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Ter direitos nos capacita a “manter-nos como homens”, a olhar os outros nos olhos e nos 

sentir, de uma maneira fundamental, iguais a qualquer um. Considerar-se portador de 

direitos não é ter orgulho indevido, mas justificado, é ter aquele autorrespeito mínimo, 

necessário para ser digno do amor e da estima dos outros. 

(JOEL FEINBERG, 1980, p. 151 apud HONNETH, 2003, p. 196.) 
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RESUMO 

 

O visto humanitário foi criado pela Resolução Normativa n. 97, de 12 de janeiro de 2012, 

como solução pontual para o crescente fluxo de haitianos vindos para o Brasil devido, 

principalmente, ao terremoto ocorrido em 2010, e que entravam pelas cidades fronteiriças 

no norte do país. Trata-se de visto que, diante da situação de o fluxo migratório haitiano não 

ser amparado por nenhuma modalidade contida no Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.815, de 

19.08.1980), bem como por não se enquadrar na conceituação de refúgio do Estatuto dos 

Refugiados (Lei n. 9.474, de 22.07.1997), fundamentou-se na previsão de atribuição do 

Conselho Nacional de Imigração – CNIg, que é competente para dirimir dúvidas e solucionar 

casos omissos, e na Resolução Normativa n. 8, de 19 de dezembro de 2006, do Comitê 

Nacional para Refugiados – CONARE em conjunto com o CNIg, que previa que os casos 

apresentados ao Comitê em razão da acolhida humanitária seriam encaminhados para o 

Conselho. Tratava-se de visto legalmente precário, visto que havia sido incluído no 

ordenamento jurídico por instrumento normativo secundário e que não possuía a força da 

inovação, gerando uma sensação de insegurança jurídica. Todavia, com a edição da Lei de 

Migração (Lei n. 13.445, de 24.04.2017), tal situação se resolveu em termos de segurança 

jurídica ao estabelecer o visto e, também, por romper com o histórico de legislações 

norteadas pelos princípios da segurança nacional e do utilitarismo econômico, ao revogar o 

Estatuto do Estrangeiro (Lei n. 6.815/80) e ao apresentar outra principiologia, mais próxima 

do arcabouço jurídico de Direitos Humanos. A partir desse novo cenário jurídico, a presente 

pesquisa busca analisar se a acolhida humanitária poderia ser considerada instrumento 

estatal de efetivação do reconhecimento dos migrantes como sujeitos de direitos nas esferas 

do direito e da eticidade, tendo como marco teórico a teoria de Axel Honneth, segundo a 

qual o reconhecimento necessita de padrões normativos para se efetivar que perpassam pelas 

esferas do amor, do direito e da eticidade. A pesquisa será qualitativa com método dedutivo. 

No tocante aos objetivos, tem caráter exploratório, descritivo e bibliográfico. Quanto aos 

meios, far-se-á por levantamento bibliográfico e documental, com análise da legislação 

pertinente. Apresenta como conclusão que a acolhida humanitária é um instrumento estatal 

que possibilita o reconhecimento do imigrante como sujeito de direitos nas esferas do direito 

e da estima social, porque permite a concretização do espírito da Lei de Migração.  

Palavras-chave: Acolhida humanitária. Direitos humanos fundamentais. Imigrante. Lei de 

Migração. Teoria do reconhecimento. 
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ABSTRACT 

 

The humanitarian visa was created by Normative Resolution No. 97, of January 12, 2012, 

as a point solution to the growing flow of Haitians coming to Brazil, mainly due to the 

earthquake that occurred in 2010, and that entered the border cities in the north of the 

country. It is a visa that, given the situation of the Haitian migratory flow is not supported 

by any modality contained in the Foreigners' Statute (Law No. 6,815 of 19.08.1980), as well 

as because it does not fit into the concept of refuge of the Statute of Refugees (Law No. 

9,474 of 7.22.1997), was based on the prevision for attribution of the National Immigration 

Council - CNIg, which is competent to settle doubts and resolves omitted cases, and 

Normative Resolution No. 8, of December 19, 2006, of the National Committee for Refugees 

- CONARE together with the CNIg, which predicted that the cases presented to the 

Committee due to humanitarian admission would be forwarded to the Council. It was a 

legally precarious visa, since it had been included in the legal system by a secondary 

normative instrument and did not have the strength of innovation, generating a feeling of 

legal uncertainty. However, with the enactment of the Migration Law (Law No. 13,445, of 

4.24.2017), this situation was resolved in terms of legal certainty when establishing the visa 

and, also, by breaking with the history of legislation guided by the principles of national 

security and economic utilitarianism, by revoking the Foreigner Statute (Law No. 6,815/80) 

and by presenting another principles, closer to the human rights legal framework. Based on 

this new legal scenario, the present research seeks to analyze if whether humanitarian 

admission could be considered a state instrument for effecting the recognition of migrants 

as subjects of rights in the spheres of law and ethics, having Axel Honneth's theory as a 

theoretical framework, according to which recognition needs normative standards in order 

to be effective, which span the spheres of love, law and ethics. The research will be 

qualitative with a deductive method. Regarding the objectives, it has an exploratory, 

descriptive and bibliographic character. As for the means, it will be done by bibliographic 

and documentary survey, with analysis of the pertinent legislation. It concludes that a 

humanitarian admission is a state instrument that allows the recognition of an immigrant as 

a subject of rights in the spheres of law and social esteem, because it allows the achievement 

of the spirit of the Migration Law. 

keywords: Humanitarian admission. Fundamental human rights. Immigrant. Migration Law. 

Recognition theory. 
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RIASSUNTO 

 

Il visto umanitario è stato creato dalla Risoluzione Normativa n. 97, del 12 gennaio 2012, 

come soluzione puntuale al crescente flusso di haitiani che arrivano in Brasile a causa, 

principalmente, del terremoto che si è verificato nel 2010 e che è entrato nelle città di confine 

nel nord del Paese. Si tratta del visto il quale, data la situazione in cui il flusso migratorio 

haitiano non è supportato da alcuna modalità contenuta nello Statuto dello Straniero (Legge 

6.815, del 19/08/1980), oltre a non essere inclusa nel concetto di rifugio dello Statuto dei 

Rifugiati (Legge n. 9.474, datata 22/07/1997), si è basato sulla previsione dell'attribuzione 

del Consiglio Nazionale sull'Immigrazione - CNIg, che è competente a risolvere i dubbi e 

risolvere i casi omessi, e la Risoluzione Normativa n. 8, del 19 dicembre 2006, del Comitato 

