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PREFÁCIO

Esta pesquisa é o resultado do trabalho das coordenadoras e de pesquisadores
voluntários do Coletivo de Estudos em Direitos Humanos da Fundação Getúlio Vargas –
FGV Direito SP. Esse grupo de estudos surgiu em 2021, a partir do antigo Grupo de Estudos
em Cortes Internacionais de Direitos Humanos. Essa mudança foi realizada por iniciativa das
alunas de graduação em Direito – Amanda Abbud, Estéfany Monteiro, Isabela Bertucci e
Mariana Ferraz -, as quais buscaram o auxílio do Professor Thiago Amparo para apoiar o
desenvolvimento das atividades do Coletivo.

Já em seu primeiro semestre de existência, o CEDH ampliou a criação do grupo que o
originou, buscando compreender a relação dos mais diferentes ramos do Direito
Internacional, para além do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Nesse sentido, o
grupo se aprofundou na pesquisa do ramo do Direito Internacional da Migração e do Refúgio.
No desenvolvimento desse conhecimento, por uma ponte realizada pela professora Cássia
Nakano Hirai, foi confiada ao CEDH a tarefa de auxiliar e orientar o famoso e beneficente
Hospital de Amor de Barretos, o qual, em sua luta para fornecer tratamento oncológico, vem
buscando alternativas para tornar possível também o atendimento de estrangeiros, sejam
migrantes ou refugiados, em situação regular ou irregular.

Para tornar essa parceria realidade, o Coletivo convidou seus membros participantes,
os quais passaram por um ciclo de formação semestral, para contribuir, na condição de alunos
voluntários, neste projeto. A partir disso, somaram-se os esforços dos autores Ana Luiza
Zanoni, Beatriz Borghi, Fabrício Leite, Isabela Berni, Isabela Vecchi e Júlia Amgarten,
fundamentais na concretização do projeto. A posterior revisão e diagramação ficou a cargo
das coordenadoras Estéfany Monteiro e Amanda Abbud, bem como do Prof. Coordenador
Thiago Amparo.

1
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1. Apresentação dos autores

1.1. O Coletivo de Estudos em Direitos Humanos

O Coletivo de Estudos em Direitos Humanos (CEDH) constitui-se como grupo de
estudos vinculado à faculdade de direito da Fundação Getulio Vargas (FGV), coordenado
pelo professor Thiago de Souza Amparo e pelas alunas da graduação Amanda Abbud,
Estéfany Monteiro, Isabela Bertucci e Mariana Ferraz. Seu objetivo é desenvolver uma
cultura de direitos humanos na instituição, de modo a aproximar seus membros de estudos
relevantes na matéria e proporcionar a eles oportunidades acadêmicas relacionadas à pesquisa
e prática na área. O Coletivo busca, para esse fim, manter um diálogo constante com
personalidades relevantes, formar parcerias e oferecer pareceres jurídicos gratuitos conforme
necessidade de seus parceiros. Para tanto, o grupo conta com o apoio de seus membros na
condução de pesquisas e organização do grupo.

No âmbito de seus projetos, o Coletivo de Estudos se comprometeu, no mês de
outubro, com a entrega de um parecer jurídico sobre a situação específica de migrantes e
refugiados que ingressam no Hospital de Amor, em Barretos, São Paulo. O projeto, que será
melhor explorado nos tópicos seguintes, conta com a colaboração dos alunos e membros do
CEDH Ana Luíza Alves Zanoni, Beatriz Borghi Cantelli, Fabrício Leon Leite, Isabela
Mendez Berni, Isabela Ramos Vecchi e Júlia Amgarten Simão.

2. Introdução

O Hospital de Amor, anteriormente denominado de Hospital de Câncer de Barretos,
desde sua fundação, se dedicou não apenas ao atendimento gratuito de pacientes oncológicos,
mas também ao seu acolhimento1. Com mais de 58 anos de história, o Hospital é referência
no cuidado humanizado e representa a vitória do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro,
chegando a realizar, em 2018, 948.842 atendimentos gratuitos com pacientes advindos de
2.167 municípios de todos os estados do país2. Recentemente, a instituição de saúde tem
recebido também uma quantidade expressiva de estrangeiros que buscam seus serviços
acompanhados de suas famílias. Nesse caso, apesar do Hospital ter a missão do atendimento
gratuito a todos, muitos destes, no entanto, não apresentam documentação regularizada no
país – o que dificulta até mesmo sua inserção neste complexo hospitalar.

Frente a esse contexto, o presente parecer jurídico tem o objetivo de endereçar as
dúvidas específicas do corpo do hospital em relação à forma de acolhimento desses
estrangeiros. Busca-se, nesse sentido, a realização de uma tradução da legislação referente à
migração e ao refúgio no Brasil, com especial enfoque às implicações legais ao hospital no
recebimento de pessoas indocumentadas. A fim de cumprir o objetivo ao qual se propõe, o
presente parecer se encontra dividido em seis partes, contemplando: (i) um dicionário de
termos utilizados para a composição do parecer; (ii) uma breve introdução sobre o
recebimento de estrangeiros pelo Brasil, especialmente venezuelanos e bolivianos; (iii) a

2Relatório anual de 2018. Hospital de Amor: setembro de 2019, 76p. Disponível em:
<https://hospitaldeamor.com.br/site/wp-content/uploads/2019/08/Relatório-Anual-Hospital-de-Amor-2018.pdf>.
Acesso em 04 de novembro de 2021.

1Disponível em:< https://hospitaldeamor.com.br/site/institucional/>. Acesso em 04 de novembro de 2021.
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tradução específica das legislações de migração e refúgio no Brasil, contemplando seus
procedimentos, formas e direitos agregados; (iv) um estudo sobre a situação específica do
fechamento de fronteiras no país devido à emergência humanitária da COVID-19; (v) um
parecer sobre a responsabilidade dos provedores de saúde frente a situação dos estrangeiros
no país e, por fim (vi) a conclusão do presente estudo.

Dessa forma, por meio deste parecer, o Coletivo de Estudos em Direitos Humanos
espera contribuir para o esclarecimento das dúvidas do Hospital e para a continuidade de sua
prestação de serviços de qualidade à sociedade.

3. Metodologia

A metodologia adotada na elaboração deste parecer incluiu: (i) conversas com
parceiros, como representantes da CONARE e do ACNUR, além de professores da FGV
Direito SP especialistas em responsabilidade civil; (ii) coleta de informações de documentos
nacionais e internacionais, contanto que de organizações reconhecidas, como o ACNUR e os
portais do governo brasileiro; (iii) consulta e interpretação da normativa internacional e
brasileira sobre o tema.

4. Dicionário de termos

4.1. Refugiado

Refugiado, para o Direito Internacional, é toda pessoa que, em função de conflitos
armados ou perseguição religiosa, étnica ou política, se vê forçada a deixar seu país de
origem3. Esse grupo de indivíduos recebeu proteção internacional por meio da Convenção das
Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951, a qual foi posteriormente
modificada por meio do Protocolo Relativo ao Estatuto dos Refugiados, de 1967.

Em âmbito regional, os países latinoamericanos expandiram o conceito inicial de
refugiado, atribuído internacionalmente, por meio da Declaração de Cartagena sobre
Refugiados, de 1984. Para eles, passaram a ser refugiados também pessoas que tiveram que
deixar seus países em função de grave ameaça e grande violação de Direitos Humanos, o que
repercutiu na definição brasileira do termo, consolidada no artigo 1º, da Lei de Refúgio (Lei
9.474/1997).

4.2. Solicitante de refúgio

Segundo a ACNUR, solicitantes de refúgio “são pessoas que solicitam às autoridades
competentes serem reconhecidas como refugiado, mas que ainda não tiveram seus pedidos
avaliados definitivamente pelos sistemas nacionais de proteção e refúgio”4. É importante
diferenciá-los dos refugiados, haja vista o momento distinto do processo de regularização em
que estão e os direitos que possuem.

4ACNUR BRASIL. Solicitantes de refúgio. Disponível em:
<https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/solicitantes-de-refugio/>. Acesso em: 19 de novembro de
2021.

3ACNUR BRASIL. Refugiado ou Migrante? O ACNUR incentiva a usar o termo correto. Disponível em:
<https://www.acnur.org/portugues/2015/10/01/refugiado-ou-migrante-o-acnur-incentiva-a-usar-o-termo-correto/
>. Acesso em 19 de novembro de 2021.

3

https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/solicitantes-de-refugio/
https://www.acnur.org/portugues/2015/10/01/refugiado-ou-migrante-o-acnur-incentiva-a-usar-o-termo-correto/
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4.3. Migrante

Migrante é todo aquele que, voluntária e por um tempo indeterminado, sai do seu país
em busca por melhores oportunidades econômicas, na tentativa de elevar as suas condições
de vida5. No âmbito regional, importa conhecer o Acordo sobre Residência para Nacionais
dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), tendo em vista o
pertencimento do Brasil neste bloco e o avanço que ele representou aos migrantes
latinoamericanos.

4.4. Imigrante

Todo imigrante é um migrante voluntário presente em determinado país. A diferença é
que a imigração ocorre especificamente entre países, enquanto a migração existe em âmbito
regional6. O antônimo de imigrante é emigrante, referindo-se à uma pessoa que deixou seu
país. Assim, o imigrante é considerado um emigrante para seu país de origem.

4.5. Apátrida

Segundo a ACNUR, apátridas são as pessoas que não são consideradas nacionais de
algum Estado e também não possuem título de nacionalidade em qualquer país7. Um caso
famoso é o dos Rohingya, minoria muçulmana apátrida de Mianmar, que vivem atualmente
em situação de refúgio8. Nesse sentido, a ACNUR entende que é possível ser apátrida e
refugiado ao mesmo tempo, na medida que essas pessoas são forçadas a se deslocarem de seu
país de origem, sendo que este país também não os reconhece9.

A apatridia pode ser considerada um problema invisível, pois essas pessoas
permanecem desconhecidas e assim são vítimas de privação de direitos humanos10. No Brasil,
protege-se as pessoas reconhecidas como apátridas pela Lei de Migração de 2017, a qual os
auxilia com o direito a documentos e regularização como migrantes. Ainda, essas pessoas
podem requerer nacionalidade brasileira, segundo os requisitos temporais determinados em
lei.

4.6. Asilado político

Assim como os refugiados, os asilados são migrantes que se veem forçados a
deixarem seus países, nesse caso, especificamente por motivos de perseguição política.

10ACNUR, BRASIL. Plataforma Help: Apátridas. Disponível em:
<https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/apatridas/>. Acesso em 21 de novembro de 2021.

9Idem, nota 6.

8ACNUR, BRASIL. Plataforma Help: Rohingya. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/rohingya/>.
Acesso em 19 de novembro de  2021.

7 Idem, nota 6.

6ACNUR BRASIL. Migrações, Refúgio e Apatridia: Guia para Comunicadores. Disponível em:
<https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2019/05/Migracoes-FICAS-color_FINAL.pdf>. Acesso
em 19 de novembro de  2021.

5ACNUR BRASIL. Refugiado ou Migrante? O ACNUR incentiva a usar o termo correto. Disponível em:
<https://www.acnur.org/portugues/2015/10/01/refugiado-ou-migrante-o-acnur-incentiva-a-usar-o-termo-correto/
>. Acesso em 19 de novembro de  2021.

4
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4.7. Migrante indocumentado ou em situação irregular

Os migrantes indocumentados ou em situação irregular foram definidos
categoricamente pela Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os
Trabalhadores Migrantes e de seus Familiares da ONU em 18 de dezembro de 199011. Nesse
sentido, essa convenção define, em seu artigo 5º, que migrante indocumentado é todo aquele
que não for autorizado a entrar, permanecer e exercer uma atividade remunerada no Estado de
imigração.

É importante pontuar que os termos “ilegal” ou “irregular” não devem ser utilizados
para descrever pessoas, e sim ações ou situações específicas. Nesse caso, o migrante ou
refugiado em situação irregular é aquele que não foi submetido ao controle migratório de
entrada, que está com o prazo de estada expirado ou que não detém autorização de residência
definitiva ou provisória no Brasil. O acesso a direitos por pessoas não nacionais não está
condicionado à regularização de sua situação no país.

