7 Trata-se de um instrumento de cooperação entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública – inicialmente 

pelo extinto Ministério do Trabalho – pelo Conselho Nacional de Imigração e Universidade de Brasileira que 

busca conhecer os fluxos internacionais no Brasil, através de estudos teóricos e empíricos e a análise de 

imigração internacional; a emigração brasileira para outros países e os projetos migratórios de retorno dos 

emigrantes brasileiros, com a finalidade de apontar estratégias para políticas públicas destinadas às 

migrações internacionais. 
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imigrantes, em sua grande maioria portugueses e japoneses, onde 61,4% se encontravam 

distribuídos entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Observem que ainda 

encontra-se sinais das migrações históricas a partir da segunda metade do século XIX e 

início do século XX 

.  

Figura 6: Número de imigrantes solicitantes de residência, segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da 

Federação, 2011-2020. 

Fonte: Elaborado pelo OBMIGRA, a partir dos dados da Polícia Federal – SISMIGRA 2020. 

No entanto, estima-se que entre 2011 e 2020 o Brasil recebeu como residente 

aproximadamente 1.300.000 (um milhão e trezentos mil)8 estrangeiros, em sua grande 

maioria venezuelanos e haitianos.  

 
8 Conforme dados da SISMIGRA E STI-MAR dos anos de 2020.  

O SISMIGRA tem como objetivo registrar os migrantes com registro de residência, temporários e 

fronteiriços, enquanto o STI-MAR recebe as solicitações de reconhecimento da condição de refugiado e as 

encaminha ao CONARE. 
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No ano de 2021, segundos dados da Polícia Federal o Brasil conta com 1.301.012 

(um milhão, trezentos mil e doze) imigrantes registrados de forma ativa. Se concentram em 

sua grande maioria na região sudeste no estado do Rio de Janeiro e São Paulo, embora 

Tabela 1: Número de imigrantes por classificação, segundo principais países de nascimento - Brasil, 2011 -

2020. 

Fonte: Elaborado pelo OBMIGRA, a partir dos dados da Polícia Federal – SISMIGRA 2020. 

Tabela 2: Número de imigrantes por sexo, segundo classificação - Brasil, 2011 - 2020. 

Fonte: Elaborado pelo OBMIGRA, a partir dos dados da Polícia Federal – SISMIGRA 2020. 
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segundo o Relatório Anual do OBMIGRA de 2021 houve um aumento de migrações para 

Roraima e a Região Sul. 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

QUANTIDADE 

 

TOTAL 

 

 

1.301.012 

 

RESIDENTES 

 

107.2393 

 

 

TEMPORÁRIOS 9 

 

221.329 

 

FRONTEIRIÇOS 10 

 

 

7.290 

 

Tabela 3: Imigrantes Registrados de Forma Ativa, Brasil – 2021 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Unidade de Federação Quantidade 

Acre 2.826 

Alagoas 3.172 

Amapá 1.469 

Amazonas 42.583 

Bahia 28.009 

Ceará 15.694 

Espírito Santo 8.200 

Goiás 14.350 

Maranhão 4.430 

Mato Grosso 13.770 

 
9 são imigrantes que ingressam no País para desenvolver, por prazo determinado, atividades profissionais, 

acadêmicas ou religiosas; migrantes contemplados pelo Acordo de Residência do Mercosul; viajantes a 

negócios ou com algum contrato de trabalho com entidade pública ou privada; solicitantes de refúgio com 

pedido denegado; vistos cortesia a diplomatas e seus familiares; e a nova classificação visita negócios. 

10 movimento de não nacionais residentes em países limítrofes que possuam Carteira de Registro Nacional 

Migratório ou documento de identificação, e que vivam em cidade contígua à fronteira 
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Mato Grosso do Sul 21.034 

Minas Gerais 38.997 

Pará 11.483 

Paraíba 4.256 

Paraná 91.292 

Pernambuco 13.126 

Piauí 2.078 

Rio de Janeiro 166.586 

Rio Grande do Norte 8.790 

Rio Grande do Sul 87.850 

Rondônia 8.145 

Roraima 69.188 

Santa Catarina 74.513 

São Paulo 541.236 

Sergipe 2.263 

Tocantins 1.256 

Distrito Federal 18.844 

 

Figura 7: Número de imigrantes solicitantes de residência, segundo Brasil, Unidades de Federação 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Conforme já exposto, a Lei de Migração ampliou as oportunidades do imigrante no 

Estado brasileiro, com sua perspectiva mais humanitária, com diretrizes de inclusão social 

e laboral. Assim, com legislações mais favoráveis, o imigrante passou a receber os 

mesmos direitos conferidos aos nacionais, logo o número de trabalhadores imigrantes 

cresceu de forma intensa, estima-se que cerca de 3 vezes, conforme dados abaixo. 