Nazionale per i Rifugiati – CONARE insieme al CNIg, il quale prevedeva che i casi 

presentati al Comitato a causa dell'accoglienza umanitaria sarebbero stati trasmessi al 

Consiglio. Si trattava di un visto giuridicamente precario, poiché era stato incluso 

nell’ordinamento giuridico da uno strumento normativo secondario e non aveva la forza 

dell'innovazione, generando una sensazione di insicurezza giuridica. Tuttavia, con 

l'emanazione della Legge sulla Migrazione (Legge n. 13.445 del 24 aprile 2017), questa 

situazione si è risolta in termini di sicurezza giuridica al momento dell'istituzione del visto 

e anche, per aver rotto con la storia delle legislazioni guidate dai principi di sicurezza 

nazionale ed utilitarismo economico, revocando lo Statuto dello Straniero (Legge 6.815/80) 

e presentando un altro principio, più vicino al quadro giuridico sui Diritti Umani. Partendo 

da questo nuovo scenario giuridico, la presente ricerca cerca di analizzare se l'accoglienza 

umanitaria possa essere considerata uno strumento statale per attuare il riconoscimento dei 

migranti come soggetti di diritti nelle sfere della legge e dell'etica, avendo come quadro 

teorico la teoria di Axel Honneth, secondo la quale il riconoscimento per prendere effetto ha 

bisogno di standard normativi che attraversano le sfere dell'amore, della legge e dell'etica. 

La ricerca sarà qualitativa con un metodo deduttivo. Per quanto riguarda gli obiettivi, ha un 

carattere esplorativo, descrittivo e bibliografico. Per quanto riguarda i mezzi, sarà effettuato 

mediante sondaggio bibliografico e documentario, con l’analisi della legislazione pertinente. 

Presenta come conclusione che l'accoglienza umanitaria è uno strumento statale che 

permette il riconoscimento dell'immigrato come soggetto di diritti nelle sfere della legge e 

della stima sociale, poiché consente la realizzazione dello spirito della Legge sulla 

Migrazione. 

Parole chiave: Accoglienza umanitaria. Diritti umani fondamentali. Immigrato. Legge sulla 

Migrazione. Teoria del riconoscimento. 
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INTRODUÇÃO 

 

Apresentação da questão 

 

As pesquisas sobre migração e imigrantes no Brasil estão, em sua maioria, 

relacionadas ao momento de entrada do imigrante, à regularização da situação migratória, 

às políticas públicas locais que visam à integração de imigrantes nas sociedades receptoras, 

bem como a variados temas que envolvam o imigrante na sociedade, por exemplo: o trabalho 

e o imigrante, a educação e o imigrante, a saúde pública e o imigrante, além de diversas 

perspectivas possíveis de serem relacionadas com os fluxos migratórios, uma vez que esse 

fenômeno é um fato social completo1. 

Apresenta-se a proposta de analisar o visto humanitário, que foi a solução jurídica 

encontrada pelo Brasil em 2012, com fundamento no Decreto regulamentador n. 840, de 22 

de junho de 1993, que previa a organização e o funcionamento do Conselho Nacional de 

Imigração – CNIg, criado pelo Estatuto do Estrangeiro, Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 

1980, e que tem entre suas atribuições a função de dirimir as dúvidas e solucionar os casos 

omissos. A discussão sobre a acolhida humanitária começou a ganhar força a partir de 2010 

devido ao terremoto ocorrido no Haiti, que devastou a região metropolitana, ocasionando a 

entrada maciça de haitianos nas fronteiras brasileiras.  

Ocorre que tal visto foi criado por meio da Resolução Normativa n. 97, de 12 de 

janeiro de 2012, expedida pelo CNIg a pedido do Comitê Nacional para os Refugiados – 

CONARE, com fundamento na Resolução conjunta entre o CONARE e o CNIg, RN n. 8, 

de 19 de dezembro de 2006, que previa que casos especiais, em razão de acolhida 

humanitária, apresentados ao CONARE poderiam ser encaminhados para o CNIg. 

Logo, por tratar-se de um novo fluxo migratório sem previsão legal no Estatuto do 

Estrangeiro e no Estatuto dos Refugiados, Lei n. 9.474, de 22 de julho de 1997, a solução 

foi a criação do visto por motivos de acolhida humanitária, que ficou conhecido como “visto 

humanitário”. 

                                                 
1  Para Abdelmalek Sayad (1998), o itinerário percorrido pelo imigrante constrói uma história e uma 

trajetória que podem ser analisadas por diversas perspectivas interdisciplinares, e somente com a junção 

das diversas áreas dos saberes é que é possível compreender o fenômeno migratório. O conceito de fato 

social completo, de acordo com Durkheim (2007), associado com Sayad, atribui à migração as 

características de generalidade, exterioridade e coercitividade que produzem comportamentos e impõem 

valores morais, normativos e doutrinários. 
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Porém, a solução encontrada foi pontual e improvisada, ou seja, diante da falta de 

previsão legal para permitir a entrada e a permanência dos haitianos, o CNIg, por meio de 

resolução, criou a possibilidade de regularizar a situação, que se mostrava cada vez mais 

caótica nas fronteiras brasileiras. Embora frágil juridicamente, por ser regulamentado por 

meio de resolução, que causa insegurança jurídica, o visto humanitário demonstrou ser uma 

“boa prática”, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados – 

ACNUR, para solucionar a situação da migração dos haitianos após o terremoto. 

Posteriormente, outras nacionalidades – sírios e venezuelanos – também foram 

amparadas juridicamente com motivação no instituto da acolhida humanitária, embora por 

meio de procedimentos distintos. É o caso dos sírios que foram reconhecidos como 

refugiados pelo CONARE por meio de procedimento em regime de urgência – fast-track. 

Em 2017, a nova Lei de Migração, Lei n. 13.445, de 24 de maio, trouxe a inédita 

previsão de concessão de visto temporário por motivo de acolhida humanitária em seu art. 

14, I, c: 

Art. 14. O visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que venha ao Brasil 

com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre 

em pelo menos uma das seguintes hipóteses: 

I – o visto temporário 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; 

h) realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, 

científica, tecnológica ou cultural; 

i) reunião familiar; 

j) atividades artísticas ou desportivas com contrato por prazo determinado; (grifos 

nossos). 