5. O recebimento de estrangeiros no Brasil

Historicamente, o Brasil é reconhecido como uma liderança no que tange à proteção
internacional dos refugiados, bem como na política interna de recepção de migrantes,
reformulada em 2017. Nesse sentido, o país foi o primeiro do Cone Sul a ratificar a
Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, em 1960, e um dos primeiros membros do
Comitê Executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR)12,
cujo objetivo é auxiliar, proteger e elaborar soluções duradouras para os refugiados.No Brasil,
esse Comitê das. Nações Unidas atua conjuntamente com o Comitê Nacional para os
Refugiados (CONARE), responsável por deliberar sobre as solicitações de reconhecimento
da condição de refugiado13. Ainda, o Estado é dotado de uma vasta legislação interna sobre o
assunto, sendo a Lei de Refúgio (9474/1997) e a Lei de Migração (13.445/2017) seus
principais exemplos. Nesse sentido, com o objetivo de esclarecimento do corpo do hospital, o
presente estudo buscará analisar a política de recebimento dos estrangeiros no Brasil,
priorizando, neste tópico, os refugiados venezuelanos e os migrantes bolivianos.

De acordo com o último relatório divulgado pelo CONARE, no fim do ano de 2020, o
Brasil contava com 53.835 refugiados reconhecidos desde o ano de 201114. Apesar de, no
último ano, o país ter recebido 28.899 solicitações de reconhecimento da condição de

14 SILVA, G. J; CAVALCANTI, L; OLIVEIRA, T; COSTA, L. F. L; MACEDO, M. Refúgio em Números, 6ª
Edição. Observatório das Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/ Comitê Nacional
para os Refugiados. Brasília, DF: OBMigra, 2021. P. 43. Disponível em:
<https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2021/06/Refugio_em_Numeros_6a_edicao.pdf>. Acesso
em 24 de novembro de 2021.

13 BRASIL, Governo Federal. Site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em:
<https://legado.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/conare>. Acesso em 24 de novembro de 2021.

12ONU, Agência para Refugiados. Brasil, Disponível em:< https://www.acnur.org/brasil.html?query=Brasil>.
Acesso em 24 de novembro de  2021.

11ONU, Assembleia Geral. Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os Trabalhadores
Migrantes e de seus Familiares. Disponível em:
<http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/08/Convenção-Internacional-para-a-Proteção-dos-Direitos-Human
os-de-todos-os-Trabalhadores-Migrantes-e-Membros-de-suas-Fam%C3%ADlias.pdf>. Acesso em 21 de
novembro de 2021.
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refugiado, isso representa uma queda de 65% se comparada ao ano de 2019, ano com o maior
número de solicitações de refúgio (82.552). A diferença negativa entre esses dois anos se
deve à restrição à circulação das pessoas nas fronteiras, por conta da pandemia de Covid-1915.
Ainda assim, o Brasil continua a receber um grande contingente de refugiados, sendo a
maioria venezuelanos. Estes somam mais de 46 mil dos 53.835 refugiados presentes no país
na última década. Apenas em 2020, constituíram mais de 60% das solicitações de refúgio,
com um total de 17.385 pessoas16.

No tocante aos motivos pelos quais os venezuelanos estão se deslocando do país na
posição de refugiados, é válido relembrar que estes são um grupo de pessoas que deixam seu
local de origem por grave ameaça e violação dos direitos humanos, em razão de conflitos
armados ou fundado receio de perseguição17. Isso porque, desde 2013, o país vem
enfrentando uma grave crise política, econômica e social, em que a população vê, a cada dia,
seus direitos sendo ameaçados pela falta de alimentos, remédios e serviços essenciais básicos,
além da violência, que se mostra persistente. Ameaças à vida, à saúde e à integridade da
pessoa humana são os principais direitos humanos que estão sendo violados na Venezuela,
levando parte da sua  população a se deslocar para outros países, sobretudo para o Brasil.

Dessa maneira, o governo brasileiro, além de reconhecer e incorporar rígidos padrões
do direito internacional de proteção aos refugiados, lida com a recepção dos refugiados de
duas formas complementares entre si: o processo de formulação e de implementação. O
primeiro envolve não apenas órgãos estatais, responsáveis pela parte burocrática e legal do
processo, que será tratado no tópico seguinte desta pesquisa, mas também conta com a
participação de organizações internacionais e não governamentais, sobretudo o ACNUR e
instituições religiosas, as quais têm como principal função “exercer pressão ao longo do
processo político.”18. Por sua vez, na segunda etapa, de implementação, os agentes
não-estatais atuam de forma articulada, possibilitando um maior acesso dos refugiados aos
serviços básicos oferecidos pelo Brasil. Para tanto, auxiliam na sua inserção na sociedade e,
ainda, buscam por parceiros que possam prover serviços particulares àqueles que tenham uma
demanda maior por suportes.

Ainda, outro contingente de estrangeiros que costumeiramente são recebidos pelo
Brasil são os bolivianos; entretanto, estes vêm na condição de migrantes. Nesta lógica, a
migração, diferentemente da situação de refúgio, se dá de forma voluntária e por um tempo

18 MOREIRA, Julia Bertino. Instituições e Organizações Internacionais. Tese (Doutorado em Ciências Políticas)
- Universidade de Campinas, Campinas, 2011. P. 3. Disponível em:
<http://www.proceedings.scielo.br/pdf/enabri/n3v2/a38.pdf>. Acesso em 24 de novembro de 2021.

17 ONU, Agência para Refugiados. “Refugiados" e “Migrantes”: Perguntas frequentes, 2016. 2. Disponível em:
<https://www.acnur.org/portugues/2016/03/22/refugiados-e-migrantes-perguntas-frequentes/>. Acesso em 24 de
novembro de. 2021.

16 SILVA, G. J; CAVALCANTI, L; OLIVEIRA, T; COSTA, L. F. L; MACEDO, M. Refúgio em Números, 6ª
Edição. Observatório das Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/ Comitê Nacional
para os Refugiados. Brasília, DF: OBMigra, 2021. P. 10. Disponível em:
<https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2021/06/Refugio_em_Numeros_6a_edicao.pdf>. Acesso
em 24 de novembro de 2021.

15SILVA, G. J; CAVALCANTI, L; OLIVEIRA, T; COSTA, L. F. L; MACEDO, M. Refúgio em Números, 6ª
Edição. Observatório das Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/ Comitê Nacional
para os Refugiados. Brasília, DF: OBMigra, 2021. P. 10. Disponível em:
<https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2021/06/Refugio_em_Numeros_6a_edicao.pdf>. Acesso
em 24 de novembro de 2021.
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indeterminado, de modo que essas pessoas não estão sob grave ameaça de violação dos
direitos humanos, nem na condição de fundamentada perseguição; o que ocorre, na verdade, é
a busca por melhores oportunidades econômicas, na tentativa de elevar as condições de
vida19. Devido ao Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercado
Comum do Sul20 (MERCOSUL), os nacionais dos Estados Partes e Associados detém certos
direitos, entre eles o de obtenção de residência legal nos outros países que ratificaram o
Acordo, mediante comprovação dos requisitos necessários, se assim desejarem. Logo, se
atendidos os requisitos do Acordo, os migrantes bolivianos que chegam no Brasil podem
entrar com o pedido de residência no país. Ademais, possuem direito à igualdade de direitos
civis, reunião familiar e igualdade de tratamento com os nacionais, também previstos no
Acordo.

Desde 2010, mais de 79,4 mil bolivianos foram regularizados como migrantes no
Brasil21. No entanto, muitos residem no país em situação irregular, isso porque é
relativamente comum que essas pessoas não saibam dos direitos que possuem no Brasil,
fazendo com que muitos não solicitem a residência temporária ou permanente no país22.
Dessa maneira, muitos se mantém em situação irregular, o que os leva a trabalhar em sub
empregos, muitas vezes em situações análogas à escravidão. Sobretudo, as mulheres no setor
têxtil sofrem com a perda de seus direitos, sendo vítimas de condições precárias, salários
muito baixos e jornadas muito extensas - situações que demonstram a suma importância a
divulgação de informações que relatem os direitos dos estrangeiros. Buscando remediar essa
situação, o Ministério do Trabalho, em parceria com organizações da sociedade civil, atua
ativamente no combate à exploração de mão de obra boliviana, fiscalizando estabelecimentos
e atuando judicialmente os responsáveis23.

Ainda, para a proteção dessas pessoas, o Estado Brasileiro deve atuar mediante os
princípios da igualdade e da vida digna, de forma a assegurar que os migrantes tenham acesso
aos seus direitos, Estes contemplam não só àqueles presentes no Acordo do MERCOSUL,
mas também os que são garantidos pela legislação brasileira, notadamente sua Constituição
de 1988. Assim, há a preocupação por parte do governo em legalizar a situação dos migrantes

23 LENDERS, Sebastian. Bolivianos, haitianos e venezuelanos – três casos de imigração no Brasil. Heinrich
Boll Stiftung, Rio de Janeiro, A resposta do governo brasileiro, 14 abr. 2019. Disponível em:
<https://br.boell.org/pt-br/2019/04/15/bolivianos-haitianos-e-venezuelanos-tres-casos-de-imigracao-no-brasil>.
Acesso em 4 de novembro de 2021.

22 LENDERS, Sebastian. Bolivianos, haitianos e venezuelanos – três casos de imigração no Brasil. Heinrich Boll
Stiftung, Rio de Janeiro, A resposta do governo brasileiro, 14 abr. 2019. Disponível em:
<https://br.boell.org/pt-br/2019/04/15/bolivianos-haitianos-e-venezuelanos-tres-casos-de-imigracao-no-brasil>.
Acesso em 4 de novembro de 2021.

21 LENDERS, Sebastian. Bolivianos, haitianos e venezuelanos – três casos de imigração no Brasil. Heinrich Boll
Stiftung, Rio de Janeiro, Quantos migram para o Brasil, 14 abr. 2019. Disponível em:
<https://br.boell.org/pt-br/2019/04/15/bolivianos-haitianos-e-venezuelanos-tres-casos-de-imigracao-no-brasil>.
Acesso em 4 de novembro de 2021.

20 BRASIL. Decreto N° 6.975, de 7 de out. de 2009. Acordo sobre Residência para Nacionais dos Estados
Partes do Mercado Comum do Sul – Mercosul, Bolívia e Chile, Brasília, DF, dez 2002. Disponível em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6975.htm>. Acesso em 4 de novembro de
2021.

19 ONU, Agência para Refugiados. “Refugiados" e “Migrantes”: Perguntas frequentes, 2016. 5. Disponível em:
<https://www.acnur.org/portugues/2016/03/22/refugiados-e-migrantes-perguntas-frequentes/>. Acesso em 24 de
novembro de 2021.
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bolivianos que estejam em conjectura irregular, tendo em vista a posição de extrema
vulnerabilidade que ocupam ao se manterem nesta condição.

6. A Legislação brasileira no acolhimento de migrantes e refugiados

No Brasil, como já mencionado, a situação específica de refugiados é regida pela Lei
nº 9.974, de 1997, enquanto a de migrantes se enquadra nos termos da Lei nº 13.445, de
2017, que substituiu o antigo Estatuto do Estrangeiro. Essas duas leis preveem procedimentos
de reconhecimento para refugiados ou migrantes, além de estabelecerem seus direitos e
obrigações. Esses processos são essenciais para a regularização de suas situações no Brasil, e
para que possam trabalhar, estudar e residir no país sem qualquer irregularidade24.

Até 2017, estrangeiros que tivessem ingressado no Brasil para fins de estudo,
trabalho, pesquisa ou atividade religiosa se submetiam ao Estatuto do Estrangeiro, a Lei nº
6815/1980, elaborada durante a ditadura militar. Essa lei contrariava tanto os entendimentos
internacionais em matéria de direitos humanos quanto às garantias fundamentais
estabelecidas na Constituição Cidadã de 1988. Isso porque esta normativa criminalizava a
migração, considerando o migrante como uma “ameaça à segurança nacional”, restringindo
seus direitos básicos e dificultando seu processo de regularização. Em 2016, a nova Lei de
Migração foi posta à votação na Câmara dos Deputados, passando ao Senado em 2017 – ano
em que foi aprovada e entrou em vigência.

