
NOVA LEI DE MIGRAÇÕES BRASILEIRA: INSPIRAÇÃO NO MODELO DA 

LEI MIGRATÓRIA RGENTINA? 

 

Ludmila Andrzejewski Culpi1 

 

O objetivo geral do presente artigo é investigar se os formuladores da Nova Lei de Migrações Brasileira, 

sancionada em maio de 2017, utilizaram a Lei migratória argentina, de 2003, como referência. Argumenta-

se que existem indícios de que a Lei migratória argentina foi adotada como modelo pelos demais Estados-

Membros do Mercosul. Busca-se, de modo específico, verificar em que medida a legislação migratória 

brasileira sofreu impacto das alterações introduzidas pelas normativas regionais migratórias do Mercosul, 

em especial os Acordos de Residência do Mercosul, de 2002. A teoria de transferência de políticas 

concederá ferramentas para identificar os atores envolvidos, as motivações, a origem, os componentes, as 

evidências e os graus de transferência (cópia, emulação, síntese e inspiração)do processo. Serão utilizadas 

entrevistas realizadas pela autora com gestores da política migratória nacional dos países, representantes 

do Mercosul, especialistas e atores da sociedade civil de Brasil e Argentina. Ademais, será realizada uma 

análise da formulação da Nova Lei de Migrações com o objetivo de identificar evidências de contatos entre 

esses formuladores, bem como correspodências entre os conteúdos das leis. Conclui-se que houve troca de 

intercâmbios entre os formuladores de ambas as leis, tendo o Mercosul sido um dos espaços em que ocorreu 

a transferência de ideias, práticas e princípios sobre migração da Argentina ao Brasil. Denota-se um papel 

importante da sociedade civil da Argentina como importadora da perspectiva humanizada sobre migração 

para os demais países da região, por meio do envio de relatórios com recomendações aos especialistas que 

redigiram a Nova de Lei de Migrações, a qual sofreu várias alterações no seu processo de aprovação no 

Congresso Nacional. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Mercosul alterou seus propósitos nos anos 2000, em função da chegada ao 

governo de presidentes com pautas mais progressitas, a qual garantiu uma intensificação 

da política migratória do Mercosul (CABALLERO, 2013). Nesse contexto, houve uma 

expansão dos debates sobre circulação de pessoas na região, que culminou na assinatura 

dos Acordos de Residência do Mercosul (AR), que passaram a vigorar a partir de 2009. 

Esse acordo contribuiu para a adoção de programas de regularização migratória nacional 

nos Estados nacionais, como o programa Pátria Grande argentino, pioneiro e dos Trâmites 

Mercosul de Brasil, Uruguai e Paraguai.  

O objetivo principal do presente artigo é verificar o papel desempenhado pelo 

Mercosul no processo de transferência de políticas entre os Estados-Parte. Defende-se 

que o Mercosul atuou como mediador no processo de transferência, o que será melhor 

evidenciado ao longo da pesquisa, atuando como um fórum no qual os formuladores das 

leis e políticas trocam práticas e ideias sobre políticas nacionais. A Argentina, já em 2003, 

                                                           
1 Doutora em Políticas Públicas no Programa de Pós Graduação em Políticas Públicas da UFPR. 

Pesquisadora associada ao NEPRI/UFPR. E-mail: ludi_culpi@yahoo.com.br. 



aprovou uma nova Lei migratória nacional, considerada progressista, que serviu de 

referência para os demais Estados do Mercosul. Pretende-se comprovar, a partir da análise 

do conteúdo da lei argentina e da lei brasileira, que esta última, aprovada em maio de 

2017, foi inspirada na primeira. O referencial teórico de difusão e transferência de 

políticas públicas, formulado por Dolowitz e Marsh (2000), contribuirá para a explicação 

do grau de transferência envolvido. A questão de investigação a qual se propõe o artigo é 

a seguinte: Ocorreu umprocesso de transferência de políticas migratórias entre Brasil e 

Argentina intermediado pelo Mercosul? O argumento preliminar é de que esse processo 

de transferência ocorreu, contudo, foi restrito pelos condicionantes nacionais. 

Na primeira parte do artigo serão apresentados os pressupostos centrais da teoria 

de transferência de políticas para compreender os elementos envolvidos no processo. Na 

segunda parte, será realizada uma análise da formulação da Nova Lei de Migrações 

brasileira e da influência do Mercosul nestas modificações. Na terceira seção serão 

apresentadas as razões que colocaram a Argentina na vanguarda da questão migratória e 

que justificam a adoção do modelo argentino de migração. Na quarta parte, serão 

apresentadas evidências da transferência entre as leis migratória argentina e brasileira, 

baseadas em entrevistas realizadas pela autora com atores chaves nos processo. Por fim, 

serão apresentadas as considerações finais a respeito do processo de transferência entre 

Argentina e Brasil na área migratória, mediado pelo Mercosul.  

 

1. TEORIA DE TRANSFERÊNCIA DE POLÍTICAS E O MERCOSUL COMO 

MEDIADOR 

 

A teoria da transferência de políticas públicas será utilizada como referencial 

teórico do presente artigo. Existe uma série de definições de transferência, mas será 

adotada neste artigo a proposta por Dolowitz e Marsh (2000), a qual busca entender os 

fenômenos de aprendizagem e convergência de políticas e programas. Dolowitz e Marsh 

(2000, p. 7) compreendem a transferência de política como “um processo pelo qual o 

conhecimento sobre como as políticas, arranjos administrativos, instituições e ideias em 

um cenário político (passado ou presente) é usado no desenvolvimento de políticas, 

medidas administrativas, instituições e ideias em outro contexto político”.   

Segundo Dolowitz e Marsh (2000), ao longo das últimas décadas, expandiu-se a 

possibilidade de comunicação entre os tomadores de decisão, o que torna as transferências 

mais acessíveis e recorrentes. Um dos processos que garantiu o crescimento das 



transferências é a crescente interdependência dos Estados além do progresso tecnológico 

das formas de comunicação, o que facilita o trabalho das organizações internacionais, 

especialmente as regionais, de impor certos padrões de políticas para todos os Estados.  

 Stone (2008) aponta a intervenção de grupos de atores, como redes de políticas, 

comunidades epistêmicas ou instituições internacionais no processo de transferência. 

Dentre esses atores que induzem à transferência existem os empreendedores (que 

exportam suas ideias e políticas), os mediadores (que trabalham como facilitadores do 

processo de transferência, como pode ser o Mercosul) e os adotantes (os Estados que 

importam a política ou ideia de outros locais). No presente estudo, a Argentina é o agente 

empreendedor ou a origem, o Mercosul o mediador ou o filtro e o Brasil e os demais 

Estados-Partes são os adotantes ou o destino. 

 

FIGURA 1– FLUXOGRAMA DA TRANSFERÊNCIA DE POLÍTICAS MIGRATÓRIAS NO 

MERCOSUL 

FONTE: A autora (2017). 

Segundo Elkins e Simmons (2005), as OIGs são importantes na garantia da 

qualidade das políticas públicas, atuando não apenas através da coerção, mas da 

neogicação e do consenso. Hawkin, Darren e Wade (2006) consideram as organizações 

internacionais como atores centrais no processo de produção de políticas, em função da 

interação estratégica desses agentes com os Estados e outros atores. Os autores 

argumentam a respeito da capacidade das OIGs atuarem como construtoras de 

conhecimento social sobre um tema, sem ignorar o papel dos Estados nesse processo. No 

presente estudo, entendem-se as Organizações Internacionais, a exemplo do Mercosul, 

como espaços de trocas de experiências e ideias entre agentes interessados, que são os 

funcionários de cada Estado-membro.  