 

O Decreto regulamentador n. 9.199, de 20 de novembro de 2017, em seu art. 34, § 

1º, dispõe que as condições para tal modalidade ficam a critério dos Ministros de Estado da 

Justiça e Segurança Pública, das Relações Exteriores e do Trabalho. Dessa forma, tal 

regulamentação tem sido feita por meio de portarias interministeriais, conforme previsto no 

decreto, indicando avanço por ser com fundamento na Lei de Migração, e conferindo maior 

segurança jurídica por ser vinculado à lei, que tem como viés norteador a proteção do 

imigrante internacional. Embora seja inegável o avanço, a segurança jurídica é ainda frágil, 

uma vez que a regulamentação é feita por meio de portarias, deixando a questão à mercê de 

vontades políticas. 
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A presente pesquisa pretende analisar a acolhida humanitária sob a luz da teoria do 

reconhecimento com o objetivo de verificar a possibilidade do reconhecimento do imigrante 

como sujeito de direitos humanos, perspectiva inédita em legislação brasileira referente à 

temática. Destaca a utilização da teoria do reconhecimento de Axel Honneth (2003), que 

prevê três esferas de reconhecimento – amor, direito e eticidade –, fundamentado, 

principalmente pela teoria de reconhecimento de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, no campo 

da filosofia do direito, bem como pela teoria de George Herbet Mead, na área da psicologia 

social. 

A mudança principiológica da Lei de Migração permitiu a possibilidade de 

reconhecimento do imigrante como sujeito de direitos humanos pela esfera jurídica do 

reconhecimento, porém o reconhecimento não se concretiza na prática, na vida dos 

imigrantes, por meio apenas da mudança legislativa. Para o reconhecimento se concretizar 

na esfera do direito, é necessário que ele altere formal e materialmente a realidade, além de 

ser indispensável a esfera da eticidade ou estima social, de acordo com a teoria do 

reconhecimento de Honneth (2003). Portanto, a ação estatal é necessária para que haja 

mudança na maneira como a sociedade reconhece essa classe de imigrantes tão vulneráveis, 

por meio de alterações legislativas que extrapolem a letra da lei. 

Portanto, o tema escolhido para a pesquisa de doutoramento decorre de pesquisa 

prévia realizada no mestrado que concluiu o que foi exposto: a concretização da lei depende 

do Estado em ação, na tentativa de garantir a ampliação os direitos dos imigrantes e de não 

perpetuar estigmas que minimizam a efetividade da legislação. Logo, é necessário, no caso 

exposto, ir além da previsão legal, alcançando a sua aplicação, para que assim perpasse pela 

esfera do direito e da estima social. 

Busca-se identificar se o visto temporário, com fundamento na acolhida 

humanitária, pode ser considerado instrumento eficaz para a proteção dos imigrantes mais 

vulneráveis, aqueles que não são amparados pelos tipos de vistos tradicionais, permitindo 

que alcancem o status de sujeitos de direitos, pelo fato de sua concessão alterar a esfera 

jurídica e da eticidade. 

Todo tema que envolve migração é complexo e, na maioria das vezes, tratado como 

um fenômeno incontrolável, uma vez que não é possível haver total controle dos Estados, e 

que gera efeitos positivos e negativos, com custos e benefícios. Essa ponderação entre custos 

e benefícios é a equação2 que pode ser considerada uma definição da imigração e dos 

                                                 
2  Sayad (1998) discorre sobre a equação referente à imigração “pode ser considerada uma definição da 

imigração e dos imigrantes, uma vez que é a soma do trabalho jurídico, afinal direitos são reconhecidos 
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imigrantes: é a soma do trabalho jurídico, por meio da concessão de direitos aos imigrantes; 

do trabalho político, por meio de acordos entre as nações para definição de forma de entrada, 

e nacionalmente pela previsão das condições de trabalho etc.; e ainda envolve o trabalho 

social, diante de ações diversas que visam à melhor adaptação da população imigrante, tanto 

governamentais como realizadas por entidades da sociedade civil (SAYAD, 1998). 

Muitos dos estigmas referentes ao tema imigração são construídos com fundamento 

nessas percepções negativas que permeiam os debates públicos, políticos e acadêmicos ao 

perpetuarem a ideia de falta de controle dos Estados – por não ser possível monitorar toda a 

fronteira ou toda entrada, que pode se dar de maneira irregular – e por apontarem mais custos 

do que benefícios na equação supracitada da imigração, que visa sempre reduzir os custos e 

potencializar as vantagens do fenômeno migratório, minimizando assim a condição social 

do imigrante.  

A problemática da pesquisa pode ser resumida com a seguinte pergunta: O visto 

temporário, com previsão legal de acolhida humanitária, pode ser instrumento estatal para 

possibilitar o reconhecimento do imigrante de maneira efetiva? 

Destaca-se que durante todo o presente trabalho acadêmico será utilizado o termo 

“imigrante” para designar “pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside 

e se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil”, nos termos da lei (BRASIL, 2017). 

 

Apresentação da estrutura 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar se o visto temporário, por motivo de 

acolhida humanitária, é instrumento de efetivação do imigrante como sujeito de direitos, por 

permitir seu reconhecimento tanto na esfera do direito quanto na esfera da eticidade. 

Para responder a tal questão e alcançar o objetivo geral proposto, o presente 

trabalho tem como objetivos específicos: analisar a criação do visto humanitário e aplicar a 

teoria do reconhecimento de Axel Honneth a fim de verificar se há o reconhecimento do 

imigrante como sujeito de direitos por meio da concessão do visto por motivo de acolhida 

humanitária. 

Para tanto, será dividido em quatro capítulos. No primeiro será apresentada a 

evolução da legislação migratória brasileira para a compreensão do avanço da Lei de 

                                                 
aos imigrantes; do trabalho político, pois há acordos entre as nações para definição de forma de entrada, 

condições de trabalho e etc., e; por fim, do trabalho social, por meio de ações diversas que visam a melhor 

adaptação da população imigrante” (DUPAS, 2018). 
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Migração, bem como a análise da mudança principiológica e das modalidades de vistos 

previstos. 

O segundo capítulo abordará a criação do visto humanitário, como solução dada 

pelo Brasil para a entrada dos haitianos após o terremoto de 2010, e a evolução do uso do 

instituto da acolhida humanitária para proteção em outras situações além da que envolve os 

imigrantes vindos do Haiti, caso dos sírios e dos venezuelanos. 

No terceiro capítulo será feita a apresentação sobre o direito ao reconhecimento, 

tendo como principal marco teórico Axel Honneth, que desenvolveu a teoria do 

reconhecimento baseada em três esferas: do amor, do direito e da eticidade, chamada 

também de esfera da estima social ou solidariedade. Por fim, será feita a aplicação da teoria 

do reconhecimento de Axel Honneth (2003) para analisar se o visto humanitário pode ser 

considerado instrumento jurídico estatal de efetivação do reconhecimento do imigrante 

como sujeito de direitos. Será, portanto, desenvolvida a tese proposta, que visa analisar a 

acolhida humanitária como instrumento estatal de efetivação do reconhecimento dos 

imigrantes mais vulneráveis como sujeito de direitos, sob a perspectiva honnethiana. 