Tabela 4: Número absoluto e relativo de ocupados imigrantes no mercado formal de trabalho brasileiro, por 

continentes, segundo o ano - 2011 - 2020. 

Fonte: Elaborado pelo OBMIGRA a partir dos dados do Ministério da Economia, base harmonizada RAIS-CTPS 

estoque, 2011-2020. 
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Observem que o número de Europeus, que tradicionalmente migravam para o 

território brasileiro em razão histórica, diminuiu. Enquanto, os imigrantes oriundos da 

América Central e Caribe e América do Sul tiveram um aumento significativo. Tal 

fenômeno é explicado pelas intensas crises humanitárias e pelo Acordo de Residência do 

Mercosul, que conferiu direitos de residência aos nacionais de países- -membros do 

Mercosul, Bolívia e Chile no território brasileiro, com igualdade dos direitos civis e de 

tratamento com os nacionais, que entrou em vigor no plano jurídico externo em 28 de 

julho de 2009. 

A Região Sudeste costumava receber diversos migrantes, tanto nacionais quanto 

internacionais, devido ao mercado de trabalho que disponibilizava vagas em suas grandes 

metrópoles. Em relação ao trabalhador imigrante, foco deste estudo, o estado de São Paulo 

recebia, no ano de 2011, 47,4% do total destes trabalhadores, e o Rio de Janeiro, com 

15,7%. Simões; Neto, 2021 justificam tal comportamento pelo perfil de imigração da 

época que era marcado por europeus e sul-americanos. Na época, era necessário “[...] uma 

inserção mais qualificada no mercado de trabalho, o que se traduzia na busca por 

localidades com desenvolvimento mais intenso de atividades com elevado conteúdo 

tecnológico e científico e a existência de centros de ensino, pesquisa e gestão.” (SIMÕES; 

NETO, 2021). 

Com a intensificação de trabalhadores imigrantes, esse panorama passou por 

mudanças significativas. Assim as outras regiões passaram a receber maior volume de 

imigrantes, conforme tabela abaixo:  
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Tabela 5: Número absoluto relativo de trabalhadores imigrantes segundo Grandes Regiões e Unidades da 

Federação - Brasil, 2011/2015/2019/2020. 

Fonte: Elaborado pelo OBMIGRA a partir dos dados do Ministério da Economia, base harmonizada RAIS-

CTPS estoque, 2011-2020.  
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3. CAPÍTULO III: TRATADO DE RESIDÊNCIA 

Os sul-americanos, comparado a outros continentes, ainda vivem limites quando o 

assunto é circulação e residência, embora processos de integração tenham avançado nesse 

aspecto, conforme explicitado por todo este trabalho, questões políticas, sociais e jurídicas 

predominam. Afinal, embora a América do Sul tenha sido ocupada pelas metrópoles 

europeias, trata-se de países culturalmente diferentes. No entanto, nos últimos anos 

legislações foram criadas juntamente com ações multilaterais entre Estados e soluções para 

migração entre vizinhos foram criadas. 

Desde sua criação, o Mercosul em seu tratado constitutivo não fez previsões sobre 

migrações, seu intuito inicial era voltado para um ponto de vista mais econômico através 

da circulação de bens, serviços, capitais e outros fatos produtivos. Dessa forma, a 

necessidade de se positivar normas capazes de regular o livre deslocamento e a fixação de 

pessoas no território de Estados pertencentes ao bloco e por conseguintes regras 

trabalhistas, previdenciárias e sociais. 

Conforme Sacchetta, 2016 apud Hirst, 1995 a omissão deve ser compreendida 

através do contexto histórico da época, na qual “plataformas econômicas neoliberais" eram 

fortalecidas pelos governos signatários do Mercosul. Assim, políticas de abertura 

comercial e flexibilização trabalhista dominam os Estados, influenciados pelo forte 

processo de globalização. 