O processo de transferência não é sempre linear, podendo envolver diferentes 
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ou global. Adota-se a ideia da transferência no âmbito regional, entre Estados do Cone 

Sul através de uma instituição de caráter regional, o Mercosul. Para Dolowitz; Marsh 

(2012, p. 344), a transferência pode ocorrer em blocos regionais que agem juntos para 

adotarem uma abordagem semelhante para tratar de uma questão, como é o caso da 

migração, ou envolvendo um ator que quer aprender o máximo possível a ideia original 

ou política para depois adaptá-la ao seu contexto. Nos processos regionais são criadas 

redes para encorajar a transferência das melhores políticas, mas também com o objetivo 

de “desafiar as estruturas de poder das redes pré-existentes” (DOLOWITZ; MARSH, 

2012, p. 346). 

Evans e Davies (1999, p. 382) propõem passos para explicar casos de 

transferência. O primeiro seria conhecer o fenômeno estudado (migração), já o segundo 

seria definir os agentes envolvidos, ou seja, quem quer a transferência, quem será 

beneficiado e porquê, focando na centralidade da agência. A terceira é verificar se há 

evidências de que não existe a transferência, como antecedentes domésticos. A quarta 

etapa é identificar evidências do processo de transferência, que dependem da natureza do 

tema, partindo da investigação das interpretações dos agentes e dos indícios concretos. 

Nesse aspecto, Evans e Davies (1999) diferenciam a transferência suave (de ideias, 

atitudes e conceitos), da transferência forte (de programas e implementação). A quinta e 

última etapa refere-se a quais conclusões podem ser extraídas da transferência, o que 

depende dos elementos transferidos. 

Dolowitz e Marsh (2000) determinam quatro graus de transferência, que 

embasarão a verificação do processo de transferência através dos órgãos do Mercosul, 

entre as leis migratórias da Argentina e do Brasil: i) cópia, referente ao uso completo da 

política original; ii) emulação, relacionado à transferência de ideias mas com mudanças 

na política; iii) combinações ou síntese, que envolvem partes de várias políticas; e iv) 

inspiração, cujo resultado final é diferente da política transferida. Os elementos 

envolvidos na transferência são: políticas (ideias, instituições, lições negativas) ou 

programas. Na sequência investigaremos o processo de elaboração da lei migratória 

brasileira aprovada em maio de 2017, com vistas a caracterizar o impacto do Mercosul 

sobre essa Nova Lei. 

 

 

 



2. FORMULAÇÃO DA NOVA LEI DE MIGRAÇÕES BRASILEIRA E O 

IMPACTO DA NORMATIVA MERCOSULINA 

 

Para entender se houve algum envolvimento do Mercosul no processo de 

transferência entre os Estados na questão migratória é importante investigar como se deu 

a formulação da Nova Lei de Migrações Brasileira.  

O Brasil sempre foi um país de recepção de migrantes, mas a partir dos anos 2000 

o Brasil passou a ter uma importância maior nas migrações do Mercosul. As discussões 

sobre cidadania e política migratória no Brasil foram bastante tardias, especialmente se 

comparadas à trajetória argentina. Segundo Baraldi (2014, p. 80), “A história das políticas 

e leis de imigração no Brasil é intrinsecamente ligada à história da cidadania brasileira”. 

Isso se deve ao fato de que o Estado brasileiro passou a incentivar, no século XIX, a vinda 

de colonos europeus para trabalhar em áreas ainda não povoadas, em função das pressões 

inglesas pela abolição da escravatura.  

A lei 6.185/1980, conhecida como Estatuto do Estrangeiro, regulava a imigração 

no país até a aprovação da Nova Lei de Migrações em 2017 e foi inserida no aparato 

jurídico brasileiro, a partir da entrada em vigor da Constituição de 1967 a 1969. Assim, 

mesmo entrando em uma constituição democrática, do ano de 1988, a lei era fruto do 

regime militar autoritário no Brasil, sendo fundamentada na doutrina de segurança 

nacional, isto é, com uma ideologia bastante conservadora e nacionalista (BRASIL, 

1980). O Estatuto de Estrangeiro representava um empecilho à proteção dos migrantes e 

à concessão de maiores direitos aos estrangeiros.  

Essa Lei orientava as ações de política nacional referente ao ingresso e à saída de 

estrangeiros no país. Essa normativa não mencionava a questão imigratória, tendo 

excluído o propósito colonizatório de seu conteúdo, estabelecendo apenas a regulação 

para a entrada de estrangeiros no país. Portanto, o foco desse documento era a proteção 

dos trabalhadores nacionais e a garantia da segurança nacional. Como apontavam os art. 

1 e 2 da Lei.  

 

Art. 1° Em tempo de paz, qualquer estrangeiro poderá, satisfeitas as condições 

desta Lei, entrar e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os interesses 

nacionais. Art. 2º Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à 

segurança nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, sócio-

econômicos e culturais do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional. 

(BRASIL, 1980, s.p.)  

 



Para os imigrantes com menor qualificação, havia poucos canais para a 

regularização. Ademais, a lei não determina elementos facilitadores para a atração de 

imigrantes, pois estipulava uma burocracia complexa para a concessão de vistos aos 

trabalhadores qualificados. 

Granja (2016, s.p.)2 argumenta que havia um problema sério no Estatuto do 

Estrangeiro no Brasil, que é: “[...] um problema jurídico, com consequências práticas 

imediatas” referente à ausência de “[...] uma definição de quem é o residente, de quem é 

o permanente no país. A rigor, a construção é feita para não se estar seguro no país, o que 

correspondia ao contexto da época” (2016, s.p.). Segundo Granja, “Essa falta de clareza 

intencional da lei passa pelo design da lei inteira”. A estratégia deste documento, que está 

refletido na lei é “[...] a característica inescapável de impelir a subdocumentalização, que 

ativa a legitimação da violência estatal”, ao privar o imigrante da liberdade, podendo 

retirá-lo do país. Ademais, não havia acomodação da Lei 6815 com a Constituição. De 

acordo com Granja “A única acomodação foi o parecer do Ministério da Justiça sobre 

expulsão”. O contexto político de criação do Estatuto do Estrangeiro referia-se a um 

problema ocorrido no período da ditadura, quando houve o sequestro de militantes 

uruguaios, o que representou um inconveniente para a ditatura. Conforme Granja (2016), 

a Lei do Estrangeiro nasceu disso, reafirmando uma legislação repressiva para que 

nenhum militar passasse por esse constrangimento. 

Na Lei 6815 não se estabeleciam direitos aos estrangeiros, apenas regulando a 

entrada, saída, expulsão e extradição do mesmo. Quanto aos direitos políticos, o artigo 

107 previa que “O estrangeiro admitido no território nacional não pode exercer atividade 

de natureza política, nem se imiscuir, direta ou indiretamente [...]. (BRASIL, 1980). 

Demonstrou-se que era imperativa a alteração da normativa migratória no Brasil. 

Embora fosse de extrema relevância e fundamental, a discussão sobre a reforma da 

legislação migratória do país não teve grande repercussão na mídia e na sociedade. 