 

Recorte geográfico e temporal 

 

O recorte geográfico é o Brasil, diante do objetivo de compreender a resposta dada 

pelo governo brasileiro às situações migratórias não amparadas pela legislação pátria.  

O recorte temporal dessa pesquisa é de 2010 a 2020, devido à análise das legislações 

que criaram o visto humanitário até as últimas portarias interministeriais que regulamentam 

o visto temporário por motivo de acolhida humanitária. 

 

Justificativa 

 

Conforme exposto, na pesquisa interdisciplinar de mestrado foi analisada a nova 

Lei de Migração como instrumento normativo de possibilidade de reconhecimento do 

imigrante como sujeito de direitos humanos, baseando-se em Axel Honneth (2003) como 

marco teórico principal. Concluiu-se que a legislação, por si só, não altera a realidade: apenas 

confere status formal de sujeito de direitos, mas sem implicações práticas, sendo o decreto 

regulamentador um dos principais instrumentos normativos que possibilitam ou impedem 

tal reconhecimento, uma vez que por meio dele é possível a aplicação da lei. Em linhas 

gerais, o decreto foi visto como retrocesso legislativo por ser quase uma cópia do revogado 
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Estatuto do Estrangeiro, que tem como norteadores os princípios da segurança nacional e do 

utilitarismo econômico, e por ser omisso em vários pontos, bem como por delegar a 

regulamentação a outros órgãos, inclusive à Polícia Federal, que via de regra só deveria 

aplicar a legislação, e não legislar. 

Logo, se o reconhecimento se dá pela esfera jurídica, e nesse caso constatou-se que 

o decreto regulamentador limitou tal reconhecimento, pergunta-se: qual a postura do Estado, 

convertida em ação, que permite o reconhecimento do imigrante como sujeito de direitos? 

A resposta, por óbvio, deve conter o Estado em ação, bem como trazer a esfera jurídica do 

reconhecimento.  

Destaca-se o fato de que durante a pesquisa realizada, concluída em fevereiro de 

2018, a lei e o decreto regulamentador eram extremamente recentes, tornando impossível 

verificar o real impacto legislativo em relação ao reconhecimento, motivo pelo qual foi 

trabalhada a possibilidade, e não o reconhecimento como algo já efetivado. Em relação à 

acolhida humanitária, houve severa crítica em relação ao fato de o decreto regulamentador 

não dispor diretamente sobre as condições para a concessão, delegando a competência para 

os Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública, das Relações Exteriores e do 

Trabalho, em ato conjunto. 

Diante das portarias interministeriais, expedidas ainda durante o ano de 2018, que 

regulamentaram a concessão de vistos humanitários, com fundamento na Lei de Migração e 

em seu decreto regulamentador, vislumbrou-se a possibilidade da concretização do 

reconhecimento do imigrante como sujeito de direitos por meio da esfera jurídica, pois 

finalmente o Estado utilizou a legislação respeitando seu espírito, além de atuar diretamente 

no ponto de maior avanço legislativo: a acolhida humanitária. Ou seja, o problema apontado 

na dissertação passa a se dissolver diante de tais portarias, embora ainda com muitas 

limitações. Elas demonstram que há uma tentativa do Estado, mesmo que minimamente, 

devido aos interesses políticos, de tornar a Lei de Migração efetiva e eficiente, e a acolhida 

humanitária pode ser o instrumento utilizado para alcançar tal objetivo. 

Portanto, justifica-se a pesquisa diante da recente legislação que alterou 

significativamente, no plano jurídico formal, a política migratória brasileira, permitindo a 

aplicação da teoria do reconhecimento desenvolvida por Honneth (2003) e possibilitando a 

confirmação de que o reconhecimento necessita das esferas apontadas, com especial 

predileção pela esfera jurídica e pela esfera da solidariedade social. Portanto, a continuação 

de pesquisa desenvolvida a partir de 2016 acompanha a modificação legislativa para o 

reconhecimento jurídico e social dos imigrantes. 
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A pesquisa é relevante devido ao fato de o tema fluxos migratórios ser pauta em 

todos os países. Afinal, a humanidade está em constante movimento e exige dos Estados o 

reconhecimento jurídico e social, permitindo a proteção devida e a garantia dos direitos. O 

Brasil, por meio da Lei de Migração, começou a traçar uma nova fase da política migratória 

nacional, com fundamento nos princípios constitucionais e nos tratados internacionais que 

protegem os direitos humanos, que necessitam de pesquisas acadêmicas para melhor 

compreensão e fortalecimento de sua aplicação. 

 

Metodologia 

 

Há que se ressaltar que, por tratar-se de legislação recente, pouca doutrina existe 

sobre a temática, bem como um número limitado de artigos, dissertações e teses. Portanto, a 

pesquisa será feita, quase em sua integralidade, por meio de análise legislativa e doutrinária 

a respeito dos princípios.  

Promove-se uma pesquisa qualitativa com adoção do método dedutivo, que, no 

tocante aos objetivos, possui eminente cunho exploratório, descritivo e bibliográfico e, no 

tocante aos meios, caracteriza-se pela estratégia de levantamento bibliográfico e documental, 

além da análise crítica de legislação e doutrina específica. Justifica-se a escolha desse recorte 

material em razão da fertilidade de dados nas legislações e também devido ao escasso 

material existente sobre a Lei de Migração, por ser recente e aplicada por limitações 

infralegais.  

Em pesquisa nos repositórios de dissertações e teses, observa-se que a abordagem 

proposta não é encontrada, bem como são poucos os trabalhos acadêmicos desenvolvidos, 

na área do direito, a partir da Lei de Migração e, principalmente, da acolhida humanitária. 
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CONCLUSÃO 

 

A legislação brasileira sempre regulou a política migratória no país a partir dos 

interesses da nação, permitindo ou não a entrada de determinadas nacionalidades, de acordo 

com os planos de aperfeiçoamento nacionais, conferindo ao imigrante a função de solucionar 

algum problema, como no caso da necessidade de povoamento e de necessidade de mão de 

obra, ou considerando-o parte do problema, relacionados ao temas que envolvem as políticas 

sanitárias e criminais, a depender do contexto histórico, político e social. 