As metas de comércio na ótica do Tratado de Assunção foram duramente criticadas 

devido a ausência de questões sociais, como o artigo 5° do anexo do Tratado que previu a 

organização de diversos subgrupos de trabalho, sem qualquer menção à comunidade. Além 

disso, não houve qualquer órgão ou política capaz de reduzir as diferenças de 

desenvolvimento humano entre os Estados. 

A partir dos anos 90, as migrações foram intensificadas e novas políticas foram 

implantadas pelos Estados, no entanto de forma restrita devido às mesmas serem 

desconexas e diversas vezes contrárias ao direito dos estrangeiros. Além disso, os conflitos 

associativos refletem diretamente nessas políticas, por exemplo, a suspensão do Paraguai 

entre 2012 e 2014 refletiu diretamente nos direitos dos brasiguaios, brasileiros residentes 

no Paraguai. 
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Logo, conclui-se que as propostas e políticas desenvolvidas para o estabelecimento 

de normas de migração de pessoas entram pautadas a partir da ideia de integrar mercados e 

de forma subsidiária o direito social do trabalho. Assim ratifica Sacchetta¹:  

Propostas de estabelecer normas unificadas para o trânsito de cidadãos partiam 

da perspectiva de integrar mercados, levando em conta, subsidiariamente, o fator 

laboral. A ausência de projeto político para questões sociais foi marcante na 

adoção das primeiras medidas relacionadas ao deslocamento dos cidadãos no 

espaço do Mercosul, ainda que demandas por reconhecimento e inclusão desses 

fatores estivessem presentes, na ação dos sindicatos, já no início da década de 

1990.  

No entanto, o panorama mudou com a assinatura do Protocolo de Ouro Preto que 

alterou estruturalmente o Mercosul. Essa mudança, refletiu nas questões migratórias e foi 

criado o Foro Consultivo Econômico-Social, que embora não tivesse força para 

deliberação, buscava atender à demanda participativa de setores das sociedades dos países 

do bloco e foi discutida a migração entre pessoas pertencentes ao bloco.  

Como consequência de suas discussões, foi lá que nasceu a ideia de “um acordo 

simplificado sobre livre circulação de pessoas, proposto por economistas brasileiros e 

argentinos, com viés voltado ao fornecimento de mão de obra” (Sacchetta, 2016). Logo, 

foi necessário a positivação comunitária capaz de sanar as dúvidas sobre mobilidade 

internacional, residência de trabalhadores e seus direitos entre os países do bloco. 

O regime de administração integrada do trânsito de nacionais em fronteiras, 

estabelecido nos primeiros anos do Mercosul, deveria dar lugar a um sistema 

geral de cooperação em assuntos migratórios, definição e regulamentação de um 

conjunto de demandas. Entre elas, constavam tópicos sobre residência 

temporária e permanente, direitos trabalhistas, previdenciários e acesso a 

benefícios sociais (saúde, educação etc.) em igualdade de condições com os 

nacionais dos países de acolhimento (Geneyro et al., 1998, p. 193-204). No Foro 

Consultivo Econômico-Social, o diálogo institucional do Mercosul passou a se 

referir a uma acepção de cidadania comunitária. Contudo, a definição e a 

abrangência da cidadania do Mercosul apresentavam-se como questões abertas, 

não discutidas em esfera oficial, e assim permaneceram até dezembro de 2010, 

quando os quatro Estados Partes estabeleceram um plano de ação multilateral 

com aquele intuito. (Sacchetta, 2016). 
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Figura 8: Proporção dos Emigrantes Brasileiros e Imigrantes do Mercosul no Brasil (mais de 10 anos de 

idade) com mais de 10 anos de Estudo. 

Fonte: IMILA/CELADE. 

No início dos anos 2000, o Mercosul criou instrumentos que buscaram facilitar a 

permanência e a circulação de trabalhadores de nacionalidade de países do bloco, então 

foram assinados o Acordo sobre Regularização Migratória Interna do Mercosul e o Acordo 

sobre Regularização Migratória do Mercosul, Bolívia e Chile. Foi quando o a América do 

Sul constituiu uma Área de Livre Residência com direito de acesso ao trabalho dos 

nacionais dos Estados signatários sem exigir qualquer outro requisito além da 

nacionalidade, avançando, assim, nos direitos de migração e trabalho. 

