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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo geral entender o impacto do Mercosul no processo de transferência 

de políticas migratórias entre Estados-Membros do bloco. Pretende-se descobrir qual o papel do Mercosul 

nas transferência migratórias entre os Estados.  O processo de reinvenção do Mercosul nos anos 2000 

promoveu uma expansão da agenda social do bloco, a qual garantiu um avanço no debate migratório.  

Intui-se que os Acordos de Residência do Mercosul assinados em 2002 induziram a alterações nas leis e 

programas nacionais para adequação aos seus princípios. Os objetivos específicos da pesquisa são estudar 

o processo de transferência ente as leis migratórias da Argentina para a Lei uruguaia e do Programa de 

regularização migratório argentino Pátria Grande para os programas brasileiro, uruguaio e paraguaio.  

O referencial teórico da teoria da transferência de políticas fornecerá instrumentos para determinação dos 

atores,  motivações,  origem, componentes, evidências e graus de transferência (cópia, emulação, síntese 

e inspiração). A metodologia adotada é qualitativa, com base em entrevistas com gestores das políticas 

nacionais e na análise de conteúdo das atas do Foro Especializado Migratório do Mercosul e dos 

documentos referentes às normativas nacionais de Argentina, Brasil, Uruguai e Uruguai. Conclui-se que 

os Estados inspiraram-se  nas políticas e programas da Argentina, que foi a protagonista no tópico dentro 

do Mercosul, tendo sido o propositor do Acordo de Residência. O Mercosul teve um papel importante, 

porém não decisivo, atuando como espaço facilitador da transferência dentro do qual os Estados trocaram 

experiências sobre práticas nacionais e transferiram elementos destas políticas. 

Palavras-chave: Mercosul, Transferência de políticas públicas, Políticas migratórias, Acordo de 

Residência do Mercosul. 

 

Introdução 

 

A reinvenção do Mercosul, fruto da ascensão de governos de esquerda na América 

do Sul, permitiu que houvesse uma ampliação da agenda sociopolítica do bloco, 

possibilitando a consolidação do tema migratório no Mercosul sem precedentes. O maior 

avanço garantido por essa mudança foi o aprofundamento dos debates sobre mobilidade 

de pessoas na região, que resultou na assinatura dos Acordos de Residência do Mercosul 

(AR), vigentes a partir de 2009. Esse acordo contribuiu para conformar a ideia de 

migração baseada em direitos e para incentivar os Estados a implementar a regularização 

migratória de nacionais do bloco, o que ocorreu por meio do programa Pátria Grande 

Argentino e dos Trâmites Mercosul adotados por de Brasil, Uruguai e Paraguai.  

O objetivo principal do presente capítulo é verificar o potencial do Mercosul como 

agente mediador de transferência de políticas entre os Estados-Parte. Busca-se 

demonstrar o papel desempenhado pelo Mercosul como facilitador no processo de 

transferência, funcionando como um espaço de trocas de experiências domésticas entre 

gestores. No final de 2003 a Argentina aprovou uma nova Lei migratória nacional, 

considerada progressista, que serviu de inspiração para os países do bloco, como o 

Uruguai que aprovou uma nova lei migratória em 2007. Pretende-se comprovar, a partir 



da análise do conteúdo da lei argentina e da lei uruguaia, que esta última teve conteúdos 

emulados da primeira, configurando uma transferência. O referencial teórico de 

transferência de políticas públicas, formulado por Dolowitz e Marsh (2000), contribuirá 

para a explicação da estrutura da transferência. A questão de investigação a qual se propõe 

o artigo é: Qual o papel do Mercosul no processo de transferência de políticas migratórias 

entre os Estados-Parte? O argumento defendido é de que o Mercosul atua como mediador 

do processo de transferência, que ocorre, porém, representa apenas uma parte do processo 

de adoção de políticas nacionais.  

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

de transferência de políticas adotada pela metodologia fornecida para desvendar os 

elementos envolvidos na transferência. Na segunda seção, será investigado o conteúdo 

das leis migratória argentina e uruguaia, com o objetivo de encontrar eventuais identificar 

correspondências, bem como evidências de que as semelhancas foram resultados de uma 

transferência entre os agentes. Na terceira parte, serão analisados os Programas de 

regularização de nacionais do Mercosul, de Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, para 

encontrar indícios de transferência dentro do bloco. Por último, serão apresentadas as 

considerações finais a respeito do processo de transferência entre Estados do Mercosul.  