Mesmo diante do Estatuto do Estrangeiro, que era norteado, principalmente, pelos 

princípios da segurança nacional e do utilitarismo econômico, reforçando os estigmas legais 

contidos nos instrumentos normativos anteriores, a evolução da legislação migratória 

brasileira indica que o Brasil buscava alternativas para a proteção dos imigrantes, tentando 

compatibilizar, há tempos, a política migratória com a Constituição Federal de 1988 e com 

os ordenamentos internacionais de proteção à pessoa. 

Portanto, a necessidade de um novo marco regulatório se dá a partir da 

inconvencionalidade legislativa diante da ratificação do Brasil à Convenção Internacional 

sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, em 1968, que entrou em 

vigor em 10 de dezembro de 1969, anterior ao Estatuto do Estrangeiro, o que demonstra que 

a inconvencionalidade nunca foi levada em consideração. A incompatibilidade da legislação 

com a Constituição brasileira tornou ainda mais urgente uma nova lei de migração. 

Vários foram os projetos de lei com a tentativa de revogação do Estatuto do 

Estrangeiro, bem como com o objetivo de compatibilização com a Constituição Federal e 

demais acordos internacionais de proteção. Porém, somente em 2017 houve a entrada em 

vigor do novo marco regulatório, que rompeu com o passado de violações aos direitos dos 

imigrantes. 

Ainda sob a égide do Estatuto do Estrangeiro, em 2010, diante da necessidade de 

solução para o fluxo maciço de haitianos que entraram no Brasil devido, principalmente, ao 

terrremoto ocorrido em 12 de janeiro no Haiti, que destruiu a região metropolitana do país, 

e que se tornou um problema migratório nas cidades fronteiriças brasileiras, especialmente 

na região norte do país, o Brasil necessitou encontrar uma solução que estivesse de acordo 

com o Estatuto do Estrangeiro e com os tratados internacionais que proibiam a expulsão em 

massa, e previam a proteção da pessoa. 
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Inicialmente, os haitianos entravam no Brasil e solicitavam o reconhecimento de 

refúgio. Porém, o CONARE recusava tais pedidos por não se enquadrarem no conceito de 

refugiados aplicado pelo Brasil. Desse modo, o CONARE encaminhou tais solicitações para 

a apreciação do CNIg, uma vez que o Conselho é responsável, de acordo com o Decreto n. 

840, de 22 de junho de 1993 – que regulamenta a organização e as atribuições, por dirimir 

dúvidas e solucionar casos omissos pela legislação brasileira.  

O CONARE e o CNIg, em resolução normativa em conjunto, RN n. 8, de 19 de 

dezembro de 2006, previa que casos especiais, em razão da acolhida humanitária, que fossem 

apresentados ao Comitê seriam encaminhados para o Conselho. Logo, a situação caótica de 

entrada dos haitianos que solicitavam refúgio foi encaminhada para o CNIg, que solucionou 

o problema dois anos depois, por meio da RN n. 97, de 12 de janeiro de 2012. 

Tal resolução previa a concessão do visto permanente aos nacionais do Haiti, com 

fundamento no art. 16 da Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980, o Estatuto do Estrangeiro, 

por razões humanitárias decorrentes do terremoto ocorrido em 2010, condicionado ao prazo 

de cinco anos, por intermédio da Embaixada brasileira em Porto Príncipe, capital do Haiti. 

Essa modalidade de visto de proteção complementar foi denominada visto humanitário.  

A solução encontrada pelo CNIg foi pontual e improvida diante da falta de amparo 

jurídico para a solução do fluxo de haitianos, que, ao contrário do esperado, aumentou 

consideravelmente, necessitando de outras resoluções que não limitavam o número de vistos, 

bem como facilitavam o procedimento. Mas os empecilhos como o alto custo e a demora 

para conseguir atendimento para solicitar o visto humanitário indicaram que o problema não 

havia sido resolvido na sua totalidade.  

 O visto humanitário, mesmo com todas as suas fragilidades, indicou que o Brasil 

estava disposto a rever a política migratória ao permitir a concessão de visto por motivo de 

acolhida humanitária. A última referente à concessão de visto aos haitianos é a Portaria 

Interministerial n. 12/2019, que reduz a burocracia documental, permitindo que os haitianos 

possam se regularizar no Brasil de maneira facilitada, já de acordo com a Lei de Migração. 

Outras situações também foram solucionadas por meio do reconhecimento da 

acolhida humanitária, caso dos sírios que tiveram o reconhecimento da condição de 

refugiados, por meio de regime de urgência, com previsão na RN n. 17, de 20 de setembro 

de 2013, expedida pelo CONARE, que considerou as razões humanitárias decorrentes do 

conflito armado na Síria. E que foi recentemente regulamentada por meio da Portaria 

Interministerial n. 9, de 8 de outubro de 2019, já com a lei atual em vigor, que concedeu 
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visto temporário e autorização de residência por motivo de acolhida humanitária às pessoas 

afetadas pelo conflito na República Árabe da Síria. 

Assim como ocorreu com os venezuelanos, o CNIg, na tentativa de solucionar o 

grande fluxo de imigrantes da Venezuela, expediu a RN n. 126, de 2 de março de 2017, que 

previa a concessão de residência temporária ao nacional de país fronteiriço que não faça 

parte do Acordo de Residência para nacionais dos Estados partes do MERCOSUL, 

abrangendo assim os venezuelanos. Foi enfim regulamentada pela Portaria Interministerial 

n. 9, de 14 de março de 2018, de acordo com a Lei de Migração. Em 13 de fevereiro de 2020, 

a decisão n. 1 do CONARE reconheceu coletivamente 21 mil venezuelanos como 

refugiados, garantindo assim a proteção dessas pessoas. Bem como reconheceu como 

refugiadas 772 crianças e adolescentes, filhos ou dependentes dos que já foram reconhecidos 

como refugiados, por meio de votação em bloco, em reunião on-line, facilitando o 

procedimento de reconhecimento da condição de refugiados. 

Logo, restou demonstrado que o Brasil, por meio de instrumentos jurídicos, está 

regulamentando a previsão de acolhida humanitária prevista na Lei de Migração, que confere 

maior segurança jurídica à possibilidade de concessão, por motivo de acolhida humanitária, 

de visto, reconhecimento de refúgio ou autorização de residência para os imigrantes que não 

eram amparados pela legislação pátria. 

A teoria do reconhecimento de Axel Honneth (2003) foi utilizada para a analisar a 

possibilidade da modificação legislativa e de regulamentação por meio de portarias 

interministeriais, conferindo a possibilidade de reconhecimento aos imigrantes por alterar 

tanto a esfera jurídica quanto a da estima social, já que a teoria honnethiana prevê a 

existência de três esferas de reconhecimento, quais sejam: a esfera do amor, a esfera do 

direito e a esfera da estima social. 