 

Tabela 6: - Estoque de imigrantes e Emigrantes Internacionais Intrarregionais. 

Fonte: IMILA/CELADE (2000/2006) 
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No caso do imigrante mercosulino que deseja querer a residência temporária em 

até dois anos ao Brasil, deverá procurar a Polícia Federal, podendo fazer o requerimento 

on-line através do SISMIGRA. Apresentando junto ao requerimento passaporte, certidão 

de nascimento e comprovação de estado civil, certidão de antecedentes criminais e o 

pagamento de uma taxa de serviço. A residência transformasse em permanente, mediante 

solicitação noventa dias antes do vencimento da residência temporária. Não apresentando 

no prazo, ficará sujeito a Lei de Migração. Ressalta-se que não é necessário a 

comprovação das atividades que vão realizar no Estado, bastando a comprovação de sua 

nacionalidade. 

Logo foram reconhecidos direitos nas esferas civil e trabalhista, garantindo acesso 

a toda atividade laboral nas mesmas condições que os nacionais do Estado de acolhimento. 

No território brasileiro, poderá o migrante mercoulino requerer Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, simplesmente com algum documento que comprove sua nacionalidade, 

possuindo autorização para residir e trabalhar, bem como abrir uma empresa. 

Assim expõe Sacchetta, 2016: 

Por tais características, os Acordos de 2002 foram considerados pela 

Organização Internacional para as Migrações “verdadeiro feito na história da 

integração regional, por darem sustento à governabilidade dos fluxos 

migratórios, entendendo que a legalidade constitui a base de toda sociedade 

democrática e que permite a inserção dos imigrantes na sociedade receptora” 

(OIM, 2012, p. 90).A ênfase positiva deve ser compreendida em meio a 

dificuldades de implementação dos Acordos de 2002 nos Estados Membros do 

Mercosul, com exceção da Argentina. 

2.6 Brasil e Argentina 

A Argentina é preferencialmente o destino de imigrantes oriundos de outros países 

do bloco, como por exemplo Bolívia e Chile. Muito se explica esse fluxo migratório 

devido a recepção de imigrantes positivados em seu ordenamento jurídico.  

Em 2004, após os Acordos de migração regularizados pelo Mercosul, tal nação 

estabeleceu uma legislação que incorpora as determinações do bloco. O Plano Pátria 

Grande buscou regularizar através de seus instrumentos legais a presença do 

estrangeiro originário do bloco e países associados. Na época, recebeu diversas críticas 
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por não fazer previsões sobre os impactos sociais e econômicos, no entanto quando 

apresentado o primeiro relatório estatístico, o saldo social foi significativo tendo como 

resultado a menor discrepância entre estrangeiros e argentinos quando analisado 

esferas laborais. 

Conforme expõe Sacchetta a Argentina regularizou a situação de 423.697 

estrangeiros residentes, conforme o gráfico abaixo: 

 

Figura 9: Estrangeiros regularizados na Argentina em 2010. 

Fonte: Ministério das Relações Internacionais da Argentina, 2010. 

A República Federativa do Brasil, na década de 70, possuía dificuldades de 

dialogar e consequentemente integrar com a Argentina, devido a crises políticas internas. 

O Estado brasileiro insistia em não reconhecer o governo da época e afirmava que a 

Argentina não possuía um interlocutor válido. No entanto, em 1982 com a eclosão de da 

Guerra das Malvinas11, o Brasil na certeza que se posicionasse contra a Argentina 

 
11 Conflito armado entre o Reino Unido e a Argentina pela posse das Ilhas Malvinas. O país argentino 

afirmava que as ilhas foram “descobertas” pelos espanhóis e deles as herdaram após a independência, além 

do mais são próximas ao seu território. Enquanto o país inglês afirmava que as ilhas foram “descobertas” 

através de uma expedição financiada por um inglês chamado Lord Falkland. Tal conflito estremeceu a 

comunidade internacional com a prática de ações que violaram tratados de direito internacional, que contou 

com a intervenção do Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas (ONU). Atualmente, o 

território encontra-se sob domínio britânico, mas continua sendo um assunto delicado na Argentina e todos 

os governos argentinos afirmam que reconquistarão as ilhas, dessa vez de forma diplomática, mas a 

Inglaterra nega-se qualquer tipo de negociação. 
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inúmeras dificuldades de integração regional surgiriam. Assim, adotou uma posição 

pacifista e propôs uma saída com a finalidade de defender os direitos argentinos sobre as 

ilhas. 