Apenas em 2009 o governo enviou ao Congresso o Projeto de Lei 5655/09, com o objetivo 

de propor um novo Estatuto dos Estrangeiros e eliminar a norma da ditadura (REIS, 2011, 

p. 61). Esse Projeto de Lei de 2009, que foi substituído pelo projeto de lei de 2015, previa 

a garantia dos direitos humanos dos migrantes e assegurava um conjunto de direitos e 
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garantias fundamentais consagrados na Constituição de 1988, contudo, na prática, ele 

apenas atualizava o Estatuto vigente.  

No ano de 2013, foi instaurada pelo Ministério da Justiça uma Comissão de 

Especialistas formada por juristas, professores de Relações Internacionais e Ciência 

Política e especialistas na área migratória, pela portaria n° 2.162/2013, para formular uma 

proposta de Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no 

Brasil.3 Verificou-se um envolvimento da sociedade civil, representada pelos 

especialistas e pesquisadores sobre o tema, para formulação de um projeto de lei mais 

condizente com as necessidades dos imigrantes e adequado aos demais instrumentos 

jurídicos internacionais firmados sobre o tema, como os AR.  

O projeto de lei elaborado pela comissão foi fruto, segundo informe do Ministério 

da Justiça, de extensos debates e reuniões, que ocorreram entre julho de 2013 e maio de 

2014, com base “[...] em estudos sobre a legislação migratória do Brasil, de outros países 

e de tratados internacionais; além da escuta de outros especialistas, de órgãos do governo 

e, sobretudo, da sociedade civil”. (BRASIL, 2013). Nesse sentido, identificou-se uma 

intenção da Comissão de transferir conhecimentos e práticas migratórias de outros países. 

O documento informou que a Comissão recebeu recomendações de uma série de 

organismos, entre eles o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR) Brasil, Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH) Presença América 

Latina e Rede Sul Americana para as Migrações Ambientais (RESAMA). 

O PL 2516/2015, que instituiu uma nova Lei de Migração no Brasil e revogou o 

atual Estatuto do Estrangeiro apensou o anterior PL 5655/2009. O PL de 2015 proposto 

pelo senador Aloysio Nunes Ferreira do PSDB de São Paulo, foi aprovado em julho de 

2015 no Senado Federal e seguiu para a Câmara dos Deputados. O PL 2516/2015 foi 

aprovado na Câmara de Deputados em dezembro de 2016 e seguiu para a aprovação final 

do Senado, para na sequência ser encaminhado para assinatura do Presidente da 
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República. Em 2017 a Nova Lei de Migrações foi sancionada em maio no Congresso 

Nacional, com inúmeros vetos. A Lei No. 13.445/2017 foi publicada no Diário Oficial da 

União em 25 de maio de 2017. 

A Nova Lei de Migrações (Lei 13.445/2017) em seu artigo 1 define migrante, 

imigrante, emigrante, visitante, apátrida e residente fronteiriço. No artigo 3, ressalta-se o 

termo “política migratória brasileira”, estabelecendo os princípios desta política. 

Ademais, no artigo 4º são determinados os direitos do imigrante: “Ao imigrante é 

garantida, em condição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, 

à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...].”. O parágrafo dois deste artigo 

concede direitos de exercício de funções públicas ao estrangeiro: “Ao imigrante é 

permitido exercer cargo, emprego e função pública, conforme definido em edital, 

excetuados aqueles reservados para brasileiro nato, nos termos da Constituição Federal”. 

O capítulo VIII destina-se ao emigrante brasileiro, estabelecendo os seus direitos e 

políticas públicas (BRASIL, 2015).  

A tarefa de medir o real impacto do Mercosul na Nova Lei de Migrações é 

complexa. Contudo, sabe-se que muitos dos representantes da Comissão, responsável 

pela formulação do PL que deu origem à lei, são especialistas no tema do Mercosul e 

participaram de reuniões do Foro Migratório do Mercosul, o que evidencia o peso para 

do Mercosul no processo. Esses representantes, a exemplo de Granja (2016) e Ventura 

(2016), defenderam, em entrevistas realizadas pela autora4, que os AR tiveram impacto 

sobre a mudança do paradigma da lei, conferindo princípios diferentes, de não 

criminalização do imigrante e de promoção da livre circulação de pessoal. Baraldi (2016, 

s.p.) argumentou, em entrevista, que os AR “[...] funcionam como canais de anistia 

permanente”, conferiram uma nova forma de pensar conjunta que interferiu nas leis, 

especialmente a partir da inspiração no modelo argentino, o que foi destacado em reuniões 

e eventos em que a especialista participou sobre a Nova Lei Migratória.  

Ainda, o termo Mercosul é citado duas vezes no PL migratório; a primeira em 

referência aos critérios para solicitação de naturalização (capítulo VII, seção II do PL 

2516/2015) reduzindo o período de residência para um ano para a entrada com o pedido 

de solicitação, em caso de “[...] ser natural de Estado Parte ou de Estado associado ao 

Mercado Comum do Sul (Mercosul)” e a segunda nas disposições finais ao prever no 

capítulo XI, que:  
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Embora a Nova Lei de Migrações seja avançada, ao conferir maiores direitos aos 

imigrantes e não os criminalizando, estabelece uma extensa burocracia para a 

regularização, bem como multas e penalidades àqueles que violarem a lei.  

Segundo entrevista com Granja (2016), essa é uma das maiores críticas que sofreu 

o PL 2516/2015 nos debates públicos, por parte de associações que estudam migrações, 

como a Associação Brasileira de Antropologia (ABA), pois o PL, que se converteu na 

Nova Lei, contém muitos artigos sobre repressão, expulsão, deportação e extradição5. 

Segue QUADRO 9 comparando os elementos da nova Lei Migratória ao antigo Estatuto 

do Estrangeiro. Destaca-se a concepção de direitos humanos proposta pela nova Lei 

Migratória em oposição à visão securitária do Estatuto do Estrangeiro. A Nova Lei 

menciona os AR do Mercosul e garante acesso à justiça. 

 

QUADRO 1 – QUADRO COMPARATIVO DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO E DA NOVA LEI DE 

MIGRAÇÕES APROVADA EM MAIO DE 2017. 

 

Estatuto do Estrangeiro (1980) – Lei vigente Nova Lei de Migrações – No. 13.445/2017 

Relaciona a imigração à segurança nacional Relaciona a imigração aos direitos humanos 

Burocratiza a regularização migratória Incentiva a regularização migratória, tornado o 

migrante menos vulnerável 

É incompatível com a Constituição Nacional de 

1988 e demais Tratados Internacionais 

Apresente uma normativa mais avançada e 

compatível com a Constituição Federal e os 

compromissos internacionais 

Usa os termos estrangeiros e alienígenas Usa o termo migrantes (imigrantes e emigrantes) 

Confere ao Estado a possibilidade de decidir quem 

entra no seu território 

Oferece direito à residência e à reunificação 

familiar. 

Associa a regularização ao trabalho formal Permite a entrada regular de quem procura 

emprego no país 

Fragmenta o atendimento ao estrangeiro em 

diversos órgãos estatais 

Centraliza o atendimento em órgão estatal 

especializado no atendimento ao migrante 

Não menciona a região ou processos de 

cooperação 

Faz menção aos Acordos de Residência do 

Mercosul e aos nacionais dos Estados-Parte do 

Mercosul 

Não menciona o acesso à justiça ao imigrante Assegura ao imigrante o acesso à justiça 

 

FONTE: Adaptado de Brasil (2015). 
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nacional. Por sua vez a extradição relaciona-se à cooperação entre os Estados no combate a crimes, quando 

um país entrega o imigrante ao Estado onde ele cometeu o crime (HUSEK, 2004). 