A nova Lei de Migração, diferentemente do marco legal que a antecedeu, representou
um avanço na regularização migratória no país, incorporando paradigmas essenciais do
Direito Internacional dos Direitos Humanos em sua redação. A nova lei partiu de uma
constatação coletiva a respeito da falta de estruturas migratórias eficientes no país,
evidenciada a partir do aumento da chegada de migrantes nos últimos anos. Essa ausência
contemplava desde políticas públicas até entraves burocráticos para obtenção da
documentação e discriminação, o que motivou a busca de soluções por meio de eventos
públicos.

A partir destas consultas, ficou evidente que a legislação migratória brasileira deveria
contemplar a salvaguarda dos direitos humanos da pessoa migrante, estabelecendo um
procedimento rápido e acessível de regularização e direito à garantias processuais sobre todas
as decisões judiciais que pudessem os prejudicar. Esses princípios foram propostos por
organizações da sociedade civil que sintetizaram os requisitos mínimos a serem respeitados
pela lei, entre elas a CONECTAS Direitos Humanos, Missão Paz e Cáritas Arquidiocesana de
São Paulo. Essa mobilização culminou na aprovação de uma lei que resguarda a igualdade e
não discriminação de migrantes no exercício de seus direitos, desburocratiza e facilita os
processos regulatórios e preve procedimentos de acolhida humanitária, além de formas
alternativas de regularização, inclusive para tratamento de saúde. Assim, apesar dos grandes
desafios relacionados à sua devida implementação e controle, a nova normativa visa a
proteção dos migrantes, principalmente aqueles que se encontram em situação irregular e,

24Disponível em: <https://www.dubbio.com.br/artigo/321-como-regularizar-a-situacao-de-imigrante-no-brasil>.
Acesso em 4 de novembro de 2021.
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portanto, vulneráveis à prisões arbitrárias e deportações forçadas por parte de órgãos não
capacitados que ainda criminalizam a migração25.

Para estrangeiros que necessitem de proteção internacional, a legislação brasileira
prevê outro procedimento de regularização: a solicitação de refúgio, regulada pela Lei Nº
9.974/1997. Considerada, na região das Américas, uma legislação moderna que contém um
conceito ampliado de reconhecimento do refúgio, a lei brasileira teve como inspiração a
Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, tratado internacional na matéria, e a
Declaração de Cartagena sobre Refugiados de 1984, específica para a proteção dos
refugiados na América Latina26. Em especial, a Declaração de Cartagena reconhece, diferente
do sistema internacional de proteção, a extensão do refúgio não só àqueles que possuem
fundado temor de perseguição por motivos de raça, opinião política, grupo social,
nacionalidade, religião, mas também àqueles inseridos em contextos de grave e generalizada
violação de direitos humanos. Esse conceito ampliado de reconhecimento do refúgio permite
o fortalecimento da complementaridade entre os sistemas de proteção internacional à pessoa
humana, notadamente o Direito Internacional dos Direitos Humanos, o Direito Internacional
do Refúgio e o Direito Internacional Humanitário – este último relacionado à ocorrência de
conflitos armados. Por mais que a legislação brasileira tenha incorporado o espírito de
Cartagena, é importante destacar que sua correta implementação ainda constitui uma
preocupação estatal, já que, como será melhor explorado adiante, estrangeiros no Brasil
continuam enfrentando desafios para sua regularização no país27.

Assim, a lei brasileira prevê diferentes modos de regularização para estrangeiros, a
depender dos motivos que os trouxeram ao Brasil e de sua nacionalidade, como será melhor
explorado adiante. Cabe destacar, nesse caso, que tanto o estrangeiro migrante quanto o
refugiado são intitulados dos mesmos direitos básicos, contemplando acesso a serviços
essenciais – como saúde e educação. Nesse sentido, a diferença entre eles refere-se tão
somente à documentação requerida, que no caso dos refugiados é dispensada, e a proibição de
devolução ao país de origem, também direcionada aos refugiados. Isso acontece devido ao
fato do refugiado, em razão de sua situação peculiar de perseguição ou grave e generalizada
violação de direitos humanos, ser munido de proteção internacional, a qual proíbe sua
expulsão do país em que pede refúgio. Além disso, esses indivíduos, muitas vezes, deixam
seus países de origem às pressas, de modo que ingressam no Brasil sem seus documentos
básicos. Por isso, seu processo é facilitado, e, diferentemente dos migrantes, eles não podem
ser deportados ou ter sua entrada negada por qualquer motivo.

Considerando essas particularidades e com o objetivo de facilitar a correta orientação
de estrangeiros por parte do corpo do hospital, serão apresentadas a seguir a Lei de Refúgio e
da Lei de Migração brasileiras, contemplando desde as etapas do processo de regularização
até a concretização dos direitos específicos dessas pessoas.

27BARRETO, Luiz Paulo Teles Ferreira; LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O Brasil e o espírito da Declaração de
Cartagena. In: Mini Feature: Brasil. Revista Forced Migration: edição 35, julho de 2010. Disponível em:
<https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMR35brasil.pdf>. Acesso em 4 de novembro de 2021.

26Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/acnur-no-brasil/legislacao/>. Acesso em 4 de novembro de
2021.

25Disponível em: <https://br.boell.org/pt-br/2017/04/17/nova-lei-de-migracao-no-brasil-e-os-direitos-humanos>.
Acesso em 4 de novembro de 2021.
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6.1. A Lei de Refúgio (Lei 9.974 de 1997)

6.1.1. A solicitação do refúgio no Brasil

  A Lei nº 9.474 de 22 de julho de 1977, ou Lei do Refúgio28, regula os mecanismos de
refúgio no Brasil. Sob essa perspectiva, estabelece a conceito e a extensão da proteção
enquanto refugiado, determina o processo de solicitação de refúgio e estipula soluções
duráveis para estes indivíduos, além de ser responsável pela criação do CONARE (Comitê
Nacional para os Refugiados) — órgão governamental responsável pela análise e decisão dos
pedidos de refúgio no Brasil, além de ser encarregado de formular a política sobre a
matéria29. Essa lei determina que, para o processo de solicitação de refúgio no Brasil, é
necessário: (i) estar presente em território nacional, ou seja, não é possível fazê-lo estando
fora do território brasileiro, mesmo que em consulado ou embaixada estrangeira no exterior; e
(ii) que o estrangeiro, a qualquer momento após sua chegada no país, apresente-se a uma
Delegacia da Polícia Federal ou autoridade migratória na fronteira e externe sua vontade de
solicitar o reconhecimento da condição de refugiado.

A solicitação de refúgio é um processo gratuito e pode ser feito diretamente pelo
interessado, visto que a presença de uma advogada ou advogado não é necessária. Ainda
assim, o solicitante, se assim desejar, tem direito a ser assistido por um advogado ou
advogada da Defensoria Pública da União ou de organizações parceiras do ACNUR, de
forma gratuita. Além disso, a lei garante que o ingresso irregular no Brasil não constitua
impedimento para a solicitação de refúgio às autoridades nacionais competentes e que os
fatos expressos pelo solicitante não sejam compartilhados com seu país de origem pela
autoridade nacional brasileira, respeitado o princípio da confidencialidade. Para efetuar esse
registro, é necessário que o estrangeiro preencha um termo de solicitação de refúgio em
qualquer posto da Polícia Federal. Se necessário, pode contar com a ajuda de um intérprete,
que pode ser solicitado a qualquer autoridade competente. Este termo de solicitação deverá
conter endereço — lugar onde mora, está hospedado ou qualquer lugar onde o solicitante
pode ser encontrado —, telefone e email para contato.

Após o registro da solicitação de refúgio, o solicitante receberá um Protocolo
Provisório válido por 180 dias que constituirá seu documento de identidade no Brasil. Esse
protocolo, até a decisão final do CONARE a respeito do pedido de refúgio do solicitante, é
renovável — essa renovação pode ser feita na Polícia Federal antes da data de vencimento,
que é anotada no Protocolo. Com este documento, o indivíduo poderá obter uma Carteira de
Trabalho (CTPS), bastando que se dirija a uma Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego (SRTE) ou a uma Gerência Regional, e um Cadastro de Pessoa Física (CPF), que
pode ser solicitado em qualquer agência da Receita Federal — desse modo, poderá acessar
todos os serviços públicos disponíveis no território nacional. Ademais, uma vez recebida a
solicitação de refúgio, o solicitante e sua família receberão uma autorização de residência
provisória pelo Departamento de Polícia Federal até a decisão final do processo.

29ACNUR. Cartilha para solicitantes de refúgio no Brasil. Disponível em:
<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2014/Cartilha_para_solicitantes_de_refu
gio_no_Brasil.pdf?view=1>. Acesso em 14 de novembro de 2021.

28Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9474.htm>. Acesso em 14 de novembro de 2021.
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Durante o processo, a autoridade competente notificará o solicitante para prestar
declarações, nas quais este terá o direito de ser entrevistado pessoalmente por um funcionário
ou funcionária da CONARE ou da Defensoria Pública da União, que realizará perguntas
sobre as razões que motivaram o estrangeiro a deixar seu país de origem. O órgão
governamental considera importantes quaisquer documentos ou provas que ajudem a explicar
tais motivações. É interessante destacar que caso o solicitante falte injustificadamente à
entrevista, sua solicitação de refúgio fica sujeita à arquivamento.

Depois da análise de todas as informações fornecidas pelo solicitante de refúgio, o
CONARE decidirá se este deverá ou não ser reconhecido como refugiado no Brasil. Em caso
de reconhecimento da situação de refúgio, o estrangeiro tem direito de permanecer no país e
de adquirir o Registro Nacional de Estrangeiros (RNE). Caso contrário, isto é, se não for
reconhecida a condição de refugiado, o estrangeiro pode apresentar um recurso para o
Ministro da Justiça em um prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação.

6.1.2. Situações particulares de reconhecimento da condição de
refugiado

6.1.2.1. O visto humanitário

O Visto Humanitário, regulado pela Resolução 97 do Conselho Nacional de
Imigração, constitui uma situação facilitada de reconhecimento da condição de refugiado que
pode ser solicitada por haitianos30, venezuelanos31, afegãos32, sírios33 e apátridas34,
concedendo a estes uma autorização de residência para fins de acolhida humanitária35. Sua
criação se deu em resposta à crise, oriunda de um terremoto, no Haiti em janeiro de 2010,
visto que os haitianos não se encaixavam em nenhuma das hipóteses trazidas pela Lei nº
9.474/97, e foi, posteriormente, expandido para outras nacionalidades. Assim, o visto

35É válido ressaltar que, de acordo com o art. 30, inciso I, alínea c da Lei nº 13.445/2017 é possível a autorização
de residência na hipótese de acolhida humanitária.

34As portarias interministeriais que dizem respeito a pessoas de nacionalidades haitiana, afegã e síria,
contempladas pelo visto humanitário, trazem referências às pessoas apátridas também.

33Portaria interministerial MJSP/MRE nº 09, de 08 de outubro de 2019. Disponível em: <PORTARIA
INTERMINISTERIAL Nº 9, DE 8 DE OUTUBRO DE 2019 - PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 9, DE 8
DE OUTUBRO DE 2019 - DOU - Imprensa Nacional>. Acesso em 24 de novembro de 2021.

32Portaria interministerial MJSP/MRE nº 24, de 3 de setembro de 2021. Disponível em: <PORTARIA
INTERMINISTERIAL MJSP/MRE Nº 24, DE 3 DE SETEMBRO DE 2021>. Acesso em 24 de novembro de
2021.