Logo: 

E ao apoiar a Argentina em termos políticos-diplomáticos e econômicos, os 

dirigentes brasileiros miravam o futuro, pois o país adquiriria a confiança dos 

argentinos. Não foi outro resultado ao se observar que, após a guerra, o diálogo 

bilateral Brasil-Argentina avançou em diversas áreas, como nuclear e militar 

(cooperação), desembocando na Declaração de Iguaçu (1985), assinada por José 

Sarney e Raúl Alfosín, na Ata de Integração Brasileiro-Argentina (1986), e na 

própria criação do Mercosul (1991). Foi o regime militar, em transição para a 

democracia, que deu os primeiros passos em favor da integração. (VIDIGAL, 

2021, p.102) 

Portanto, após a Guerra das Malvinas, o Estado brasileiro melhorou seu 

posicionamento com diversos países da América Latina. Em especial, com a Argentina, o 

Brasil conseguiu superar a rivalidade histórica e a partir de então novos parâmetros 

orientaram o diálogo bilateral. No contexto social, tornou-se comum a presença de 

camisetas dos clubes de futebol argentinos em território brasileiro e vice-versa. Essa 

atitude comprova que as ideias e ações foram aceitas pelos nacionais de ambos os países, 

demostrando força. 

As relações entre Brasil e Argentina, que conforme observamos, não são recentes, 

na década de 80, os Estados assinaram a Declaração do Iguaçu12 que estabeleceu uma 

comissão bilateral que originou diversos acordos comerciais e foi o ponto de partida de um 

grande processo de cooperação e integração. Ressalta-se que naquele período ambos os 

países passavam por grandes transformações, o processo de redemocratização estava 

iniciando com a saída dos governos militares que governavam os países. 

As relações ente os dois países sempre foram vistos como estratégia para 

estabelecer forças para a América Latina. Além do mais a intensificação dos laços ente os 

países foram fundamentais para consolidação das democracias e para o enfretamento do 

cenário econômico da época. 

 
12 Acordo assinado entre Brasil e Argentina que buscava recuperar as economias, ganhar força no cenário 

internacional e consolidar as democracias. 
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Em relação a migração de argentinos para os demais países do globo, entre 1950 e 

1970 houve uma tendência de emigração de argentinos com alta qualificação. Segundo 

Solimano, 2003 apud Sala; Carvalho 2008 “nas últimas décadas do século XX, tornou-se 

crescentemente heterogêneo o perfil educacional dos emigrantes argentinos, ao se 

massificar o processo”, já que a crise econômica e o desemprego assombraram a 

Argentina. O Brasil não era o país mais procurado pelos nacionais argentinos, no entanto 

ao comparar os índices de imigrante argentinos em nosso país é possível concluir que 

praticamente dobrou em um período de 20 anos, ressalta-se que no início dos anos 2000 

não havia qualquer acordo de residência entre os dois países. 

 

 

Tabela 7: Saldos migratórios e taxas líquidas de migração dos naturais da Argentina. 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1980, 1991 e 2000 (microdados da amostra); CELADE. Boletín 

Demográfico 2001. 

Contudo, conforme índices da IMILA/CELADE, em relação a emigração brasileira 

para a Argentina nos anos 2000-2005 se deu da seguinte forma: 

 

 

 

Total de 

imigrantes 

 

 

Imigrantes 

Latino-

americanos 

 

 

Imigrantes 

brasileiros 

 

 

Imigrantes 

brasileiros 

(%) 

 

Imigrantes 

brasileiros no 

total de latino-

americanos (%) 

1.531.940 1.011.475 34.712 2,27 3,43 

 

Tabela 8: Total de Estrangeiros e Brasileiros na Argentina 2000-2005. 

Fonte: IMILA/CELADE (2005). 
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 No entanto, foi em 2005 que o Brasil e a Argentina celebraram um Acordo para 

Concessão de Permanência a Detentores de Vistos Temporários ou a Turistas, somente em 

2008 que o Congresso Nacional aprovou o acordo e ele passou a vigorar. Os pedidos 

deverão ser realizados junto ao Departamento de Estrangeiros da Secretaria Nacional de 

Justiça do Ministério da Justiça do Brasil ou à Direção Nacional de Migrações do 

Ministério do Interior da Argentina, sendo apresentado os mesmos documentos do Acordo 

de Residência do Mercosul, sendo eles passaporte ou documento de identidade, certidão 

negativa de antecedentes criminais, declaração de ausência de antecedentes, comprovação 

de ingresso no território e comprovante de pagamento das taxas. 