Quando da sua aprovação a Lei 13.445/2017 sofreu muitos vetos . Michel Temer 

vetou 18 partes do texto, inclusive o trecho que tratava da anistia ao imigrantes que 

ingressaram no país até 6 de julho de 2016, argumentando que esse dispositivo garantia 

anistia indiscriminada ao imigrante. Outro ponto que representava um grande avanço foi 

vetado por Temer, que seria o direito ao imigrante também não poderá exercer cargo, 

emprego e função pública, ou ingressar no país em função de aprovação em concurso 

público. De acordo com Temer, o exercício de cargo píublico a um imigrante seria uma 

“afronta à Constituição e ao interesse nacional” (BRASIL, 2017b). 

 

3. LIDERANÇA DA ARGENTINA NA QUESTÃO MIGRATÓRIA NO 

MERCOSUL E A PROJEÇÃO DO SEU MODELO 

 

A Argentina é historicamente um país de migrações, pois sua formação 

populacional é quase toda baseada no ingresso de imigrantes, sendo a questão migratória 

um tema sempre discutido na pauta dos governos.  

O país promoveu avanços a partir da aprovação da Lei de Migrações Nº 25.871, 

em 2003, a qual inspirou os Acordos de Residência do Mercosul. O novo texto, em 

oposição à lei militar que conferia ao Estado o papel de controlar os imigrantes, concede 

direitos aos estrangeiros residentes, garantindo acesso a serviços sociais, igualdade de 

tratamento, o direito a reunificação familiar, a seguridade social, da participação nas 

decisões públicas, isto é, o direito político, de intérprete em caso de não dominar o idioma 

espanhol e de regularização da sua situação. 

Um elemento central da lei argentina de 2004 é que ela cita pela primeira vez o 

processo de integração regional e confere aos cidadãos nacionais dos países membros, 

um tratamento diferenciado prioritário. A lei proclama que se houver um acordo 

migratório entre os Estados, se aplica a lei que mais beneficie o imigrante, com vistas a 

promover a livre circulação no Mercosul. Ademais, menciona-se pela primeira vez, o 

emigrante argentino, com vistas a incentivar seu retorno, garantir seus direitos e facilitar 

as remessas de dinheiro (NOVICK, 2008, p. 144). 

A partir de uma entrevista com a pesquisadora Vanina Modolo (2016)6, que 

elaborou uma tese sobre a questão migratória no Mercosul, esta indicou que não houve 

                                                           
6 Entrevista realizada pela autora no Centro de Pesquisa Gino Germani na Universidade de Buenos Aires 

em abril de 2016.  



maiores discussões no Congresso para a aprovação da Lei Migratória de 2003, a qual foi 

votada em plenário por último, após um período de votações de outros projetos de lei que 

durou um dia completo. Assim, a lei foi aprovada sem debates e sem alterações, a “[...] 

toque de caixa”, nos termos da própria entrevistada. 

Segundo Modolo (2016) as mudanças na política migratória do país responderam 

a demandas de vários setores da sociedade civil, que solicitavam uma reforma legislativa 

ampla e a implementação de políticas públicas mais eficientes.  

Para Novick (2012), a partir dessa lei emana um novo modelo de sociedade 

baseada no respeito aos direitos humanos dos estrangeiros e na valorização de sua 

bagagem cultural e social. Modolo (2016) reconhece a importância da Lei argentina e 

suas inovações, contudo, questiona a inoperância da aplicabilidade da lei no que tange à 

integração dos estrangeiros na sociedade. Segundo ela, não há estatísticas a respeito de 

onde trabalham esses migrantes, quais são suas condições de vida na Argentina, se tem 

acesso à educação e à saúde. Ademais há poucas políticas que visem a integração à cultura 

local, o que se revela um problema comum nas legislações mais progressistas, como é o 

caso das europeias. Normalmente há grande concessão de direitos, sem um devido 

acompanhamento desse processo junto aos imigrantes. 

Maia assinala que a Lei argentina 18250 foi “[...] resultado de um debate público”. 

A reforma foi possível em função da pressão sofrida pelo governo e exercida pelas 

entidades civis durante a década de 1990. 

 

Houve uma aliança ampla de organizações, umas religiosas, assistencialistas, 

outras mais de direitos humanos e algumas universitárias, sobre como a lei da 

ditadura era responsável por uma série de situações de vulnerações de direitos 

que aconteciam com os imigrantes. (MAIA, 2016, s.p.) 

  

           Maia (2016) destacou que a lei foi, também, fruto da entrada de um governo mais 

sensível a temas sociais, mas assinala que não pode ser ignorado o protagonismo da 

sociedade civil. Segundo Maia (2016, s.p.): 

Eles [os governantes] agiram de forma progressista, porque havia pressão e 

articulações da sociedade o tempo inteiro. No CELS, a gente tem essa 

preocupação de entender esses processos como dinâmicos e valorizar o 

protagonismo dos atores sociais, da militância mesmo. 

 

De acordo com Novick (2010), com a mudança na sua legislação, a Argentina foi 

o país que mais garantiu avanços no trato dos estrangeiros entre os países do Mercosul. 



Assim, a Argentina demonstrou respeitar as normas internacionais e priorizar os 

compromissos firmados no seio do processo de integração regional. A partir disso, a 

Argentina assumiu papel de destaque como propositora de leis e liderou, dentro dos 

fóruns do Mercosul, a busca pela expansão do processo de livre circulação de pessoas 

dentro do bloco. 

A Argentina, sendo o maior receptor de imigrantes mercosulinos na região e tendo 

uma das legislações mais modernas do mundo a respeito do tema, tem atuado como 

protagonista dentro do FEM. Esse órgão é uma instância de interesse especial para o país, 

por representar um fórum em que se negociam e debatem critérios em termos migratórios 

com os países que mais enviam estrangeiros para a Argentina (NICOLAO, 2015, p. 18). 

Ademais de buscar ser referência no tema migratório, em âmbito regional, 

expandido seu poder de barganha no Mercosul e na região, a Argentina tem interesses 

particulares ao patrocinar o desenvolvimento de um marco regional para a migração. 

Nesse sentido, o país requereu colaboração dos Estados do Mercosul para que os seus 

consulados facilitem documentos e diminuam os custos desses documentos. Assim, a 

Argentina depende dos outros Estados para atingir objetivos de sua política migratória, 

os quais não são garantidos de modo unilateral, mas mediante a cooperação. 

Nicolao (2015), a partir de entrevistas feitas com gestores da política migratória 

da Argentina, notou uma visão que entende a Argentina como um país que possui 

condições para exercer um papel de condutor do debate sobre migração, bem como 

exercer liderança no tema, o que foi compartilhado por outros atores da sociedade civil, 

como a CELS (MAIA, 2016). 

Margheritis (2015), que estudou os motivos da liderança da Argentina em 

migração no Mercosul, declarou que 90% dos compromissos assumidos até 2012 dentro 

do FEM partiram de propostas das delegações argentinas. Ademais, a Argentina é o país 

que mais participou das reuniões do FEM desde sua criação, seguido do Brasil. A 

Argentina é o ator mais engajado dentro do FEM, conforme analisado no capítulo 

anterior, seguida do Brasil, que especialmente a partir de 2011, passou a ser um grande 

propositor de leis dentro do organismo (MARGHERITIS, 2015). Segundo Nicolao 

(2015), a Argentina teve interesse em se tornar protagonista na questão migratória dentro 

do Mercosul pela necessidade de fomentar mecanismos de cooperação que assegurarem 

os seus objetivos de política migratórias, os quais não poderiam ser atingidos de modo 

unilateral.  