Dessa maneira, conclui-se que o fato de a acolhida humanitária estar prevista em 

lei faz com que haja maior segurança jurídica e aumenta o rol de proteção destinado ao 

imigrante, e com isso altera a esfera jurídica, que agora consegue alterar material e não 

apenas formalmente a garantia de direitos dos imigrantes.  

Afinal, a regulamentação segue sendo feita por meio de portarias interministeriais, 

o que ainda impõe certa fragilidade por estarem à mercê de vontades políticas. Porém, agora 

estão vinculadas à Lei de Migração, que tem uma drástica mudança principiológica toda pró-

sujeito de direitos humanos.  

Portanto, perde-se o caráter precário que tinham as resoluções anteriores, expedidas 

pelo CNIg ou CONARE na tentativa pontual de solucionar determinados fluxos migratórios 
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por falta de amparo legal específico, fundamentando-se em previsões de casos omissos 

vinculados ao Estatuto do Estrangeiro. 

Honneth (2003), em sua teoria, ensina que para haver reconhecimento da esfera 

jurídica é necessário que tais garantias se concretizem na vida das pessoas que recebem o 

amparo legal. A regulamentação da acolhida humanitária, prevista em lei, por meio de 

portarias que dispõem sobre as condições para a concessão de visto com finalidade de 

acolher o imigrante que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, permite a 

efetivação da proteção contida no novo marco regulatório sobre migração. 

Do mesmo modo, o quadro de referências culturais passa a ser alterado, uma vez 

que atualmente, além do amparo constitucional, há também o amparo legal para a proteção 

dos imigrantes, aumentando e permitindo a aplicação dos direitos, o que altera a percepção 

da sociedade, que acompanha a entrada regular de tais pessoas, e não mais a entrada 

irregular, que permitia que fosse vista como invasão desregulada. Logo, gradualmente a 

estima social vai se alterando em decorrência do reconhecimento da esfera jurídica. Sabe-se 

que tais alterações são discretas e extremamente lentas. Porém, não há modificação na esfera 

da estima social que não necessite da esfera do direito.  

Desse modo, confirma-se a afirmação da aplicação do uso da teoria honnethiana 

para aferir se há o reconhecimento do imigrante por meio da efetivação da acolhida 

humanitária.  

Ressalta-se que a falta de reconhecimento intersubjetivo causa patologias sociais, 

denominadas por Honneth (2003) como desrespeitos, que ferem o indivíduo de acordo com 

o não reconhecimento em determinada esfera. Assim, há maus-tratos e violações quando é 

o reconhecimento não ocorre na esfera do amor, afetando a autoconfiança da pessoa. Há 

privação de direitos e exclusão, havendo desrespeito na esfera jurídica, o que afeta a 

integridade social e interfere no autorrespeito; por fim, ocorre a degradação e a ofensa se o 

reconhecimento for negado na esfera da eticidade, afetando a honra e a dignidade da pessoa, 

ferindo sua autoestima. 

Conforme demonstrado, tais desrespeitos vão além da esfera íntima do indivíduo, 

prejudicando a sua autorrelação e a possibilidade de se sentir como membro social em 

isonomia com toda a sociedade. 

A aplicação da teoria de Axel Honneth não necessita de demonstração empírica, 

conforme apontado pelo próprio autor. A “adjudicação de direitos” e a mudança na eticidade 

são processos que necessitam do curso histórico para se confirmarem por meio de dados 

concretos. Porém, não impede que seja apontado o reconhecimento do imigrante por meio 
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das esferas do direito e da estima social, visto que há os pressupostos para a utilização de 

teoria honnethiano, por haver um grupo jurídica e socialmente excluído que, por meio da 

luta moralmente motivada, busca alterações na esfera jurídica e da estima social que 

possibilitem a efetivação do reconhecimento. 

Não é tarefa fácil falar sobre ampliação e efetivação dos direitos dos imigrantes em 

tempos de construções de muros que foram reforçados pelo fechamento de fronteiras devido 

à pandemia viral que colocou todas as nacionalidades sob o mesmo temor. No entanto, essa 

crise humanitária que assola todas as nações comprova que alguns seres humanos 

encontram-se em maior grau de vulnerabilidade e necessitam de proteção complementar dos 

Estados, sejam nacionais ou não. 

Desse modo, o direito ao reconhecimento necessita de relações intersubjetivas para 

que possa efetivar-se em todas as esferas, sendo indispensável ampliar a quantidade de 

protegidos para além de nacionalidades específicas, permitindo que a acolhida humanitária 

seja aplicada para efetivação da proteção a todos aqueles que necessitem migrar por 

sobrevivência. 

Diante do exposto, conclui-se que a concessão de visto temporário devido à 

finalidade de acolhida humanitária é instrumento estatal que permite o reconhecimento do 

imigrante internacional como sujeito de direitos por meio da esfera jurídica e da estima 

social, da teoria honnethiana, por modificar formal e materialmente a previsão legislativa, 

conferindo-lhe aplicabilidade. 
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Héctor; DURÁN, Carlos Villán; RICOBOM, Gisele; BACK, Charlotth. (org.). 70º 

aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. España: Tirant lo Blanch, 

2018. v. 1. p. 1-1.  

 

BOZZETO, Elton. “O Estado, exceto no caso dos venezuelanos, não tem nenhuma ação 

para acolher migrantes”. Entrevista. Rsurgente, 6 out. 2019. Disponível em: 

https://rsurgente.wordpress.com/page/4/. Acesso em: 14 maio 2020.  

 

BRESSIANI, Nathalie. Luta por reconhecimento e diagnóstico de patologias sociais. In: 

MELO, Rúrion (org.). A teoria crítica de Axel Honneth: reconhecimento, liberdade e 

justiça. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 257-292.  

 

BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: BUCCI, Maria 
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DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2007.   

 

ECO, Humberto. Migração e intolerância. Rio de Janeiro: Record, 2020.   

 

ENTRADA EM VIGOR do “Programa Férias-Trabalho” entre o Brasil e a França – 01 de 

março de 2018. Embaixada da França no Brasil. Ministère de l’Europe et des Affaires 

Étrangeres. Disponível em: https://br.ambafrance.org/Entrada-em-vigor-do-Programa-

Ferias-Trabalho-entre-o-Brasil-e-a-Franca. Acesso em: 2 nov. 2019.  

 

ESCALAS RICHTER E MERCALLI. Secretaria da Educação [do Paraná]. Dia a Dia da 

Educação. Disponível em: 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=274. 

Acesso em: 25 jan. 2020.   