31Portaria interministerial MJSP/MRE nº 120, de 17 de março de 2020. Disponível em:PORTARIA Nº 120, DE
17 DE MARÇO DE 2020 - PORTARIA Nº 120, DE 17 DE MARÇO DE 2020 - DOU - Imprensa Nacional
(in.gov.br)
Portaria interministerial MJSP/MRE nº 655, de 23 de junho de 2021. Disponível em:
<https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-655-de-23-de-junho-de-2021-327674155>. Acesso em 24 de novembro
de 2021. Site informativo da ONU sobre a Portaria nº 655. Disponível em: <Entrada e regularização migratória
de venezuelanos no Brasil - ACNUR Brasil (unhcr.org)>. Acesso em 24 de novembro de 2021.

30 Portaria interministerial MJSP/MRE nº 12, de 20 de dezembro de 2020. Disponível em: <PORTARIA
INTERMINISTERIAL Nº 12, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 - PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 12,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019 - DOU - Imprensa Nacional>. Acesso em 24 de novembro de 2021.

11

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-9-de-8-de-outubro-de-2019-220791848
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-9-de-8-de-outubro-de-2019-220791848
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-9-de-8-de-outubro-de-2019-220791848
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/portarias/PORTARIA_INTERMINISTERIAL_MJSP.MRE_N%C2%BA_24_DE_3_DE_SETEMBRO_DE_2021.pdf
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/portarias/PORTARIA_INTERMINISTERIAL_MJSP.MRE_N%C2%BA_24_DE_3_DE_SETEMBRO_DE_2021.pdf
https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/portarias/PORTARIA_INTERMINISTERIAL_MJSP.MRE_N%C2%BA_24_DE_3_DE_SETEMBRO_DE_2021.pdf
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-120-de-17-de-marco-de-2020-248564454
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-120-de-17-de-marco-de-2020-248564454
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-120-de-17-de-marco-de-2020-248564454
https://in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-655-de-23-de-junho-de-2021-327674155
https://help.unhcr.org/brazil/informativo-para-a-populacao-venezuelana/regularizacao-migratoria-e-entrada-de-venezuelanos-no-brasil/
https://help.unhcr.org/brazil/informativo-para-a-populacao-venezuelana/regularizacao-migratoria-e-entrada-de-venezuelanos-no-brasil/
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-12-de-20-de-dezembro-de-2019-234972085
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-12-de-20-de-dezembro-de-2019-234972085
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-interministerial-n-12-de-20-de-dezembro-de-2019-234972085


PARECER JURÍDICO: HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS

humanitário surgiu de um dos fundamentos mais importantes da política migratória brasileira:
o compromisso com os direitos humanos e a solidariedade internacional36.

Essa medida especial se diferencia em alguns pontos do refúgio, já que apenas pode
ser solicitada fora do Brasil e perante autoridade do consulado brasileiro. Outra diferença
importante é que o visto humanitário, além de poder ser utilizado nas situações de temor por
perseguições e violações aos direitos humanos, também pode ser utilizado quando há crises
econômicas e ambientais. Além disso, este visto tem caráter temporário de dois anos,
podendo ser convertido ao visto de permanência. Para conseguir o visto humanitário é
necessário: (a) demonstrar documento de viagem válido; (b) certificado internacional de
imunização; (c) comprovante de meio de transporte de entrada no território brasileiro e; (d)
antecedentes criminais.

Em relação à situação particular dos venezuelanos, o governo brasileiro reconheceu,
por meio do Decreto nº 9.285/2018, o fluxo venezuelano como provocado pela crise
humanitária na República Bolivariana da Venezuela. Enquadrar os venezuelanos ao visto
humanitário foi a forma como o Estado brasileiro encontrou de fornecer assistência a essas
pessoas, vez que não preenchem os requisitos expostos pela Lei nº 9.747 de 1997. Entretanto,
há diferenças particulares e especiais ao se tratar da Venezuela, se for comparado ao visto
concedido aos nacionais do Haiti, pois não há limite de vistos anuais, o pedido pode ser
realizado dentro do Brasil e são necessários menos documentos. Essas diferenças apontadas
possuem como objetivo viabilizar a residência para os venezuelanos de forma mais rápida.

Às pessoas que possuem o Visto Humanitário são concedidos os mesmos direitos que
os residentes. É válido afirmar também que: “os adultos, crianças e adolescentes não
brasileiros podem ser atendidos gratuitamente em hospitais públicos e postos de saúde,
devendo ter acesso a consulta médica, vacinas e remédios disponibilizados pelo SUS”37.

Além do Visto Humanitário, para a situação particular dos venezuelanos, há a
possibilidade de solicitar residência no Brasil, como será melhor explorado no tópico do
presente parecer. Essa possibilidade está de acordo com o fato de que a Venezuela é um país
transfronteiriço do território brasileiro, mas que não possui em vigor o Acordo de Residência
para Nacionais do Estado Parte do Mercosul e países associados. Essa situação foi
endereçada especificamente pela Portaria Interministerial 19/202138, que tornou mais fácil
aos venezuelanos fazerem o pedido de residência ao estabelecer que qualquer migrante em
situação de vulnerabilidade pode apresentar cédula de identificação ou passaporte, ainda que
com a validade expirada, para solicitar a residência39.

39 BRASIL, Governo Federal. Site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Portaria simplifica autorização
de residência temporária para venezuelanos. Disponível em

38Portaria interministerial MJSP/MRE nº 19, de 23 de março de 2021. Disponível em: <PORTARIA
INTERMINISTERIAL MJSP/MRE Nº 19, DE 23 DE MARÇO DE 2021 - PORTARIA INTERMINISTERIAL
MJSP/MRE Nº 19, DE 23 DE MARÇO DE 2021 - DOU - Imprensa Nacional>. Acesso em 24 de novembro de
2021.

37ONU MIGRAÇÃO. Guia de Orientação em Direitos Humanos para Venezuelanas e Venezuelanos em contexto
da Resposta Humanitária do Brasil. Tópico 8.4. Disponível em: <Guia_v5.pdf (www.gov.br)>. Acesso em 24 de
novembro de 2021.

36Disponível em:
<https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021/setembro/definidos-criterios-para-concessao-de-visto
-para-pessoas-afetadas-pela-situacao-no-afeganistao-no-brasil>. Acesso em 22 de novembro de 2021.
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6.2. A nova Lei de Migração (nº 13.445/2017)
6.2.1. O processo de regularização migratória no Brasil

Diferentemente do Estatuto do Estrangeiro, como mencionado anteriormente, a nova
codificação migratória mudou os paradigmas até então consagrados no direito brasileiro.
Regido sob princípios universalizantes e garantidores dos direitos humanos, através do
princípio da não discriminação, da promoção da igualdade, da não criminalização da
migração e da proteção especial da criança e do adolescente, o processo de regularização
migratória no Brasil é hoje tutelado tanto pela Lei 13.445/2017 quanto pela Constituição
Federal – vide artigo 5º –, ao dispor que as garantias dos direitos fundamentais dos brasileiros
se estendem aos migrantes, independente de sua situação documental, e também pelo Decreto
9.199/2017, que regulamenta a Lei 13.445/2017.

Para que a pessoa imigrante chegue ao Brasil em situação migratória regular é
necessária a obtenção do visto junto a embaixadas brasileiras, consulados-gerais, consulados,
vice-consulados, escritórios comerciais e de representação do Brasil no exterior. São cinco
tipos de visto oferecidos pelo governo brasileiro: de visita, temporário, diplomático, oficial e
de cortesia. Aqui, frisa-se que para as pessoas que buscam no Brasil acolhida humanitária,
residência, tratamento de saúde, estudo, trabalho, prática de atividade religiosa ou voluntária
e reunião familiar, o visto almejado é o temporário.

Para tanto, é necessária a apresentação de qualquer documento de viagem válido
emitido nos padrões estabelecidos pela Organização da Aviação Civil Internacional, sendo
eles qualquer documento expedido por governo estrangeiro ou organismo internacional
reconhecido pelo Governo brasileiro, como passaporte, laissez-passer (no caso de cidadão de
país ou território não reconhecido pelo governo brasileiro) ou equivalente. Na ocasião do
imigrante não portar documento desta natureza ou portar documento de territórios não
reconhecidos pela Federação, será permitida a solicitação de laissez-passer brasileiro em
território nacional, através da Polícia Federal, e no exterior, pelo Ministério das Relações
Exteriores40.

No entanto, caso não seja possível realizar esses trâmites e o estrangeiro já se
encontre em território nacional, o procedimento é um pouco diferente. Entende-se como
situação irregular do imigrante em território brasileiro a entrada irregular no Brasil, a estada
irregular e o cancelamento da autorização de residência. Segundo o artigo 176 do Decreto
9.199/2017, o imigrante que se encontrar nessa condição será notificado pessoalmente e terá
sessenta dias para regularizar sua situação migratória ou deixar o país voluntariamente. Esse
prazo pode ser prorrogado por mais sessenta dias caso a pessoa notificada compareça à
Polícia Federal pessoalmente e explique os motivos pelos quais precisa dessa prorrogação,
sob a condição de comprometimento de manter suas informações pessoais inalteradas, como
endereço de residência, mediante assinatura de termo de compromisso.

40 BRASIL, Governo Federal. Site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em:
<https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-passaporte-comum-para-brasileiro>. Acesso em 24 de novembro de
2021.

<https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/portaria-simplifica-autorizacao-de-residencia-temporaria-para-ve
nezuelanos>. Acesso em 24 de novembro de 2021.
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Em seguida, há de ser feito o registro da Carteira de Registro Nacional Migratório, em
alguma unidade da Polícia Federal que forneça esse serviço41, sendo admitido, em casos de
idosos, gestantes, pessoas com deficiência, pessoas com crianças de colo e deficientes físicos,
o comparecimento na unidade da PF mais próxima de seu domicílio. Para facilitar esse
processo de indicação da unidade apropriada para o imigrante e adiantar o trâmite, foi criada
uma seção no site do Governo Federal em que o aplicante responde um questionário intuitivo
levando em consideração a sua localidade, o tipo de registro procurado, a nacionalidade do
imigrante, entre outros critérios.42 O registro é individual e obrigatório àqueles detentores de
visto temporário, e no caso de uma pessoa legalmente incapaz precisar se registrar, seu
representante ou assistente legal deverá fazer o procedimento. Para a conclusão do registro, é
necessária também a inclusão dos dados biográficos e biométricos do solicitante, além da
indicação do endereço físico em que reside, e se tiver, endereço eletrônico de e-mail, devendo
mantê-los atualizados.

É de extrema importância que esse processo regularizador seja feito em até noventa
dias após a entrada do imigrante no Brasil, sob risco de serem incorridas penalidades à
pessoa, conforme artigo 307 do Regulamento, como a cobrança de multas e até mesmo a
deportação. Isto posto, cumprindo os requisitos de regularização, as pessoas em situação
migratória irregular poderão usufruir dos atos da vida civil em território brasileiro e terão
maiores garantias de atendimento de seus direitos fundamentais.

6.2.2. A concessão de vistos temporários e autorização de residência

Já explicitado o processo de regularização migratória, cabe, a seguir, analisar os
procedimentos para conquista do visto temporário e, eventualmente, autorização de
residência. Nesse sentido, dentre os tipos de vistos oferecidos pelo Brasil, já mencionados no
tópico anterior, será dada especial ênfase para aquele temporário concedido por motivo de
tratamento médico. Estes vistos são, de forma geral, concedidos por autoridades e
funcionários estrangeiros, com possibilidade de serem transformados em autorização de
residência.

6.2.2.1. O visto temporário por motivo de tratamento médico

O visto temporário “poderá ser concedido ao imigrante que venha ao Brasil com o
intuito de estabelecer residência por tempo determinado”43. Entre as finalidades desse tipo de
visto estão o acolhimento humanitário dos estrangeiros, sobretudo para refugiados, para
estudo, trabalho e tratamento de saúde. Ainda, é possível entrar com o pedido de residência,

43BRASIL. Lei N° 13.445, de 24 de maio de 2017, artigo 14. Lei de Migração, Brasília, DF, 2017. Disponível
em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm>. Acesso em 21 de novembro
de 2021.

42Para indicação da unidade apropriada para o migrante, consultar o site do Ministério da Justiça e Segurança
Pública, na seguinte página:
<https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao/navegacao-guiada-da-regularizacao-migratoria/voce-esta-no-br
asil>. Acesso em 22 de novembro de 2021.