A respeito do protagonismo argentino na questão migratória no Mercosul, no 

encontro de 22 de março de 2002 do Foro Migratório da Reunião de Ministros do Interior, 

a Argentina apresentou um anteprojeto de Acordo para o tratamento diferenciado de 

cidadãos do Mercosul e Associados na tramitação da regularização migratória no 

território de um dos Estados partes ou Associados, sem haver a necessidade de sair do 

mesmo.   

As negociações dos Acordos tiveram continuidade na Comissão Técnica, com o 

objetivo de concluir o projeto (MERCOSUL, 2002a). Em agosto, houve um debate sobre 

a questão da abordagem do tema da legalização dos nacionais, que poderia ser pela anistia 

e na regularização, e a partir de uma recomendação argentina, elegeu-se a regularização 

pois não estabelecia a ideia de restrição temporal (MERCOSUL, 2002b). Essa definição 

remete ao “Programa Pátria Grande” argentino, que permitiu a regularização de uma 

quantidade elevada de estrangeiros indocumentados advindos de Estados do Mercosul. 

De fato, foi na reunião de 11 de outubro de 2002 em Curitiba, que se concretizou 

o projeto sobre residência no Mercosul. Nesta ocasião, a delegação argentina apresentou 

um anteprojeto de Acordo sobre Residência Permanente para Nacionais do Mercosul e 

Estados Associados que sofreu várias alterações que permitiram o consenso sobre o tema 

para que fosse assinado na reunião seguinte (MERCOSUL, 2002c). Evidencia-se que a 

iniciativa partiu da Argentina, revelando a difusão de ideias por esse agente, a respeito de 

um avanço nas legislações nacionais no trato de estrangeiros do Mercosul e o 

protagonismo do Estado na questão migratória dentro do Mercosul. Na próxima seção 

serão apresentados indícios da transferência entre as leis migratória argentina e brasileira. 

 

4. EVIDÊNCIAS DA TRANSFERÊNCIA ENTRE AS LEIS MIGRATÓRIA 

ARGENTINA E BRASILEIRA 

 

Segundo Nejamkis e Sierra (2010), no início dos anos 2000, embora o Mercosul 

vivesse uma crise no aspecto econômico, Argentina e Brasil passaram a atribuir 

importância ao processo de integração regional do Mercosul, como um instrumento a 

partir do qual promoveram discussões sobre a questão migratória e buscaram a 

cooperação no tratamento de desafios comuns, como a necessidade de registro e 

regularização de estrangeiros. Além disso, atingiram consensos a respeito das questões 

migratórias nas instituições do bloco, o que permitiu uma maior coordenação das políticas 



migratórias de ambos os países, especialmente no que tange à regularização da situação 

dos imigrantes. 

No momento da aprovação dos Acordos de Residência do Mercosul, os Estados 

do bloco enfrentavam desafios semelhantes e passavam por mudanças de governo, que 

passaram a ter ideologias socioeconômicas mais alinhadas. Esses problemas estavam 

relacionados às seguintes questões: i) a ausência de estatísticas adequadas sobre os fluxos 

migratórios em suas fronteiras; ii) a necessidade de promover a regularização dos 

imigrantes ilegais residentes nos territórios nacionais dos Estados-partes do bloco; e iii) 

a urgência em prevenir e evitar a exploração do trabalho dos imigrantes e o tráfico 

internacional de pessoas (NOVICK, 2010). 

Esses três temas foram bastante discutidos no FEM e no SGT No. 10, o que revela 

que eram prioridades para os gestores do Mercosul. Conforme estudado, havia no 

momento da assinatura dos Acordos de Residência uma preocupação conjunta sobre os 

imigrantes irregulares nos Estados envolvidos, sobretudo, no Brasil e na Argentina, que 

recebem a maior parte dos imigrantes da América do Sul. 

Camila Maia (2016), membra da equipe internacional da CELS (ONG argentina 

que participou diretamente da formação da lei migratória argentina) no Brasil, apresentou 

evidências claras da transferência de elementos da experiência argentina para o Brasil, 

porém acredita que o Mercosul não foi um espaço central. Como Maia destacou, a 

transferência da lei migratória argentina para o PL migratório brasileiro foi feita, pois as 

trocas aconteceram e impactam no PL 2516/15. Porém, a participação da Argentina se 

resumia à pessoa dela, não sendo intermediada pelo Mercosul. Em suas palavras:  

 

Quando você começa a estudar o Mercosul, ainda acho que a transferência é 

muito pouca. Se não fosse eu, não teria isso. Porque os atores governamentais 

não se conversam. Não tem um assessor no congresso que foi estudar a lei 

argentina. As coisas se dão de forma aleatória. (MAIA, 2016, s.p.)  

 

O CELS formulou um documento com sugestões de mudanças no texto proposto 

para o Anteprojeto de Lei para as Migrações que foi encaminhado para a Comissão de 

Especialistas. Esse documento faz alusão a artigos da lei argentina e indica que:  

A aprovação desse texto colocará o Brasil no mesmo rumo de outros países da 

região que já avançaram na garantia dos direitos humanos dos migrantes, como 

Argentina e Uruguai. A importância do país na região com certeza fará desse 

avanço uma importante contribuição para os esforços de consolidação de um 

marco regional de respeito aos direitos humanos dos migrantes. (CELS, 2015, 

s.p.)  

 



Os pontos apontados pelo relatório são: uma atenta revisão dos aspectos relativos 

aos procedimentos de regularização migratória, a fim de que haja proteção concreta dos 

direitos humanos dos migrantes, bem como das garantias de acesso à justiça e dos 

procedimentos de repatriação, deportação e expulsão. O relatório aponta, ainda, que 

alguns ajustes deveriam ser feitos para aperfeiçoar o mecanismo de acolhida humanitária, 

as atribuições da autoridade migratória, a abordagem das situações das fronteiras e a 

situação dos emigrados. Observa-se que esses aspectos foram incorporados, em sua 

maioria, na Nova Lei e Migrações brasileira, determinando a transferência.  

Maia (2016), indicou que a sua vinda ao Brasil esteve relacionada à ideia de 

trazer a abordagem migratória argentina para o país. Na entrevista com Maia7, quando 

questionada se houve trocas da experiência argentina para o Projeto de Lei do Brasil, a 

especialista afirmou que a equipe da CELS procura desenvolver isso ativamente.  

Nesse sentido, Maia (2016) revelou que embora o Mercosul não atue sempre 

como facilitador de políticas, houve um processo de exportação da experiência argentina 

para as discussões sobre o projeto de Lei migratório 2516/2015.  