 

FAGUNDES, Lucas Machado; SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes; LOCH, 

Andriw Souza. O utilitarismo na política migratória brasileira: a luta por direitos humanos 

dos migrantes. Revista Direitos Culturais, [s.l.], v. 13, n. 31, p. 355-377, dez. 2018. 

Disponível em: 

http://srvapp2s.santoangelo.uri.br/seer/index.php/direitosculturais/article/view/2871. 

Acesso em: 22 maio 2020.  

 

FARAH, Paulo Daniel. Combates à xenofobia, ao racismo e à intolerância. Revista USP, 

São Paulo, n. 114, p. 11-30, jul./set. 2017. Disponível em: http://jornal.usp.br/wp-

content/uploads/1-Paulo-Daniel-Farah.pdf. Acesso em: 5 dez. 2019.  

 

https://core.ac.uk/download/pdf/232939858.pdf
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/videre/article/view/9580
https://br.ambafrance.org/Entrada-em-vigor-do-Programa-Ferias-Trabalho-entre-o-Brasil-e-a-Franca
https://br.ambafrance.org/Entrada-em-vigor-do-Programa-Ferias-Trabalho-entre-o-Brasil-e-a-Franca
http://srvapp2s.santoangelo.uri.br/seer/index.php/direitosculturais/article/view/2871


169 

FARIA, Maria Rita Fontes. Migrações internacionais no plano multilateral: reflexões para 

a política externa brasileira. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2015.  

 

FELIX, Diogo. Brasil reconhece mais de 21 mil venezuelanos como refugiados de uma só 

vez. Cáritas-RJ. PARES, 5 dez. 2019. Disponível em: http://www.caritas-rj.org.br/brasil-

reconhece-mais-de-21-mil-venezuelanos-como-refugiados-de-uma-so-vez.html. Acesso 

em: 30 abr. 2020.   

 

FERNANDES, Duval; CASTRO, Maria da Consolação Gomes de; RIBEIRO, Carolina. 

Migração haitiana para o Brasil: Minas Gerais como destino, a fala dos haitianos. XVI 

Seminário sobre Economia Mineira. Diamantina, 2014.   

 

FERNANDES, Duval; DE FARIA, Andressa Virgínia. A diáspora haitiana no Brasil: 

processo de entrada, características e perfil. In: BAENINGER, Rosana et al. Imigração 

haitiana no Brasil. Jundiaí: Paco Editorial, 2016. p. 95-111.  
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RAMOS, André Carvalho. Curso de direitos humanos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

 

RAVAGNANI, Herbert Barucci. Luta por reconhecimento: a filosofia social do jovem 

Hegel segundo Honneth. Kínesis – Revista de Estudos dos Pós-Graduandos em Filosofia, 

v. 1, n. 1, 2009. Disponível em: 

http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/kinesis/article/view/4291a. Acesso em: 14 

maio 2020.  

 

RIBEIRO, Veriana. Força-tarefa chega ao AC para acompanhar situação dos haitianos. 

12 mar. 2013. Disponível em: http://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2013/04/forca-tarefa-

chega-ao-ac-para-acompanhar-situacao-de-haitianos.html. Acesso em: 14 maio 2020.  

 

ROHTER, Larry. Brazilian leader’s tippling becomes national concern. The New York 

Times, New York, 9 maio 2004. Disponível em: 

http://www.nytimes.com/2004/05/09/world/brazilian-leader-s-tippling-becomes-national-

concern.html?mcubz=2. Acesso em: 4 maio 2020.  

 

SAFATLE, Vladimir. Por um conceito “antipredicativo” de reconhecimento. Lua Nova, 

São Paulo, n. 94, p. 79-116, abr. 2015. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

64452015000100004&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 20 maio 2020.  

 

SALVADORI, Mateus; HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral 

dos conflitos sociais. Conjectura, Caxias do Sul, v. 6, n. 1, p. 189-192, jan. 2011. 

Disponível em: http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/article/view/895. 

Acesso em: 10 jan. 2020.  

 

SANCHES, Mariana. Portaria 666: por que medida de Moro sobre expusão de estrangeiros 

é inconstitucional na visão de especialistas. BBC Brasil, 26 jul. 2019. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49134995. Acesso em: 28 abr. 2020.  

 

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de 

direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

 

SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2009.  

 

https://www.conjur.com.br/2019-ago-07/karina-quintanilha-notas-historicas-pessoa-perigosa#author
https://www.conjur.com.br/2019-ago-07/karina-quintanilha-notas-historicas-pessoa-perigosa#author
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/kinesis/article/view/4291a
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49134995


176 
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(org.). Zizek crítico. São Paulo: Hacker, 2006. 

 

 

LEGISLAÇÃO NACIONAL 

 

BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm. Acesso em: 14 

maio 2020.  

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm. Acesso em: 14 

maio 2020.  

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da 

União. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 

14 maio 2020.  

 

BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm. Acesso em: 14 maio 

2020.  

 

BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. Acesso em: 14 maio 

2020.  

 

BRASIL. Decreto n. 1.641, de 7 de janeiro de 1907. Providencia sobre a expulsão de 

estrangeiros do território nacional. Diário Oficial da União, 09.01.1907. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-1641-7-janeiro-1907-

582166-publicacaooriginal-104906-pl.html. Acesso em: 14 maio 2020.  

 

BRASIL. Decreto n. 19.482, de 12 de dezembro de 1930. Limita a entrada, no território 

nacional, de passageiros estrangeiros de terceira classe, dispõe sobre a localização e 

amparo de trabalhadores nacionais, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52582011000100003&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52582011000100003&lng=en&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52582011000100003
http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52582011000100003
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5460675
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-1641-7-janeiro-1907-582166-publicacaooriginal-104906-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-1641-7-janeiro-1907-582166-publicacaooriginal-104906-pl.html


179 

01.12.1931. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-

1939/decreto-19482-12-dezembro-1930-503018-republicacao-82423-pe.html. Acesso em: 

14 maio 2020.  

 

BRASIL. Decreto n. 4.246, de 22 de maio de 2002. Promulga a Convenção sobre o 

Estatuto dos Apátridas. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4246.htm. Acesso em: 14 maio 2020.  

 

BRASIL. Decreto n. 65.810, de 8 de dezembro de 1969. Promulga a Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D65810.html. 

Acesso em: 14 maio 2020.  

 

BRASIL. Decreto n. 7.614, de 12 de dezembro de 1938. Provê sobre o ensino primário. 

Disponível em: 

file:///C:/Users/adm/Downloads/DECRETO%207614%20DE%201938.pdf. Acesso em: 14 

maio 2020.  