41BRASIL, Governo Federal. Site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em:
<https://www.gov.br/pf/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/quem-e-quem/superintendencias-e-delegacias>.
Acesso em 23 de  novembro de 2021.
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contanto que cumpridos os requisitos do artigo 30 da Lei de Migração44. Consoantemente a
isto, o governo brasileiro possui a portaria interministerial N° 845, a qual traz os documentos
necessários para o pedido de visto temporário e a autorização de residência em casos de
tratamento de saúde. Entre eles, destaca-se a exigência de documento de viagem válido,
comprovante internacional de vacinação, comprovação de meios para manter-se no país
durante o tempo necessário e para custear o tratamento, caso opte por tratamento particular,
além de laudo médico para o tratamento. Especificamente, todos os documentos necessários
para a autorização de residência e para a renovação do pedido estão explicitados ao fim deste
documento, no anexo I.

6.2.2.2. Acordo de Residência para Nacionais do Estado Parte do
MERCOSUL e países associados

Aos países do Mercosul e Associados (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador,
Paraguai, Peru e Uruguai) vigora o Acordo sobre Residência do Mercosul, aprovado pelo
Brasil através do Decreto Legislativo nº 925. Esse decreto dispõe que os nacionais de um dos
Estado Parte que quiserem residir em outro Estado Parte, poderão obter residência legal neste
segundo por até dois anos, obedecendo ao Acordo e cumprindo com alguns requisitos (art. 4º
do Decreto 6.975/2009): (I) passaporte válido ou carteira de identidade ou certidão de
nacionalidade expedida por agente consular do país de origem, credenciado no país de
recepção; (II) certidão de nascimento e comprovação do estado civil da pessoa e certificado
de nacionalização ou naturalização, se for o caso; (III) certidão negativa de antecedentes
judiciais e/ou penais e/ou policiais no país de origem ou nos que houver residido o
peticionante nos cinco anos anteriores à sua chegada ao país de recepção ou seu pedido ao
consulado, segundo seja o caso; (IV) Declaração, sob as penas da lei, de ausência de
antecedentes internacionais penais ou policiais; (V) Certificado de antecedentes judiciais e/ou
penais e/ou policiais do peticionante no país de recepção, quando se tratar de nacionais
compreendidos no parágrafo 2 do Artigo 3o do presente Acordo; (VI) Se exigido pela
legislação interna do Estado Parte de ingresso, certificado médico expedido por autoridade
médica migratória ou outra autoridade sanitária oficial do país de origem ou de recepção,
segundo equivalha, no qual conste a aptidão psicofísica do peticionante, em conformidade
com as normas internas do país de recepção; (VII) Pagamento de uma taxa de serviço,
conforme disposto nas respectivas legislações internas.

É válido ressaltar que a Lei nº 13.445/2017 dispõe em seu art.111: “Esta Lei não
prejudica direitos e obrigações estabelecidos por tratados vigentes no Brasil e que sejam mais
benéficos ao migrante e ao visitante, em particular os tratados firmados no âmbito do

45BRASIL, Portaria Interministerial N 8°, de 13 de março de 2018. P. 1-3. Disponível em:
<https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/portarias/PORTARIA%20INTERMINISTERIAL%20N%C2%BA
%208%2c%20DE%2013%20DE%20MAR%C3%87O%20DE%202018.pdf>. Acesso em 21 de novembro de
2021.

44 BRASIL. Lei N° 13.445, de 24 de maio de 2017, artigo 30. Lei de Migração, Brasília, DF, 2017. Disponível
em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm>. Acesso em 21 de novembro
de 2021.
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Mercosul”. Sendo assim, é possível interpretar a Lei de Migração em conjunto com o Acordo
firmado no Mercosul e associados, visando, principalmente, o princípio pro homine46.

6.2.2.3. Autorização de residência para nacionais dos Estados-parte
do MERCOSUL não cobertos pelo Acordo de Residência

Segundo a Portaria Interministerial nº 09/201847, alterada pelas Portarias
Interministeriais nº 15/201848 e nº 02/201949 e revogada pela nº 19/202150, é possível aos
imigrantes que estejam em território brasileiro, mas são nacionais de país fronteiriço onde
não esteja em vigor o Acordo de Residência para Nacionais do Estado Parte do MERCOSUL,
a requisição da autorização de residência. Aqui, trata-se de uma modalidade de pedido de
residência temporária que é possível ser solicitada por nacionais da Venezuela, Guiana e
Suriname.

Essa autorização tem prazo também de dois anos e resulta na obtenção da Carteira de
Registro Migratório Nacional (CNRM). Para solicitar essa autorização de residência, é
necessário dirigir-se à Polícia Federal e apresentar: (i) requerimento (disponível no site da
PF); (ii) foto 3x4, colorida e fundo branco; (iii) Cédula de identidade ou passaporte; (iv)
certidão de nascimento, casamento ou certificado consular, com a filiação em cédula de
identidade ou passaporte; (v) certidão negativa de antecedentes criminais dos Estados em que
residiu no Brasil nos últimos cinco anos, se não for possível, declaração e; (vi) Se houver
taxas, comprovantes de pagamento51.

Nas hipóteses que versam sobre pessoas indígenas sem acesso às certidões,
cédula de identidade ou passaporte, é possível substituir estes documentos por um documento
de identificação emitido pelo país de origem, acompanhado de uma autodeclaração de
filiação. Já em hipóteses em que se trate de pessoas em situação de vulnerabilidade e que se
encontram sem possibilidade de apresentar estes documentos, é possível substituí-los por uma
autodeclaração de filiação52.

Após os documentos serem avaliados, começa a etapa de registro e emissão ao
CRNM, Carteira de Registro Nacional Migratório. Uma informação extremamente relevante

52ONU MIGRAÇÃO. Guia de Orientação em Direitos Humanos para Venezuelanas e Venezuelanos em contexto
da Resposta Humanitária do Brasil. Tópico 1.1. Disponível em: <Guia_v5.pdf (www.gov.br)>. Acesso em 24 de
novembro de 2021.

51ONU MIGRAÇÃO. Guia de Orientação em Direitos Humanos para Venezuelanas e Venezuelanos em contexto
da Resposta Humanitária do Brasil. Tópico 1.1.Disponível em: <Guia_v5.pdf (www.gov.br)>. Acesso em 24 de
novembro de 2021.

50Portaria interministerial MJSP/MRE nº 19, de 23 de março de 2021. Disponível em: <PORTARIA
INTERMINISTERIAL MJSP.MRE Nº 19, DE 23 DE MARÇO DE 2021>. Acesso em 24 de novembro de 2021.

49Portaria interministerial MJSP/MRE nº 02, de 15 de maio de 2019. Disponível em: ,PORTARIA
INTERMINISTERIAL Nº 2, DE 15 DE MAIO DE 2019 - PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 2, DE 15 DE
MAIO DE 2019 - DOU - Imprensa Nacional>. Acesso em 24 de novembro de 2021.

48Portaria interministerial MJSP/MRE nº 15, de 27 de agosto de 2018. Disponível em:
<PORTARIA_INTERMINISTERIAL_Nº_15_DE_27_DE_AGOSTO_DE_2018.pdf (mj.gov.br)>. Acesso em
24 de novembro de 2021.

47Portaria interministerial MJSP/MRE nº 09, de 14 de março de 2018. Disponível em: <PORTARIA
INTERMINISTERIAL Nº 9, DE 14 DE MARÇO DE 2018 (mj.gov.br)>. Acesso em 24 de novembro de 2021.

46O princípio pro homine diz respeito a primazia da norma mais favorável ao ser humano, segundo o professor
Valério Mazzuoli - Mazzuoli, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público / Valerio de Oliveira
Mazzuoli. – 13. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, pág. 47.
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é a presente no art. 6º, pois a obtenção da autorização de residência e o registro perante a PF
implicam em renúncia da solicitação de reconhecimento da condição de refugiado.

6.2.2.4. Autorização de Residência para imigrantes no território
brasileiro nacional de país fronteiriço

Para o migrante que se encontre no território brasileiro e seja nacional de país
fronteiriço é possível fazer o pedido de autorização de residência temporária ou definitiva no
Brasil. Nestes casos, é preciso preencher os requisitos expostos pela própria Lei de migração,
a Lei 13.445, de 24 de maio de 2017, e o Decreto 9.199, de 20 de novembro de 2017.

A autorização de residência pode ser concedida à pessoa beneficiária de: (I) proteção
ao apátrida; (II) asilo político e; (III) refúgio. Quando se trata de solicitação com base em
Acordo ou Tratado é possível que a pessoa se dirija à Polícia Federal e faça a solicitação pela
autorização de residência e emissão da CRNM, acompanhado de documento e taxas
recolhidas (imigrantes de países de língua portuguesa integrantes da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa estão isentos da taxa de solicitação de autorização de residência).

Por fim, quanto ao residente fronteiriço a Lei nº 13.445 traz, em seu art. 23, que, para
facilitar a livre circulação do residente, é possível que ele requeira autorização para praticar
atos da vida civil. Em seu artigo 30, o mesmo documento traz de forma expressa a
possibilidade de concessão da residência ao nacional/residente de país fronteiriço. Outro
direito de suma importância é a tolerância quanto ao uso do idioma do residente fronteiriço
que venha a reivindicar os direitos presentes na Lei, mencionado em seu artigo 12.

6.2.2.5. Autorização de Residência para imigrantes no território
brasileiro nacional de país fronteiriço

De acordo com a Lei nº 13.445/2017, artigo 30, inciso II, alínea “g”, pessoas vítimas
de: (I) tráfico; (II) trabalho escravo e; (III) violação de direito agravada por sua condição
migratória, podem ter a autorização de residência. A Portaria Interministerial nº 8753, de 23 de
março de 2020 dispõe sobre a concessão e os procedimentos de autorização de residência
para essas pessoas, podendo ser aplicada concomitantemente à Lei nº 13.445/2017. Fato
interessante desta Portaria é que ela traz um rol maior de pessoas às quais pode ser solicitada
a residência (art. 4º), sendo: (I) membro do Ministério Público; (II) Defensor Público; (III)
Auditor Fiscal do Trabalho; (IV) membro do Poder Judiciário e; (V) Delegado de Polícia.

Em seu artigo 5º, a Portaria traz os documentos necessários para que se possa requerer
a residência nestes contextos: (I) identificação; (II) filiação; (III) local e data de nascimento;
(IV) nacionalidade e; (V) indicação de endereço e demais meios de contato; (VI) passaporte
ou outro documento oficial com foto, expedido pelo país de origem, que comprove a
identidade e filiação, podendo ser com validade expirada; (VII) duas fotos 3x4; (VIII)
certidão de nascimento ou casamento ou consular, se não estiver com os documentos; (IX)
declaração do imigrante, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais no Brasil
e no exterior, nos últimos cinco anos anteriores à data de requerimento de autorização de

53Portaria interministerial MJSP/MRE nº 87, de 23 de março de 2020. Disponível em:
<PORTARIA_Nº_87_DE_23_DE_MARÇO_DE_2020.pdf (mj.gov.br)>. Acesso em 24 de novembro de 2021.
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residência; (X) cópia de inquérito policial, relatório de ação fiscal, parecer técnico ou
denúncia em ação penal, contendo informações suficientes para caracterização da situação do
imigrante como vítima de alguma das condutas previstas nos incisos do art. 3º e; (XI)
declaração de anuência do beneficiário da autorização de residência, conforme o Anexo II.

Caso haja o indeferimento, segundo o artigo 9º da Portaria cabe recurso da Decisão no
prazo de dez dias contados da data de ciência do imigrante, nos termos do art. 134 do Decreto
nº 9.199/2017.