Segundo Maia (2016), o CELS tinha clareza que o modelo de migração baseada 

em direitos precisava “[...] se expandir na região para ser sustentável, porque ele pode 

retroceder” quando há mudanças no contexto social a partir da incorporação de discursos 

xenofóbicos, o que tem ocorrido na Argentina em 2016. A CELS compreendeu que “É 

necessário que as tendências ultrapassem as fronteiras nacionais e as estratégias da 

organização deveriam ser mais do que nacionais em alguns casos.”. Cetra (2016), que foi 

a contraparte de Maia na CONECTAS e em 2016 passou a trabalhar na CELS, fez a 

mesma afirmação de que a CELS tinha claro que “[...] se o modelo não fosse exportado, 

correria riscos [...] pois é fácil de retroceder, já que ninguém mais tem”. Cernadas (2016), 

especialista que participou da elaboração da lei migratória argentina enquanto trabalhava 

na CELS em 2002, afirmou que para “[...] preservar o que havíamos ganhado na 

Argentina o melhor que podia acontecer era que houvesse mudanças no Brasil e Chile 

também [...] servindo de resguardo para que nenhum país regrida”. Para tanto, ocorreram 

eventos públicos conduzidos pela CELS e contatos com a sociedade civil dos outros 

países “[...] para compartilhar a experiência daqui com a ideia de avançar em boas 

direções esses projetos” (CERNADAS, 2016). A CELS participou em fóruns da 

sociedade civil em outros países, tendo ido, segundo Cernadas, cinco vezes a Fóruns em 

                                                           
7 Entrevista realizada em 4 de novembro de 2016.  



Porto Alegre e, também, congressos no Chile e no Equador. Para atingir aos seus 

propósitos, de acordo com Maia (2016), a CELS trabalha junto aos governos, inclusive 

com o governo Macri, para promover políticas públicas mais efetivas. Cetra (2016) 

apontou que uma forma de “[...] consolidar o avanço argentino era a busca de avanços 

internacionais seja na normativa internacional ou em outras normativas nacionais”. Nesse 

sentido, foi constituída uma equipe internacional em 2010, que trabalha junto com as 

Nações Unidas e a outros países, como foi o caso do Brasil.  

A ONG CELS observava que havia 

 

[...] um conjunto de países mais ao norte, com políticas muito negativas de 

imigração em termos de proteção de direitos e quase como uma corrida para 

ver quem vulnera mais direitos, quem limita mais as fronteiras. A nossa ideia 

era contribuir para que a Argentina fosse o pólo oposto, liderando outro 

paradigma e que isso pudesse ser copiado, replicado. (MAIA, 2016, s.p.) 

 
Maia (2016) apontou a intenção clara da organização em transferir políticas para 

outros países da região, o que foi realizado no Brasil. No Brasil, Maia (2016) contatou a 

CONECTAS, que é uma ONG brasileira e uma parceira importante da CELS, há muito 

tempo. Esse contato permitiu a colaboração para o trabalho na lei brasileira de migração 

em 2014. Assim, a CELS participou dos debates preparativos do Anteprojeto de Lei 

brasileiro de 2015, formulado pelo comitê de especialistas, segundo relato de Camila 

Maia: 

 

Isso foi em 2014, que eu sentei com eles. Teve o anteprojeto dos especialistas. 

A CELS teve participação, a gente estava em contato bem próximo com a 

Deisy Ventura, o tempo inteiro, que é membro dessa comissão. A gente falou 

com elas, mexeu no texto, sugeriu, foi e voltou muitas vezes. (MAIA, 2016, 

s.p.)  

 

Raísa Cetra (2016) destacou que esse contato entre CONECTAS e CELS era 

importante, pois a CONECTAS sabia que queria modificar o Estatuto do Estrangeiro, 

mas não sabia qual o texto legal seria ideal. Assim, a experiência argentina foi usada como 

referência. 

Esse projeto não foi apresentado diretamente ao Congresso, porém influenciou a 

elaboração do PL 2516/2016, em função, segundo Maia (2016), do ativismo do Ministério 

da Justiça, sobretudo, de João Guilherme Granja. Foram trazidos vários elementos da 

proposta dos especialistas para o projeto do senador Aloísio Nunes, que está em vias de 

aprovação no Senado. Maia (2016, s.p.) destacou que “Foram negociações muito 



extensas. Tem coisas nesse projeto que são letra nossa, que a gente foi colocando lá atrás 

e discutindo”.  

De acordo com Maia (2016), a CELS definiu áreas prioritárias, que deveriam ser 

transferidas para a lei migratória brasileira: i) a ideia da migração como um direito (não-

discriminação, direito a regularização, entre outros); ii) a ideia de acesso à justiça, 

trazendo a experiência argentina exitosa; iii) os procedimentos de expulsão e controle 

judicial da expulsão. Essas áreas foram em grande medida levadas em consideração na 

Nova Lei de Migrações, que comprovam a transferência das ideias da Argentina ao Brasil. 

Maia (2016) mencionou que hoje o Projeto de Lei 2516/2015, em trâmite no 

Congresso, é uma colcha de retalhos, mas há vários elementos importados da experiência 

argentina, especialmente esses três pontos mencionados acima. Para ela, ocorreu um 

processo de transferência, ou uma coconstrução, baseado em uma adaptação à realidade 

local brasileira, especialmente ao direito que é bastante distinto do argentino. Para Maia 

(2016, s.p.): “Hoje o projeto é mais fraco do que a lei argentina; ele não é tão claro, porque 

nessas negociações as coisas vão ficando muito ambíguas”. 

O aspecto mais destacado por Maia (2016) foi a ideia de acesso à justiça aos 

imigrantes, que coincidiu com o apontado pelo entrevistado João Guilherme Granja 

(2016), que segundo eles, é uma das preocupações na Lei argentina e foi difundida para 

o Brasil. Esse ponto é um indício central da transferência do conteúdo da lei argentina 

para o projeto de lei brasileiro. 

Outro elemento que Maia (2016) assinalou foi a ideia de fortalecer a sociedade 

civil local para pressionar o governo para garantir uma proteção maior aos imigrantes, 

pois a CELS não queria ser a liderança nesse tema. Segundo Maia (2016), foram trazidas 

questões técnicas para fomentar o debate e ela acredita que ele foi bem sucedido, pois 

“[...] alguns atores que ficam só na área do assistencialismo, começaram, a se empoderar 

e a traduzir questões que eles viam na prática em artigos da lei” (MAIA, 2016, s.p.). Isso 

revela também a participação da sociedade civil brasileira no debate para a formulação 

do projeto de lei migratório. 

Na entrevista com Camila Maia (2016) foram identificadas evidências fortes da 

transferência de elementos da Lei argentina para o anteprojeto de lei brasileiro, mediada 

por comunidades epistêmicas ou atores sociais, mais do que pelos governos em si.  

A partir do ano de 2016, quando o PL 2516/2015 começou a tramitar na Câmara 

dos Deputados, ele foi reformulado e alterado várias vezes nas diversas comissões. Em 

julho de 2016, a “Comissão Especial destinada a Proferir Parecer ao Projeto de Lei” 



apresentou significativas alterações no texto proposto pelo senador Aloysio Nunes. Essas 

mudanças foram realizadas após dez audiências públicas realizadas com os mais diversos 

atores sociais, políticos e internacionais, incluindo o CDHIC, a CONECTAS, o ACNUR, 

a OIM e a OIT.  

O relatório da comissão indicava de onde foram extraídas as lições para as 

alterações nas leis, tendo um impacto da OIT e das entidades civis, que sugeriram que 

houvesse garantia de que os direitos seriam franqueados a todos os migrantes, 

independente da condição migratória. Assim, os artigos que continham uma distinção dos 

migrantes foram suprimidos do PL, resultado do protagonismo da sociedade civil. Um 

dos aspectos interessantes foi a atuação ativa dos atores sociais, entre eles a CELS 

argentina, o Centro de Referência para Atendimento do Imigrante (CRAI-SP), a Caritas, 

a Conectas e a Missão Paz na tentativa de combater a ideia de criminalização do migrante, 

a partir da apresentação de um documento conjunto com recomendações. Nesse sentido, 

várias sugestões foram acatadas, como a ideia de não privação de liberdade dos migrantes, 

como a detenção. O artigo 51 foi alterado a partir dessas recomendações, assegurando o 

direito de defesa nos processos de deportação e expulsão. Foi vetada a privação de 

liberdade em função de questões migratórias, o que foi transferido da política migratória 

argentina, incorporado por recomendações da CELS (CELS, 2015, p. 9). Comprova-se a 

importante atuação desses atores sociais na formulação do PL migratório 2516/2015, que 

deu origem à Nova Lei de Migrações brasileira, No. 13.445/2017 (CULPI, 2017). 