De modo geral o acordo facilita a concessão do direito de permanência entre os 

nacionais em solo argentino ou brasileiro, dessa forma quando comparado ao acordo geral 

mercosulino, não existe a necessidade de um primeiro visto temporário, adquirindo, assim, 

o estrangeiro a autorização de moradia, sem qualquer necessidade de comprovação de 

intenção. Vale ressaltar que o direito é estendido aos descendentes ou cônjuge mesmo que 

não sejam brasileiros ou argentinos, tornando-se uma legislação benéfica ao estrangeiro. 

O acordo prevê ao migrante os mesmos direitos que o cidadão local, podendo 

entrar e sair do país sempre que quiser, trabalhar como se nacional fosse e reunir 

familiares. No entanto, não há previsão de reciprocidade previdenciária, porém no acordo 

mercosulino existe previsão. 

Segundo os dados da IMILA/ CELADE em 2012 os índices de imigração para tais 

países se deu da seguinte forma: 

 

País 

 

Ano 

Imigrantes Residentes 

(brasileiros/argentinos) 

 

Total 

homens mulheres 

Argentina 2012 17.509 23.738 41.247 

Brasil 2012 16.915 12.151 29.067 

 

Tabela 9: Índices de imigração Argentina x Brasil; Brasil x Argentina, 2012. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Embora o acordo facilite a residência de ambos os nacionais nos países, o Brasil 

recebe em maior volume imigrantes de outras nacionalidades que a própria Argentina, 

mesmo que conforme os dados contidos neste estudo, os números de imigrantes argentinos 

em território brasileiro cresceram significativamente. No ano de 2021, a Polícia Federal 

registrou a entrada de 64.522 argentinos em solo brasileiro.  

 

 

Figura 10: Imigrantes argentinos em solo brasileiro em 2021. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

2.7 Brasil e Uruguai 

A história entre o Brasil e Uruguai não é restrita apenas aos campos de futebol, o 

Uruguai há cerca de 200 anos atrás era parte do território brasileiro. Em 1821, o território, 

hoje conhecido como Uruguai, foi anexado ao Brasil batizado como Provincia de 

Cisplatina. No entanto, alcançou sua independência tempos em 1825. Nos dias atuais, a 

história dos dois países passou a se cruzar novamente.  

Em 2013, o Brasil e o Uruguai firmaram um acordo de residência permanente com 

o objetivo de alcançar a livre circulação de pessoas. Foi buscado ampliar as oportunidades 

para os cidadãos dos dois países e integrar as duas nações, não sendo necessário um 

período de residência temporária no país na qual se prende a migração. 

Argentinos
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95%
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Para requerer a residência permanente ou o visto os cidadãos brasileiros ou 

uruguaios com identidade ou passaporte, certidão negativa de antecedentes criminais e, por 

fim, declaração pessoal de ausência de antecedentes internacionais, os documentos não 

precisam estar na língua do país que busca ingressar, apenas devem ser válidos no país de 

origem. O interessado pode fazer o pedido, de forma gratuita, no caso de migração para o 

Brasil, se quiser o visto permanente deverá ir até o consulado brasileiro ou em casos de 

residência deverá procurar a Polícia Federal ou a Secretária Nacional de Justiça. Já em 

casos de migração para o Uruguai, o interessado deve procurar a representação diplomática 

uruguaia ou a Direção Nacional de Migração. 

Superado o processo, aquele que utilizou o acordo, poderá circular entre esses os 

países em questão, podendo exercer qualquer função como se fosse um nacional daquele 

país, de acordo com suas normas internas. O acordo não irá suprimir os direitos e garantias 

individuais concedidos por meio de outros tratados internacionais na qual faça parte os 

dois países latinos americanos, muito menos o seu direito interno. A troca de informação 

sobre a legislação é prevista, visto que assim evitar futuros problemas, que caso apareçam 

serão resolvidos por via diplomática, bem como a denúncia ao acordo. Em caso de 

renúncia, terá efeito 180 dias, depois de recebido de notificação da outra parte.  