7. O acesso a serviços básicos por estrangeiros

Neste tópico, procurar-se-á delinear algumas considerações a respeito do acesso à
serviços básicos por estrangeiros. Será dado especial foco para os serviços relativos à
alimentação, moradia, saúde e educação. Isso porque, por mais que o Hospital de Amor tenha
uma infraestrutura capaz de atender estrangeiros e fornecê-los acesso a muitos serviços, é
importante considerar uma eventual situação de superlotação ou até mesmo uma
impossibilidade de oferecimento devido a outros fatores. Ainda, essas informações podem ser
de grande valia para a assistência integral aos estrangeiros, que podem ter dúvidas sobre esses
processos durante sua estadia no Hospital. Nesses casos, o estrangeiro tem seus direitos de
acesso no Brasil resguardados, como será visto nos subtópicos seguintes, considerando que
eventuais omissões ou negligência dos órgãos públicos na elaboração de políticas que visem
assegurar os direitos das pessoas refugiadas ou migrantes pode configurar improbidade
administrativa nos termos da Lei nº 8.429/92, em seus artigos 9º e 11.

7.1. Alimentação

No Brasil, não existe programa fixo voltado especificamente ao fornecimento de
alimentos para estrangeiros. No entanto, é importante considerar que a Lei n° 11.346/2006,
que institui o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, não realiza
nenhuma distinção entre brasileiros e estrangeiros, estabelecendo a alimentação como um
direito humano que deve ser garantido a todos. De fato, o fornecimento de uma alimentação
adequada e de qualidade compõe os direitos fundamentais da pessoa humana e é reconhecido
como essencial ao desenvolvimento físico, mental e social de todo ser humano. Além disso, a
segurança alimentar e nutricional faz-se imprescindível a garantia de outros direitos, como o
direito à saúde54. Por isso, é dever do Estado, em parceria com a sociedade civil, prover
condições adequadas de alimentação e nutrição para qualquer pessoa dentro de sua
jurisdição55.

55Um exemplo interessante da obrigação da atuação do Estado no provimento de alimentação adequada à
refugiados e migrantes consta na Recomendação Nº1/2020 do Ministério Público Federal ao Estado do
Amazonas e prefeitura de Manaus a atuação em colaboração para disponibilizar e garantir o direito à todas as
refeições diárias para migrantes e refugiados que estejam nos abrigos geridos pelo poder público e nas estruturas
da Operação Acolhida. Disponível em:
http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/docs/recomendacao-seguranca-alimentar-migrantes-e-refugiados.
Acesso em: 4 dez. 2021.

54Disponível em:
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-141/o-direito-humano-a-alimentacao-adequada-em-uma-otica-regi
onalizada-uma-reflexao-sobre-a-universalizacao-da-alimentacao-a-partir-de-uma-perspectiva-da-bioetica/.
Acesso em 04 de dezembro de 2021.
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Nesse sentido, uma das formas do Estado de concretizar a conquista de direitos
sociais é por meio dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)
nos quais qualquer indivíduo pode obter informações sobre o acesso a benefícios, programas
da Assistência Social e de outras políticas públicas56. O funcionamento é de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h. O CREAS de Barretos encontra-se no endereço: Avenida 19,
nº1074, com as ruas 24/26; e o telefone para contato é: (17) 3322-120657. Além disso,
existem organizações que trabalham com a doação de alimentos para famílias e indivíduos
em situação de vulnerabilidade social. Destaca-se o Fundo Social de Solidariedade (FSS)
Barretos, um espaço organizado e estruturado para o recebimento e o encaminhamento de
doações. O FSS Barretos encontra-se na Rua 16, n° 52, entre as Avenidas 29/31; e o telefone
para contato, com WhatsApp, é (17) 99167-642758.

Por fim, existem opções para aqueles que procuram soluções fora da cidade de
Barretos. Os Postos de Interiorização e Triagem (PITRIG)59, nas cidades de Boa Vista e
Pacaraima (RR) e em Manaus (AM), contam com ponto de informações, espaço para
crianças, instalações sanitárias, chuveiros, lavanderia, guarda-volumes, ponto de doações e
distribuição de alimentos e refeitório60. Sendo assim, também podem ser procurados para o
fornecimento de alimentos. No caso específico de São Paulo, recomenda-se procurar o Centro
de Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI ORIANA JARA), o qual oferece
atendimento especializado e multilíngue para imigrantes, com foco em orientações sobre
regularização migratória, acesso a direitos sociais, orientação jurídica e serviço social61.

Cabe ressaltar que, os abrigos públicos que serão apresentados no tópico seguinte,
“Moradia”,  também oferecem refeições àqueles que estão habitando suas instalações.

7.2. Moradia

A Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), garante ao migrante o acesso igualitário e livre
à moradia62. Sendo assim, não existem impedimentos para os solicitantes de refúgio,
refugiados ou migrantes para alugar uma casa ou apartamento no Brasil. O aluguel deve ser
feito através de um contrato de aluguel, no qual todos os direitos e deveres dos proprietários e
inquilinos devem ser incluídos. O estrangeiro possui duas opções: a primeira é procurar uma

62Disponível em: <http://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/estrangeiro-no-brasil-direitos-e-deveres.htm>.
Acesso em 19 de novembro de 2021.

61Disponível em:
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_decente/crai/>.
Acesso em 19 de novembro de 2021.

60Disponível em:
<https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2019/11/posto-de-interiorizacao-e-triagem-para-migrantes-
e-refugiados-venezuelanos-e-inaugurado-em-manaus>. Acesso em 19 de novembro de 2021.

59Disponível em: <https://help.unhcr.org/brazil/viver-no-brasil/moradia-e-abrigamento/>. Acesso em 19 de
novembro de 2021.

58Disponível em:
<https://barretos.sp.gov.br/noticia/13259/fundo-social-tera-novo-horario-de-atendimento-a-partir-de-segunda-4>
. Acesso em 23 de novembro de 2021. (Instagram para mais informações:
https://www.instagram.com/fundosocialbarretos/ )

57 Disponível em: <https://barretos.sp.gov.br/secretarias-e-governo/assistencia-social/creas>. Acesso em 23 de
novembro de 2021.

56 Disponível em:
<https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acesso-a-informacao/carta-de-servicos/desenvolvimento-social/assistencia-
social/creas-centro-de-referencia-especializado-em-assistencia-social-1>. Acesso em 19 de novembro de 2021.
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agência imobiliária no país para iniciar o processo de aluguel. Nesse caso, é necessário
apresentar os seguintes documentos: RG com CPF ou CNH, RNE, visto de permanência,
comprovante de residência atual e comprovante de renda63; a segunda opção é firmar um
contratos de aluguel diretamente com o proprietário, a qual geralmente é mais acessível
devido à menor exigência com relação à documentação64. Em ambos os casos é
extremamente recomendado a formalização da locação através da escrita, ou seja, através de
contratos. É importante ressaltar que contratos de aluguel frequentemente requerem uma das
garantias a seguir: indicação de um fiador; seguro de locação ou um caução. Para mais
informações sobre como garantir uma locação segura é possível acessar o material criado
pela Caritas Arquidiocesana de São Paulo65.

Também existem programas de acesso à moradia adequada, no âmbito do governo
federal66, estadual67 e municipal68, que podem ser acessados por migrantes e refugiados. Esses
programas se dividem em dois modelos principais: o primeiro implica na transferência de
propriedade por meio, por exemplo, do programa Casa Verde e Amarela – antigo Minha Casa
Minha Vida – que consiste na concessão de crédito imobiliário a juros bem menores69; o
segundo, por sua vez, não implica na transferência de propriedade, e ocorre em programas
como o Auxílio Aluguel 70.

7.2.1. Assistência social: políticas de abrigamento e acolhimento

Caso o estrangeiro não tenha moradia no momento que chegar no Brasil ou condições
para alugar um imóvel, existem abrigos públicos nos quais a estadia é gratuita. A escolha
específica entre a moradia própria - abrigamento - e a busca pelo acolhimento temporário
depende das necessidades do refugiado ou migrante e de sua intenção de se estabelecer no
Brasil temporária ou permanentemente, considerando o tratamento que irá realizar no
Hospital. Nessas situações é necessário procurar o Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS) mais próximo para obter informações. O funcionamento é de
segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Todas as famílias ou indivíduos sozinhos que se
encontrem em situação de risco, de violência ou de outras formas de violações de direitos
podem buscar o serviço. O CREAS de Barretos encontra-se no endereço: Avenida 19,

70Mais informações podem ser encontradas no site:
http://www.labcidade.fau.usp.br/como-funciona-o-auxilio-aluguel-em-sao-paulo/. Acesso em 4 de dezembro de
2021.

69Os requisitos para concessão do benefício podem ser encontrados no seguinte link:
https://www.cashme.com.br/blog/programa-casa-verde-e-amarela/. Acesso em 4 de dezembro de 2021.

68Podem ser conferidos no site da Secretaria Municipal de Habitação de Barretos:
https://barretos.sp.gov.br/secretarias-e-governo/habitacao. Acesso em 4 de dezembro de 2021.

67Podem ser acessados no site da Secretaria Estadual de Habitação: http://www.habitacao.sp.gov.br/. Acesso em
4 de dezembro de 2021.

66Podem ser acessados no site do Ministério do Desenvolvimento Regional:
https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/habitacao. Acesso em 4 de dezembro de 2021.

65Disponível em:
<https://help.unhcr.org/brazil/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/Direito-Imobiliario-para-refugiados.pdf>.
Acesso em 19 de novembro de 2021.

64Disponível em: <https://help.unhcr.org/brazil/viver-no-brasil/moradia-e-abrigamento/>. Acesso em 19 de
novembro de 2021.

63Disponível em: <https://www.lunareimoveis.com.br/documentos-necessarios-para-locacao-de-imoveis>.
Acesso em 19 de novembro de 2021.
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nº1074, com as ruas 24/26; e o telefone para contato é: (17) 3322-120671. Nesse caso, não há
nenhum indicativo no Manual do CREAS de Barretos72 de que não são aceitas famílias ou
pessoas convalescentes, e a orientação correta nestas situações é o encaminhamento a centros
de acolhida locais gerenciados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Apesar disso,
esse deve ser um ponto de atenção para o corpo do Hospital quando do encaminhamento de
um paciente e de sua família, já que a prática dos centros de acolhida tem demonstrado que
pessoas com problemas de saúde não são normalmente aceitas em abrigos, sendo essa uma
lacuna histórica entre saúde e assistência.

Ainda, sugere-se fortemente que a própria prefeitura de Barretos, por meio de sua
Secretaria de Assistência Social, se mobilize para o oferecer um serviço de Política Pública
de Assistência específica a refugiados e migrantes que se instalem na cidade temporariamente
para serem atendidos pelo Hospital – o que ainda não é uma realidade para o município. Isso
porque há uma demanda relevante por parte destas pessoas de receberem o tratamento
médico em Barretos e se instalarem na cidade provisoriamente, de modo que a criação de um
conselho participativo de representação de migrantes e refugiados, a fim de que estes possam
participar da política local e do desenho de políticas que atendam às suas necessidades, é
imperativa. Essa política poderá ser proposta73 à prefeitura de Barretos para que seja
desenvolvida em conjunto com o Hospital de Amor, já que a maior parte dos migrantes e
refugiados que se instalam na cidade o fazem devido aos serviços médicos que receberão por
parte do hospital. Essa política poderia, inclusive, aliviar a demanda recebida pelo próprio
alojamento do Hospital, que pode sofrer de superlotação e não conter espaço suficiente para o
abrigo temporário dessas pessoas.

Sob essa perspectiva, a opção de instalar-se temporariamente nos alojamentos do
próprio Hospital de Amor também deve ser considerada como alternativa possível e dentro
dos limites da lei para os fins deste estudo. Nesse caso, uma dúvida específica levantada
durante nossas reuniões com o corpo do Hospital dizia respeito especificamente à
comprovação de renda para a autorização da utilização dos alojamentos, visto que esses
possuem limitações em seu recebimento em razão da falta de espaço para comportar a todos.
Por isso, são destinados a pessoas que possuem rendas mínimas, situação de difícil
comprovação para estrangeiros, já que estes, muitas vezes, não possuem em mãos a
documentação necessária para essa verificação. Contudo, após diversas pesquisas e conversas
com personalidades relevantes no assunto, no entanto, foi constatado que a lei brasileira não
prevê formas alternativas de comprovação de renda para estrangeiros.