Federico Augusti (2016), representante da Direção Nacional de Migrações 

Argentina, em entrevista, quando questionado à respeito da possibilidade de transferência 

da lei migratória argentina, afirmou que foram transferidos para outros países da região 

“[...] a ideia da abordagem com enfoque em direitos e de regularização.” De acordo com 

o diretor: “Os países, na sua mudança de lei, tomam o exemplo da Argentina como 

inspiração, porque a Argentina tem uma legislação migratória mais avançada e moderna”. 

Segundo Augusti (2016, s.p.), “O modelo argentino foi levado a outros países em eventos, 

congressos, debates. Augusti (2016 s.p.) fez o seguinte relato: “Eu fui falar sobre a 

experiência argentina em vários países, houve trocas, e essas são as evidências. Primeiro, 

levei esse exemplo para o Projeto de lei migratório brasileiro, participando de seminários 

sobre o tema”. Paulo Sérgio de Almeida (2016, s.p.) diretor do Conselho Nacional de 

Imigrações brasileiro afirmou que: “Nos debates da Nova Lei de Migrações brasileira 

sempre é tomado em conta o marco normativo das migrações no Mercosul”, revelando o 

impacto da normativa mercosulina sobre a lei migratória brasileira.  A especialista Camila 



Baraldi (2016, s.p.) relatou que participou de um evento em 2002 organizado pelo 

Ministério da Justiça, “nessa ocasião tinha muitos argentinos trazendo a experiência da 

Argentina para pensar a nova Lei de Migrações”. 

A respeito do grau de transferência adotado, não observaram-se cópias da lei 

migratória argentina nova Nova Lei de Migrações brasileira, diferente do que ocorreu 

entre as leis migratória argentina e uruguaia (CULPI, 2017).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma série de evidências de transferência de política migratória mediada pelo 

Mercosul foram identificadas na presente investigação. Foram verificados, no conteúdo 

da Nova Lei de migrações, aspectos semelhantes à Lei de Migrações Argentina, que é 

considerada uma referência no tema migratório. Ademais, as entrevista realizadas pela 

autora com atores envolvidos no processo, desde agentes governamentais a não 

governamentais e especialistas, comprovaram que houve contatos entre os gestores de 

políticas.  

O Mercosul facilitou o contato entre os formuladores da política, através do Fórum 

migratório e seminários promovidos, sendo um agente relevante nessa transferência, 

embora não seja o agente central. A Argentina revelou-se protagonista na questão 

contribuindo para a transição para uma abordagem migratória mais focada em direitos 

humanos e tendo proposto os Acordos de Residência do Mercosul. A postura proativa da 

Argentina no tema migratório no Mercosul foi crucial para garantir a reinvenção do 

tratamento do Mercosul na questão.  

A resposta à pergunta de pesquisa proposta, de se a Lei migratória argentina 

inspirou a Nova Lei de Migrações é sim, em alguns aspectos, especialmente em função 

do trabalho das organizações não governamentais argentinas que promoveram as 

transferências e dos representantes argentinos que participaram de conferências no Brasil 

sobre o tema, levando o exemplo argentino a esses países. Porém, devido às mudanças no 

PL 2516/2015 e aos vetos de Michel Temer à Nova Lei de Migrações, pode-se dizer que 

houve poucos elementos transferidos de fato, especialmente a ideia de migração como 

um direito e de garantia do acesso à justiça aos migrantes. 

O resultado da análise das entrevistas e das leis migratórias nacionais de Brasil 

e Argentina demonstrou que houve transferência incompleta de políticas migratórias, isto 

é, apenas alguns elementos foram transferidos da Lei migratória argentina para a 



brasileira. Pode-se identificar também transferência suave, apenas de princípios e não de 

políticas, como caracterizam Evans e Davies (1999). Nesse sentido, observou-se que 

houve uma forma indireta de transferência, baseada no aprendizado, e na ideia de 

inspirações, sem haver cópias. 

Embora tenha havido a aprovação, em 2017, de uma Nova Lei de Migrações 

mais moderna e condizente à normativa internacional, ao Brasil falta a consolidação de 

uma política migratória mais consistente, pois observam-se apenas respostas pontuais a 

pressões internacionais e de atores da sociedade civil. Reis (2011) destacou que o 

ativismo dos imigrantes nas associações de defesa de seus interesses tem cumprido papel 

central na reforma da política migratória nacional, bem como o contato da sociedade civil 

brasileira com a sociedade organizada de outros países com leis mais progressistas, como 

a da Argentina. 

 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, P. S. de. Questionário aplicado por Ludmila Culpi. Curitiba, 5 abr. 2016. 

[As respostas estão sob poder da autora]. 

ARGENTINA. Dirección Nacional de Migraciones de la República Argentina (DNM). 

Portal Oficial. Disponível em: http://www.dnm.gov.ar. Acesso em: 6 ago. 2016. 

AUGUSTI, F. Entrevista concedida a Ludmila Culpi. Curitiba,18 nov. 2016. [A 

transcrição da entrevista está sob poder da autora], duração 30 minutos. 

BARALDI, C. Entrevista concedida a Ludmila Culpi. Curitiba, 28 out. 2016. [A 

transcrição da entrevista está sob poder da autora], duração 100 minutos. 

BRASIL. Lei 6815. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho 

Nacional de Imigração. Legislação brasileira. Brasília, 19 ago. 1980. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815.htm> Acesso em: 20 jun. 2016. 

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dados sobre migração, 

Portal oficial do IBGE, 2013. Disponível em: <http://censo2010.ibge.gov.br/>. Acesso 

em:30 mar. 2016.  

BRASIL. Tramitação do PL 5655/09.Legislação brasileira. Brasília, DF, 20 jul. 2009. 

Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=443102. 

Acesso em: 21 jun. 2016. 

BRASIL. Projeto de Lei migratória 2516/2015. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=8532A7962

3DD751EFDE3CDB680440B25.proposicoesWeb2?codteor=1366741&filename=PL+2

516/2015. Acesso em: 7 set. 2016. 

http://www.dnm.gov.ar/
http://censo2010.ibge.gov.br/
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=443102
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=8532A79623DD751EFDE3CDB680440B25.proposicoesWeb2?codteor=1366741&filename=PL+2516/2015
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=8532A79623DD751EFDE3CDB680440B25.proposicoesWeb2?codteor=1366741&filename=PL+2516/2015
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=8532A79623DD751EFDE3CDB680440B25.proposicoesWeb2?codteor=1366741&filename=PL+2516/2015


BRASIL Nova Lei de Migrações, 2017.  Disponível em: 

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

2 out. 2017.  

BRASIL. Nova Lei de Migração é sancionada com vetos, 2017. Disponível em: 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/05/25/nova-lei-de-migracao-e-

sancionada-com-vetos. Acesso em: 5 out. 2017. 

CABALLERO, S. El proceso de integración regional del Mercosur: ¿Qué papel juegan 

los factores ideacionales? Tese (Doutorado em Relações Internacionais) - Instituto de 

Relações Internacionais , Universidade Autônoma de Madri, 2013.  