Entrando em vigor em 2017, os dois países deram um grande passo frente ao 

Mercosul. Embora não tenha atingido todos os membros do bloco, o acordo de residência 

mostra que uma iniciativa semelhante seria possível e benéfica aos países membros.  

Após 1 (um) ano da vigência do acordo de residência, o número de brasileiros no 

Uruguai cresceu 38%. Além do acordo de residência entre o Brasil e o Uruguai, o Acordo 

de Residência do Mercosul, também, foi um instrumento que favoreceu a migração de 

cidadãos sul-americanos.  

Estima-se que o número de brasileiros no Uruguai chegou a 19.345 em 2018. A 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República do Uruguai informou que 

entre 2013 e 2018 mais de 55.000 migrantes se estabeleceram no país entre 2013 e 2018, 

em maiores quantidades brasileiros, venezuelanos, cubanos e dominicanos. Registra-se que 

entre janeiro e junho de 2019, o Uruguai tenha emitido 1.591 vistos de residência fixa para 

brasileiros, totalizando 94% dos pedidos no total de 2018, quando foram emitidos 1.686 

vistos. 
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Conforme índices da IMILA/CELADE, em relação a emigração brasileira para o 

Uruguai nos anos 2000-2005 se deu da seguinte forma: 

 

 

 

Total de 

imigrantes 

 

 

Imigrantes 

Latino-

americanos 

 

 

Imigrantes 

brasileiros 

 

 

Imigrantes 

brasileiros 

(%) 

 

Imigrantes 

brasileiros no 

total de latino-

americanos (%) 

92.378 52.867 13.521 14,64 25,58 

 

Tabela 10: Emigração brasileira para o Uruguai nos anos 2000-2005 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Segundo os dados da IMILA/ CELADE em 2012 os índices de imigração para tais 

países se deu da seguinte forma: 

 

País 

 

Ano 

Imigrantes Residentes 

(uruguaios/brasileiros) 

 

Total 

homens mulheres 

Brasil 2012 12.348 11.701 24.049 

Uruguai 2012 5.165 7.717 12.882 

 

Tabela 11: Índices de imigração Brasil x Uruguai;Uruguai x Brasil, 2012. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Ainda que recente, o acordo já mostrou resultados em 2021, a Polícia Federal, 

através do SISMIGRA registrou a entrada de 47.325 uruguaios em nosso país, mais que o 

dobro do registrado em 2020. 
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Figura 11: Imigrantes uruguaios em solo brasileiro em 2021. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A consolidação de uma política de imigração harmoniosa baseada em tratados 

internacionais e no respeito aos direitos humanos pode afetar a cooperação regional e a 

integração regional. Desta forma, a revisão das políticas nacionais de imigração de acordo 

com as políticas regionais de imigração é propícia à cooperação. 

Conforme exposto durante todo trabalho a migração regional é muito presente nos 

países signatários ao Mercosul, fato que legal a promulgação do Acordo de Residência 

para os Cidadãos dos Estados Partes do Mercosul, Bolívia e Chile. Tal acordo garante o 

direito de residência e os demais direitos como se nacional fossem. Portanto, em uma 

análise jurídica e social, observa-se avanços significativos em relação ao cidadão 

mercosulino, no entanto ainda há necessidade de inclusão destes migrantes à sociedade, 

por isso é necessário políticas públicas que favoreçam o migrante. 

Com relação aos acordos bilaterais realizados pelo Brasil e a Argentina e o 

Uruguai, os textos buscaram, assim como o acordo geral facilitar o processo de residência 

dos migrantes. De forma mais específica buscaram ampliar os direitos do imigrante, no 

entanto, embora aparenta ser um sucesso como demostram os dados, ainda é necessário o 

avanço em relação aos dados de previdência social, por exemplo.  

De maneira geral, com o advento dos anos 2000 as políticas migratórias no Brasil 

avançaram em relação aos países latino-americanos, já que as assimetrias no 

desenvolvimento econômico entres os países da Região se acentuaram, fazendo com o que 

o país passasse a fazer parte da estratégia migratória dos seus vizinhos. Os Acordos de 

Residência contribuíram para a regularização e formalização da imigração sul-americana, 

no entanto muito deve ser feito para uma verdadeira inserção social do migrante nos 

Estados. 
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