De fato, a portaria nº 21874, que dispõe a respeito do procedimento de avaliação da
condição de hipossuficiência para fins de isenção de taxas de documentos de regularização

74Disponível em:
<https://portaldeimigracao.mj.gov.br/images/portarias/PORTARIA_Nº_218_DE_27_DE_FEVEREIRO_DE_20
18_1.pdf>. Acesso em 22 de novembro de 2021.

73No caso do corpo do Hospital considerar esse projeto pertinente, o Coletivo de Estudos em Direitos Humanos
gostaria de pontuar que se encontra à disposição para oferecer todo apoio jurídico necessário para sua
realização.

72O manual pode ser conferido no seguinte link:
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/cartilhas/perguntas-respostascreas.pdf.
Acesso em 4 de dezembro de 2021.

71Disponível em: <https://barretos.sp.gov.br/secretarias-e-governo/assistencia-social/creas>. Acesso em 23 de
novembro de 2021.
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migratória, apenas estabelece que a hipossuficiência econômica será declarada pelo
solicitante ou por seu representante legal e que documentos podem ser solicitados para essa
comprovação. Na falta desses documentos, no entanto, o Hospital, ao realizar a triagem da
condição dessas pessoas, poderá contar somente com o recurso da boa-fé nas informações
fornecidas pelo próprio estrangeiro.

Também existem outras opções para aqueles que se encontram fora da cidade de
Barretos. No caso específico de São Paulo, existe um centro voltado especificamente aos
refugiados e solicitantes de refúgio, o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes
(CRAI ORIANA JARA)75, o qual oferece serviços semelhantes ao CREAS, porém, com foco
enfático na situação de migrantes. Nesses casos, falta de documentação não impede a
realização do atendimento nos locais76. Existem outras organizações que também oferecem
refúgio gratuito, como a Caritas Arquidiocesana presente nas cidades de Manaus (AM)77, Rio
de Janeiro (RJ)78, São Paulo (SP)79 e Curitiba (PR)80. Além disso, nas cidades de Boa Vista e
Pacaraima (RR) e em Manaus (AM) foram instalados os Posto de Interiorização e Triagem
(PITRIG)81 voltados especialmente para refugiados e imigrantes. Os PITRIGs oferecem um
espaço protegido para pernoite, nos quais são distribuídas barracas individuais e colchonetes
para aqueles que necessitam82. Existem, também, os abrigos projetados especialmente para
estrangeiros em São Paulo, como a Casa do Migrante da Missão Paz83. Neste último, é
necessária a apresentação de um documento com foto para que o atendimento seja feito.

Cabe ressaltar que estes abrigos especificamente projetados para receber solicitantes
de refúgio e refugiados possuem vagas limitadas. A maioria das vagas dos demais abrigos
está aberta para brasileiros e estrangeiros em situação de vulnerabilidade. Ademais, os
abrigos costumam ter limites em relação ao período de estadia, os quais vão desde apenas
uma noite até vários meses84.

7.3. Educação

Todas as pessoas em território brasileiro têm o direito de frequentar as escolas
públicas, incluindo os estrangeiros. No caso das crianças e dos adolescentes, a educação

84Disponível em: <https://help.unhcr.org/brazil/viver-no-brasil/moradia-e-abrigamento/>. Acesso em 19 de
novembro de 2021.

83Disponível em: <https://missaonspaz.org/casa-do-migrante/>. Acesso em 19 de novembro de 2021.

82 Disponível em:
<https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2019/11/posto-de-interiorizacao-e-triagem-para-migrantes-
e-refugiados-venezuelanos-e-inaugurado-em-manaus>. Acesso em 19 de novembro de 2021.

81Disponível em: <https://help.unhcr.org/brazil/viver-no-brasil/moradia-e-abrigamento/>. Acesso em 19 de
novembro de 2021.

80 Disponível em: < http://pr.caritas.org.br/>. Acesso em 19 de novembro de 2021.
79 Disponível em: <http://www.caritassp.org.br>. Acesso em 19 de novembro de 2021.
78 Disponível em: <http://www.caritas-rj.org.br/>. Acesso em 19 de novembro de 2021.
77 Disponível em: <https://arquidiocesedemanaus.org.br/caritas/>. Acesso em 19 de novembro de 2021.

76Disponível em:
<https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acesso-a-informacao/carta-de-servicos/desenvolvimento-social/assistencia-
social/creas-centro-de-referencia-especializado-em-assistencia-social-1>. Acesso em 19 de novembro de 2021.

75Disponível em:
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_decente/crai/>.
Acesso em 19 de novembro de 2021.
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pública é dividida em níveis de acordo com a idade. São eles85: a educação infantil, que
recebe crianças de 0-5 anos em creches e pré-escolas, o ensino fundamental, que acolhe
crianças de 6-14 anos em escolas estaduais e municipais e o ensino médio, no qual
adolescentes de 15-17 anos são alocados em escolas estaduais e municipais.

Para a matrícula, basta procurar a instituição de ensino mais próxima e levar os
documentos de identificação pessoal, como o CPF, o RNE e/ou o protocolo provisório. Por
conta de alguns sistemas de educação dificultarem o ingresso de estrangeiros nas escolas ao
pedirem, por exemplo, documentos muito específicos para atrasar a matrícula, a Resolução n°
1 de 13 de Novembro de 2020 do Ministério da Educação (MEC)86 determinou que esse
processo fosse facilitado, colocando em evidência o dever de não discriminação. Desse
modo, crianças e adolescentes estrangeiros devem ser matriculados em escolas a qualquer
momento, mesmo sem a documentação completa necessária. No caso dos refugiados, a lei
9.479 de 1997 também prevê que procedimentos administrativos – como matrícula em
escolas – devem ser facilitados para pessoas em refúgio.

Entretanto, existem diversas barreiras que acabam sendo amplificadas na busca por
esse serviço básico87. Como exemplos, podem ser citadas barreiras culturais e linguísticas,
justamente pela natureza de integração e de inserção social do indivíduo no ambiente escolar.
Como a acessibilidade desse direito aos estudantes não brasileiros é fundamental, algumas
instituições da sociedade civil podem ser de grande ajuda para a superação de tais barreiras.
Nesse sentido, o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI) promove
atendimento de serviços sociais, no qual realiza o encaminhamento e orientações para
serviços públicos, como educação88. Além disso, existem organizações não-governamentais
(ONGs) cujo objetivo é justamente integrar o estrangeiro no cotidiano brasileiro, oferecendo
cursos de idiomas. Alguns exemplos são o “Abraço Cultural”89, uma ONG voltada para o
aprendizado de diferentes idiomas e compartilhamento de culturas com professores
refugiados para alunos refugiados, e a “BibliASPA”90, que possui um programa de ensino da
língua portuguesa e cultura brasileira para refugiados e migrantes. Além disso, a ONG
Missão Paz91 de apoio e acolhimento de migrantes e refugiados em São Paulo oferece
diversos serviços voltados para o apoio de estrangeiros, como o curso gratuito de português,
acessível para pessoas de outras cidades, como Barretos.

91Site: https://missaonspaz.org/>. Tel: (11) 3340-6950. Acesso em 22 de novembro de 2021.
90Site: <https://bibliaspa.org/>. Tel: (11) 99609-3188. Acesso em 17 de novembro de 2021.

89Site: < http://www.abracocultural.com.br/>. Tel: (21) 99825-9907 (Rio) e (11) 98300-7321 (São Paulo).
Acesso em 17 de novembro de 2021.

88Disponível em:
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_decente/crai/inde
x.php?p=186981>. Acesso em 17 de novembro de 2021.

87PORTO, Hiro da Justa. O direito à educação das crianças refugiadas. Repositório da Universidade de
Lisboa, 25 de outubro de 2019.

86Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1-de-13-de-novembro-de-2020-288317152>.
Acesso em 16 de novembro de 2021.

85 Disponível em: <https://help.unhcr.org/brazil/viver-no-brasil/educacao/>. Acesso em 16 de novembro de
2021.
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7.4. Saúde
Assim como qualquer cidadão brasileiro, estrangeiros, independentemente de sua

situação migratória, precisam ter garantido seu direito à saúde, bem como acesso a todos os
serviços necessários para tanto. Com isso, os serviços de saúde brasileiros precisam estar
preparados para atender toda a população, inclusive a estrangeira. Especialmente, o Sistema
Único de Saúde (SUS), enquanto sistema público com o objetivo de fornecer assistência
integral a todos, deve concretizar o propósito constitucional para o qual foi criado: garantir o
atendimento universal à saúde sem discriminação, observados os princípios da
universalidade, integralidade e equidade92. É nesse sentido que a Lei nº 8.080 de 1990 (Lei
Orgânica de Saúde), que estabelece as diretrizes de funcionamento do SUS, declara que a
saúde é dever de todos, e também dever do Estado93.

Esse sistema, para tanto, conta com estruturas de saúde que prestam serviços variados
de acordo com a necessidade de seu paciente94, sendo as principais: a Unidade Básica de
Saúde (UBS), Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), Hospitais públicos e Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Na UBS, realizam-se atendimentos de atenção
básica, vacinação, oferta de medicamentos básicos, consultas, coletas de exames laboratoriais
entre outros serviços que não exigem atendimentos mais complexos. Já na UPA, os
atendimento de cuidados de urgência e emergência são priorizados, como infartos, fraturas,
derrames, tendo atendimento 24h por dia. Por sua vez, os Hospitais públicos fazem o
atendimento recomendado para quadros de saúde mais graves, como necessidade de cirurgia
ou tratamento mais longo e internações, tendo constante vigilância de seus pacientes. Por fim,
a SAMU se encarrega de prestar um serviço móvel para atender emergências e situações de
emergência com necessidade de atendimento imediato no local, como acidentes e
envenenamentos.

Para que uma pessoa estrangeira em território brasileiro tenha acesso ao SUS, ela
deve se encaminhar para uma UBS próxima de sua habitação com seus documentos (RG,
CPF, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência). Com isso, ela
deverá solicitar seu cartão SUS, o qual permite o acesso aos serviços dispostos acima. No
caso específico dos refugiados, é necessário apenas apresentar o CPF e protocolo provisório
ou Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) para solicitar o cartão SUS. Se a pessoa não
possuir CPF, esse documento deverá ser solicitado a partir de algum documento de
identificação (protocolo provisório ou RNE, por exemplo) em qualquer agência da Receita
Federal, sendo expedido na mesma hora do pedido. Por sua vez, para a obtenção do RNE,
como mencionado anteriormente, é preciso ir até uma unidade da Polícia Federal e solicitar o
documento.

Na teoria, os estrangeiros são completamente amparados pelos serviços de saúde em
território brasileiro, tanto pelo atendimento quando pelo acesso aos demais serviços
existentes, por conta da garantia de seus direitos pelo SUS. Porém, a realidade revela que

94GIULIANO SOARES, Karen; GIULIANO SOARES, Karine. Direitos humanos e o refúgio: direito
fundamental à saúde sob à ótica do sistema único de saúde do Brasil. Trayectorias Humanas
Trascontinentales, n. 6, 2020

93BRASIL. Lei nº 8.080, artigo 7°. Brasília, 1990.
92BRASIL. Constituição Federal, artigo 196. Brasília, 1988.
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existem vários empecilhos a serem superados95, como a incapacitação dos profissionais no
atendimento de pessoas que não falam português, falta de preparo no que diz respeito à
culturas diferentes além da ausência de acolhimento respeitoso desses indivíduos em estado
de vulnerabilidade. Esse atendimento, de acordo com os princípios constitucionais, de
nenhuma forma é impactado pela ausência de regularização no país, e deve ser prestado sem
discriminação de qualquer tipo. Portanto, o serviço prestado pelo hospital aos estrangeiros
que o solicitam é completamente legal nos termos da lei brasileira, e, como será visto adiante
no presente estudo, não enseja qualquer tipo de responsabilização se os protocolos aqui
destacados forem seguidos.