 

BRASIL. Decreto n. 840, de 22 de junho de 1993. Dispõe sobre a organização e o 

funcionamento do Conselho Nacional de Imigração e dá outras providências. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0840.htm. Acesso em: 14 maio 2020.  

 

BRASIL. Decreto n. 9.199, de 20 de novembro de 2017. Regulamenta a Lei n. 13.445, de 

24 de maio de 2017, que institui a Lei de Migração. Disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/d9199.htm. Acesso 

em: 5 out. 2019.   

 

BRASIL. Decreto n. 9.873, de 27 de julho de 2019. Dispõe sobre o Conselho Nacional de 

Imigração. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-

2022/2019/Decreto/D9873.htm. Acesso em: 14 maio 2020.  

 

BRASIL. Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 14 

maio 2020.  

 

BRASIL. Decreto-lei n. 406, de 4 de maio de 1938. Dispõe sobre a entrada de estrangeiros 

no território nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/1937-1946/Del0406.htm. Acesso em: 14 maio 2020.  

 

BRASIL. Decreto-lei n. 7.967, de 18 de setembro de 1945. Dispõe sobre a imigração e 

colonização, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del7967.htm. Acesso em: 14 

maio 2020.  

 

BRASIL. Decreto-lei n. 941, de 13 de outubro de 1969. Define a situação jurídica do 

estrangeiro no Brasil, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0941.htm. Acesso em: 14 

maio 2020.  

 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19482-12-dezembro-1930-503018-republicacao-82423-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19482-12-dezembro-1930-503018-republicacao-82423-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4246.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D65810.html
file:///C:/Users/adm/Downloads/DECRETO%207614%20DE%201938.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0840.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9873.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9873.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del0406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del0406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del7967.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0941.htm


180 

BRASIL. Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm. Acesso em: 

14 maio 2020.  

 

BRASIL. Governo Federal. Operação acolhida. Disponível em: 

https://www.gov.br/acolhida//. Acesso em: 1º maio 2020.  

 

BRASIL. Imprensa Nacional. Ministério da Justiça e Segurança Pública/Secretaria 

Nacional de Justiça/Departamento de Migrações/Coordenação-Geral do Comitê Nacional 

para os Refugiados/Comitê Nacional para os Refugiados. Resolução Normativa n. 31, de 

13 de novembro de 2019. Altera a Resolução Normativa n. 18, de 30 de abril de 2014, do 

Comitê Nacional para os Refugiados – Conare, que estabelece os procedimentos 

aplicáveis ao pedido e à tramitação da solicitação de reconhecimento da condição de 

refugiado e dá outras providências. Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/resolucao-normativa-n-31-de-13-de-novembro-de-2019-242571300. Acesso em: 14 maio 

2020.  

 

BRASIL. Imprensa Nacional. Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e das 

Relações Exteriores. Portaria Interministerial n. 12, de 20 de dezembro de 2019. Dispõe 

sobre a concessão de visto temporário e de autorização de residência para fins de 

acolhida humanitária para cidadãos haitianos e apátridas residentes na República do 

Haiti. Disponível em: http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-12-de-

20-de-dezembro-de-2019-234972085. Acesso em: 14 maio 2020.  

 

BRASIL. Imprensa Oficial. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portaria n. 666, de 

25 de julho de 2019. Dispõe sobre o impedimento de ingresso, a repatriação e a 

deportação sumária de pessoa perigosa ou que tenha praticado ato contrário aos 

princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Disponível em: 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-666-de-25-de-julho-de-2019-207244569. 

Acesso em: 14 maio 2020.  

 

BRASIL. Imprensa Oficial. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portaria n. 770, de 

11 de outubro de 2019. Dispõe sobre o impedimento de ingresso, a repatriação e a 

deportação de pessoa perigosa ou que tenha praticado ato contrário aos princípios e 

objetivos dispostos na Constituição Federal. Disponível em: 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-770-de-11-de-outubro-de-2019-221565769. 

Acesso em: 14 maio 2020.  

 

BRASIL. Imprensa Oficial. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ministério das 

Relações Exteriores. Portaria Interministerial n. 9, de 8 de outubro de 2019. Dispõe sobre a 

concessão e os procedimentos do visto temporário e da respectiva autorização de 

residência para fins de acolhida humanitária a pessoas afetadas pelo conflito armado na 

República Árabe Síria. Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-

interministerial-n-9-de-8-de-outubro-de-2019-220791848. Acesso em: 14 maio 2020.  

 

BRASIL. Imprensa Oficial. Ministros de Estado da Justiça, Extraordinário da Segurança 

Pública, das Relações Exteriores e do Trabalho. Portaria Interministerial n. 9, de 14 de 

março de 2018. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/6653698/do1-2018-03-15-portaria-

interministerial-n-9-de-14-de-marco-de-2018-6653694. Acesso em: 14 maio 2020.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-n-31-de-13-de-novembro-de-2019-242571300
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-n-31-de-13-de-novembro-de-2019-242571300
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-12-de-20-de-dezembro-de-2019-234972085
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-12-de-20-de-dezembro-de-2019-234972085
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-666-de-25-de-julho-de-2019-207244569
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-770-de-11-de-outubro-de-2019-221565769
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-9-de-8-de-outubro-de-2019-220791848
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-9-de-8-de-outubro-de-2019-220791848
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/6653698/do1-2018-03-15-portaria-interministerial-n-9-de-14-de-marco-de-2018-6653694
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/6653698/do1-2018-03-15-portaria-interministerial-n-9-de-14-de-marco-de-2018-6653694
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/6653698/do1-2018-03-15-portaria-interministerial-n-9-de-14-de-marco-de-2018-6653694


181 

BRASIL. Imprensa Oficial. Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública/Secretaria 

Nacional de Justiça/Departamento de Migrações/Coordenação-Geral do Comitê Nacional 

para os Refugiados/Comitê Nacional para os Refugiados. Decisão n. 1, de 13 de fevereiro 

de 2020. Disponível em: http://www.in.gov.br/web/dou/-/decisao-n-1-de-13-de-fevereiro-

de-2020-243320868. Acesso em: 14 maio 2020.  

 

BRASIL. Lei n. 13.445, de 24 de maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm. Acesso 

em: 10 dez. 2019.  

 

BRASIL. Lei n. 13.864, de 21 de junho de 2018. Dispõe sobre medidas de assistência 

emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de 

fluxo migratório provocado por crise humanitária; e dá outras providências. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13684.htm. Acesso 

em: 14 maio 2020.  

 

BRASIL. Lei n. 6.815, de 19 de agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro 
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