CENTRO DE ESTUDOS LEGAIS E SOCIAIS (CELS). Relatório para a Comissão de 

Especialistas do PL brasileiro 2516/2015. Buenos Aires, fev. 2015.   

CULPI, L. Mercosul e Políticas Migratórias: Processo de Transferência de Políticas 

Públicas Migratórias pelas instituições do Mercosul a Argentina, Brasil, Paraguai e 

Uruguai (1991-2016). Tese (Doutorado em Políticas Públicas), Universidade Federal do 

Paraná, Curitiba, mar. 2017.  

CETRA, R. Entrevista concedida a Ludmila Culpi, Curitiba, 14 nov. 2016. [A 

transcrição da entrevista está sob poder da autora], duração 100 minutos. 

DOLOWITZ, D; MARSH, D. “The Future of Policy Transfer Research”, Political 

Studies Review, v.10, p. 339-345, 2012. 

DOLOWITZ, D; MARSH, D. Learning from Abroad: the Role of Policy Transfer in 

Contemporary Policy-Making, Governance, v.13, n.1, p.5–24, jan. 2000. 

DOMENECH, E. (org.), Migración y Política: el estado interrogado. Córdoba: 

Universidad Nacional, 2008, pp. 21−70. 

EVANS, M.; DAVIES, J. Understanding policy transfer: a multi-level, multidisciplinary 

perspective. Public Administration, Oxford, v. 77, n.2, p.361-385. 1999. Disponível em: 

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467- 9299.00158/pdf>. Acesso em: 20 jul. 

2016. 

ELKINS, Z; SIMMONS, B. On waves, clusters, and diffusion: A conceptual framework. 

In: American Academy of Political and Social Science, Anais…, v. 598, p. 33-51, 2005.  

GRANJA, J. G. Entrevista concedida ao Ministerio de Seguridade da Argentina, set. 

2014, Rodadas preparatórias da 35ª. Reunião de Ministros do Interior do Mercosul. 

Montevidéu, 17 set. 2014.Acesso em: 20 jul. 2016. 

GRANJA, J. G. Entrevista concedida a Ludmila Culpi, Curitiba, 16 out. 2016. [A 

transcrição da entrevista está sob poder da autora], duração 100 minutos. 

HAWKINS, D.; DARREN, G.; WADE, J. How Agents Matter. In HAWKINS, D et al. 

Delegation under Anarchy: Principals, Agents and International Organizations. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2006.  

HUSEK, C. R. Curso de direito internacional público. 5. ed. São Paulo: LTr, 2004. 

MAIA, C. Entrevista concedida a Ludmila Culpi, Curitiba, 4 nov. 2016. [A transcrição 

da entrevista está sob poder da autora], duração 100 minutos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13445.htm
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/05/25/nova-lei-de-migracao-e-sancionada-com-vetos
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/05/25/nova-lei-de-migracao-e-sancionada-com-vetos


MARGHERITIS, A. Mercosur’s post-neoliberal approach to migration: from workers’ 

mobility to regional citizenship. In: CANTOR, D. et al. A Liberal Tide? immigration and 

asylum law and policy in Latin America. p 57-80. University of London: London, 2015. 

MERCOSUL. Atas das Reuniões do Foro Especializado Migratório do Mercosul. 

Disponível em: 

http://www.migraciones.gov.ar/foro_migratorio/pdf/memoria_institucional.pdf. Acesso 

em: 27 mai. 2016. 

MERCOSUL. Acordo de Residência dos Estados-Parte do Mercosul, Bolívia e Chile. 

Disponível em: 

http://www.mre.gov.py/v1/Adjuntos/mercosur/Acuerdos/2002/portugues/56-

acuerdoresidenciamsur-boliviaychile.pdf. Acesso em: 13 jul. 2016.  

MERCOSUL Ata da Comissão Técnica da RMI Nº 2/02. Memória Institucional do 

Mercosul, Buenos Aires, 30 mai. 2002a. 

MERCOSUL Ata da Comissão Técnica da RMI Nº 3/02. Memória Institucional do 

Mercosul, Porto Alegre,30 ago. 2002b. 

MERCOSUL Ata do Grupo Especializado de Trabalho Migratório Nº 2/02. Memória 

Institucional do Mercosul, Curitiba, 11 out. 2002c. 

MODOLO, Vanina. O Mercosul Importa. A política Regional de Mobilidade Territorial. 

Contexto Internacional, Vol. 37, no. 2, 2015.  

MODOLO, V. Entrevista concedida a Ludmila Culpi. Buenos Aires, Centro de 

Pesquisa Gino Germani,15 abr. 2016. [A transcrição da entrevista está sob poder da 

autora], duração 110 minutos. 

NEJAMKIS, Lucila e SIERRA, Fulvio. Patria Grande: Consonancias y Disonacias? Entre 

políticas públicas, prácticas políticas y discursos. In: MODOLO, Vanina; NOVICK, 

Susana; (org.). Migraciones y MERCOSUR: Una relación inconclusa. Buenos Aires: 

Catálogos, 2010. 

NICOLAO, J. Las migraciones en la agenda del MERCOSUR. El rol de Argentina en el 

Foro Especializado Migratorio, Revista Eletrônica de Estudos Internacionais, Madri, 

p.1-32, v.1, n.29, jun. 2015.  

NOVICK, S. Introducción, Migraciones, políticas e integración regional: Avances y 

desafíos. In: MODOLO, V.; NOVICK, S.; MERA, G. (Ed.). Migraciones y 

MERCOSUR: Una relación inconclusa. Buenos Aires: Catálogos, 2010. 

NOVICK, S. Migración y Políticas en Argentina: Tres leyes para un país extenso (1876-

2004). In: NOVICK, S. Las migraciones en América Latina, p. 131-152. Buenos Aires: 

Catálogos, 2008.  

NOVICK, S. Migraciones en el Cono Sur: políticas, actores y procesos de integración. 

Los casos de Uruguay, Paraguay y Chile. Perspectivas, São Paulo, v. 42, jul./dez. 2012. 

PARAGUAI. Dirección Nacional de Migración de la República de Paraguay. 

Disponível em: http://www.migraciones.gov.py. Acesso em 6 de Agosto de 2016.  

REIS, R. R. A política do Brasil para as migrações internacionais. Contexto 

internacional, Rio de Janeiro, v. 33, n. 1, p. 47-69, jun. 2011.  

http://www.migraciones.gov.ar/foro_migratorio/pdf/memoria_institucional.pdf
http://www.mre.gov.py/v1/Adjuntos/mercosur/Acuerdos/2002/portugues/56-acuerdoresidenciamsur-boliviaychile.pdf
http://www.mre.gov.py/v1/Adjuntos/mercosur/Acuerdos/2002/portugues/56-acuerdoresidenciamsur-boliviaychile.pdf
http://www.migraciones.gov.py/


STONE, Diane. Transfer agents and global networks in the ‘transnationalization’ of 

policy. Journal of European Public Policy, v. 11, n. 3, p. 545–566, junho, 2004. 

URUGUAI. Dirección Nacional de Migración de la República del Uruguay (DNM). 

Portal Oficial. Disponível em: http://www.dnm.minterior.gub.uy/. Acesso em: 6 ago. 

2016. 

VELÁZQUEZ, C. Regularización migratoria en el MERCOSUR: Evidencia del 

programa Patria Grande en Argentina, Tese (Mestrado em Economia), Universidad 

Nacionald de la Plata, 2014.  

http://www.dnm.minterior.gub.uy/