8. O fechamento de fronteiras: a pandemia da COVID-19

Com o início da pandemia da COVID-19, as pessoas em situação de migração, e,
especialmente, em situação de refúgio, se encontram ainda mais vulneráveis. Parte disso
ocorre devido à dificuldade de documentação e acesso ao sistema público de saúde. Para
além, segundo matéria disponibilizada pela organização Conectas, essa situação é também
fruto de dificuldades financeiras, moradia precárias, documentação irregular96. Ainda, desde
março de 2020, o Brasil publicou mais de 30 portarias restringindo a entrada de migrantes no
país, mesmo sendo ratificatário da Lei de Refúgio 9.474/97 e da Convenção de Genebra sobre
o Estatuto dos Refugiados de 195197 - tratados contra medidas que proíbam ou restrinjam a
entrada de refugiados em qualquer país no qual buscam asilo.

Nesse sentido, as pessoas em situação de migração nesse momento possuiriam as
opções: (i) solicitação de refúgio, a partir do preenchimento dos requisitos disponibilizados
pelo governo98, ou (ii) solicitação de autorização de residência, tal como descrita na Portaria
Interministerial nº 19 de 23 de março de 202199. A (i) solicitação de refúgio, apesar de
oferecer proteção internacional e facilitações documentais, necessita do reconhecimento e
análise da situação de violação generalizada de direitos humanos. Quanto à (ii) autorização de
residência, além de dificultar a concessão de alguns documentos, também limita-se a países
fronteiriços que não façam parte do Acordo sobre Residência do MERCOSUL - o qual
possibilita documentação e autorização de residência temporária aos países Argentina,

99BRASIL, Governo Federal. Disponível em:
<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-mjsp/mre-n-19-de-23-de-marco-de-2021-3103514
85>. Acesso em 25 de novembro de 2021.

98 BRASIL, Governo Federal. Site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em:
<  https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-refugio>. Acesso em 25 de novembro de 2021.

97 BRASIL, Governo Federal. Disponível em: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/blob/baixar/4864>.
Acesso em 24 de novembro de 2021.

96 CONECTAS, Direitos Humanos. As dificuldades dos refugiados no Brasil durante a pandemia. Disponível
em: <https://www.conectas.org/noticias/refugiados-no-brasil-durante-a-pandemia/>. Acesso em 25 de novembro
de 2021.

95Disponível em:
<https://www.acnur.org/portugues/2021/07/19/os-desafios-enfrentados-por-refugiados-no-acesso-a-saude/>.
Acesso em 16 de novembro de 2021.
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Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, a partir do preenchimento dos
requisitos disponibilizados pelo Governo100.

9. A responsabilidade dos provedores de serviços

A partir das extensas pesquisas realizadas na legislação brasileira, além das conversas
realizadas com personalidades relevantes da área, foi constatado que não existe qualquer
forma de responsabilização do hospital pelo recebimento e atendimento de estrangeiros não
regularizados ou indocumentados, seja para aqueles que cruzaram as fronteiras brasileiras no
momento em que estas estavam fechadas quanto aqueles que as cruzaram no momento em
que estavam abertas. De fato, a legislação brasileira não prevê qualquer forma de
responsabilização para provedores de serviços que acolhem essas pessoas. Pelo contrário,
incentiva seu acolhimento e atendimento pela sociedade civil independentemente de seu
status migratório101. Nesse sentido, a Lei 13.445/2017, que regula a migração, é clara ao
estabelecer, em seu artigo 3º, inciso IV e IX, que não deve haver discriminação aos migrantes
em razão dos “critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território
nacional”, de modo que eles são entitulados de “igualdade de tratamento e de oportunidade”.

Particularmente relevante para o hospital, essa condição de igualdade, de acordo com
o artigo 4º, inciso VIII e X, da mesma lei, se estende ao acesso a “serviços públicos de saúde
e de assistência social e à previdência social, nos termos da lei”, além do “direito à educação
pública”, os quais devem ser prestados “sem discriminação em razão da nacionalidade e da
condição migratória”. Essas disposições estão de acordo com a própria Constituição do país,
que garante o acesso universal ao sistema de saúde e à educação pública, não restringindo
esse gozo a somente seus cidadãos, como já demonstrado. Assim, a lei expressamente
recomenda a prestação de tais serviços ao migrante e ao refugiado, de modo que não há
qualquer possibilidade de eventual responsabilização do hospital.

Ainda, o apoio a migrantes e refugiados em seu processo migratório ou de solicitação
de refúgio, apesar de não obrigatório, é visto como benéfico pelas autoridades na matéria.
Enquanto hospital gratuito com missão humanitária, portanto, o Hospital de Amor, ao prover
esse apoio a pacientes e familiares, realiza uma contribuição tanto para a pessoa quanto para a
própria sociedade. Para tanto, é necessário que a documentação de cada indivíduo seja
devidamente analisada, de maneira a pensar na melhor hipótese para sua regularização dentre
as apresentadas no presente parecer. Com a sua regularização no país, esse indivíduo terá
mais benefícios frente à lei brasileira, podendo constituir seu CPF, carteira de trabalho e ter
direitos como seguro-desemprego, além de evitar uma possível deportação e multas diárias
em virtude de sua situação no país.

101Essa questão foi endereçada na Nota técnica Nº9 de dezembro de 2020 da Defensoria Pública da União sobre
a situação de imigrantes e refugiados em Roraima, no qual afirmou-se que “é não apenas lícita, mas
recomendável a prestação de assistência por entidades da sociedade civil, sejam elas de caráter confessional ou
leigo”. Disponível em:
https://promocaodedireitoshumanos.dpu.def.br/wp-content/uploads/2021/06/SEI_DPU-4159844-Nota-Tecnica-
No-9.pdf. Acesso em 4 de dezembro de 2021.

100 BRASIL, Governo Federal. Site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em:
<https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao/autorizacao-residencia/acordo-de-residencia-para-nacionais-do
s-estados-partes-do-mercosul-bolivia-e-chile>. Acesso em 25 de novembro de 2021.
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Sob essa perspectiva, deve ser mencionado, para fins de esclarecimento, que a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) efetivamente prevê, em seu artigo 359, a
responsabilização de empresas nacionais pelo mantimento de empregados migrantes de status
irregular dentre seus funcionários. No entanto, essa disposição somente é válida para
situações referentes ao exercício do direito do trabalho por estrangeiros, e em nada impacta o
provimento de serviços públicos. Nesse caso, portanto, não há qualquer responsabilidade,
seja criminal ou civil, que possa ser imputada ao Hospital de Amor, mesmo quando
considera-se a situação de um estrangeiro acolhido em seu alojamento que comete um delito:
mesmo que um estrangeiro seja denunciado por quaisquer motivos, nenhuma
responsabilidade recai sob o Hospital que o esteja acolhendo.

De fato, esse acolhimento não implica na ocorrência de crime por promoção de
imigração ilegal nos termos do artigo 232-A do Código Penal brasileiro ou qualquer outra
sanção civil ou administrativa, como já esclarecido pela própria Defensoria Pública da
União102. Esse artigo estabelece que a responsabilização daquele que pratica atos que
permitam ou materializem a entrada ilegal de pessoas no território brasileiro para fins de
obtenção de vantagem econômica, e consiste na internalização, na legislação brasileira, da
criminalização de tráfico ou contrabando de migrantes, prevista no Protocolo Adicional à
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, relativo ao
Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea e incorporado ao
direito brasileiro pelo Decreto no 5.016/2004. Esse protocolo deixa claro que a “viabilização
de permanência" de migrante em situação irregular caracteriza contrabando e será punível
pela lei doméstica quando vinculada à falsificação, fornecimento ou posse de documentos de
viagem ou identidade. Sob essa perspectiva, o contexto do protocolo que deu origem a esse
artigo na legislação brasileira é a punição de grupos criminosos organizados que facilitem o
movimento não autorizado de migrantes com o objetivo de obter vantagem lucrativa ilegal,
colocando em sério risco a segurança e bem-estar do migrante e iludindo autoridades
migratórias. Assim, não procura e não deve ser utilizado como base legal para acusação
daqueles que prestam serviços à pessoas em situação irregular com intenção humanitária e
sem propósito de obtenção de benefícios, como o prestado pelo Hospital de Amor103.

Por fim, é importante ressaltar que não há buscas ativas de estrangeiros irregulares no
país realizadas pela polícia brasileira. A orientação é que estes devem procurá-la para se
regularizarem, considerando, também, que qualquer pessoa que saiba da sua situação pode
informá-la à polícia. Esse contato com as autoridades quando se possui essa informação não é
obrigatório, e o Hospital não sofrerá nenhuma consequência por manter indivíduos
indocumentados ainda que outra pessoa venha a informar sua localização para a polícia.

103A Nota técnica Nº9 de dezembro de 2020 da Defensoria Pública da União esclarece, em seu ponto II, a não
criminalização de assistência prestada por profissionais, cidadãos comuns ou voluntários a migrantes em
situação irregular. Disponível em:
https://promocaodedireitoshumanos.dpu.def.br/wp-content/uploads/2021/06/SEI_DPU-4159844-Nota-Tecnica-
No-9.pdf. Acesso em 4 de dezembro de 2021.

102DPU. Nota técnica Nº9 de dezembro de 2020. Disponível em:
https://promocaodedireitoshumanos.dpu.def.br/wp-content/uploads/2021/06/SEI_DPU-4159844-Nota-Tecnica-
No-9.pdf. Acesso em 4 de dezembro de 2021.
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Nesses casos, a pessoa é conduzida ao procedimento específico de sua regularização e pode
ser pessoalmente responsabilizada por meio de multas diárias.

Para evitar essa e outras situações e buscando contribuir para a diminuição do
problema da falta de informação e orientação para estrangeiros que chegam ao país, espera-se
que este parecer seja útil para que mais indivíduos sejam ajudados pelo Hospital do Amor, e
para que seu trabalho permaneça sempre humano e de acesso universal.
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ANEXO I: Documentos para a autorização de residência para tratamento de saúde104

1) Requerimento próprio, por meio de formulário eletrônico devidamente preenchido
no site da PF (disponível em Obter Autorização de Residência);

2) Uma foto 3x4 que seja recente, colorida e clara (nítida)
3) Declaração de endereço eletrônico, acrescido de outros meios de contato. É

recomendável que se mande também uma cópia de comprovante de residência
(clique aqui);

4) Documento de viagem ou documento oficial de identidade”;
5) Certidão de nascimento,casamento ou certidão consular, desde que as informações

sobre a filiação não constem no documento de viagem ou documento oficial de
identidade;

6) Certidões de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pela
autoridade judicial competente de onde tenha residido nos últimos cinco anos;

7) Declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes criminais em qualquer
país, nos últimos cinco anos; (clique aqui);

8) Comprovação de meios de subsistência para sua manutenção durante o período em
que permanecer no território nacional;

9) Comprovante de pagamento das taxas de autorização de residência (código de
receita 140066, valor R$168,13) e de emissão de CRNM (código de receita 140120,
valor R$204,77), quando aplicáveis (para emitir Guia de Recolhimento da União,
clique aqui);

10) Comprovação de meios suficientes para custear o tratamento, por:
a) Recurso próprio;
b) Seguro de saúde válido no território nacional que ofereça cobertura para o

atendimento específico; ou
c) Certificado de prestação de serviço de saúde previsto em acordo

internacional*;
11) Indicação médica ou laudo médico para o tratamento*;
12) Estimativa de custos do tratamento médico*.

OBS 1: Em se tratando de situações provocadas por agravos de saúde ou traumas ocorridos
após a entrada do imigrante estrangeiro em território nacional que acarretem total
impossibilidade de remoção para o país de origem, seja por implicarem risco iminente à
vida e à integridade física do paciente, seja por representarem ameaça à saúde pública, os
documentos indicados com (*) serão substituídos por relatório médico que permita avaliar
a condição de saúde ou o impedimento de retorno ao país de origem, incluindo prova de

104Elaborado conforme documento oficial do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal.
Disponível em:
<https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao/autorizacao-residencia/autorizacao-de-residencia-para-tratame
nto-de-saude>. Acesso em 21 de novembro de 2021.
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que está sob responsabilidade médica.

OBS 2: As exigências indicadas com (*) poderão ser dispensadas no caso de tratamento ser
feito no Sistema Único de Saúde - SUS.
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