 

1. TEORIA DE TRANSFERÊNCIA E DIFUSÃO DE POLÍTICAS EM 

PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO REGIONAL 

 

Será empregado no capítulo o referencial teórico das teorias de transferência e 

difusão de políticas. As definições de transferência são variadas, mas será adotada neste 

artigo a formulada por Dolowitz e Marsh (2000), para quem representa “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” 

(Dolowitz e Marsh, 2000, p.7) 

O fenômeno da transferência de políticas é complexo, sendo a tarefa de analisá-lo 

desafiadora, devido às inúmeras dimensões e variáveis englobadas neste processo. Essa 

constatação se sustenta nas dificuldades relacionadas à identificação dos processos de 

transferência. Dentro desse raciocínio, Oliveira (2013) sustenta que “a difusão 

internacional de políticas públicas implica um fluxo de elementos de natureza política em 

diferentes níveis (global, regional, local), e instituições (O Estado, as organizações 



internacionais)” (Oliveira, 2013, p. 22). Nessa linha, os Estados não são os únicos atores 

cujas motivações devem ser determinadas, sendo necessário entender como os demais 

agentes, como organizações regionais, podem promover transferência. 

Gonnet (2012, p. 5) considera as Organizações Internacionais (OIs) como atores 

centrais no processo de produção de políticas, em função da interação estratégica desses 

agentes com os Estados e outros atores. Aponta uma função das OIs que terá grande 

relevância nesta análise: a atividade mediadora, que engloba os debates e pesquisas sobre 

temas internacionais e políticas nacionais. Esta função das OIs será central para a 

pesquisa, a medida que defende-se que o Mercosul pode atuar como um fórum de 

construção e transferência de políticas. A atividade de mediação pode ser executada por 

meio da organização de reuniões, como o Foro Especializado Migratório do Mercosul.  

Dolowitz e Marsh (2000), cuja metodologia será adotada no presente estudo, 

estabelecem quatro graus de transferência, que embasarão a verificação do processo de 

transferência através dos órgãos do Mercosul: 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 as correspondências entre o conteúdo da lei 

argentina de 2003 e da lei migratória uruguaia de 2008,  aplicando os graus de 

transferência.  

 

2.  A LEI MIGRATÓRIA ARGENTINA (Nº 25.871) COMO FONTE DE 

INSPIRAÇÃO PARA A LEI MIGRATÓRIA URUGUAIA (Nº 18.250) 

 

A Argentina aprovou em dezembro de 2003 a Lei migratória Nº 25871, chamada 

de Lei Giustiniani. Essa lei entende a migração como um direito humano, sendo contrária 

a lógica de criminalização dos migrantes. Ademais, a lei refere-se ao Mercosul e ao 

aspecto regional da migração, sendo resultado de um amplo debate entre a sociedade civil 

e o poder Legislativo e Executivo que ocorreu nos anos 2001 e 2002. Domenech (2010) 

defende que a nova lei adota a visão de inclusão do migrante, em contraste com a posição 

excludente assumida pela lei do período militar.   



A Argentina encabeçou os debates sobre a formulação dos Acordos de Residência 

do Mercosul, assinados em 2002 e ratificados em 2009, sendo protagonista nessa temática 

ao apresentar o projeto do Acordo, que promoviam a ideia de regularização de nacionais 

do Mercosul. Além do caráter propositor do país no processo de tomada de decisão do 

bloco, as políticas migratórias nacionais da Argentina tiveram um efeito de inspiração, 

como observou-se no caso da Lei migratória uruguaia.   

Ao se analisar a lei migratória uruguaia, aprovada em janeiro de 2008, observam-

se algumas cópias e emulações do conteúdo da lei migratória argentina, aprovada em 

2003. Defende-se que a lei argentina representou uma referência para a lei uruguaia. 

Segue abaixo quadro que indica as correspondências entre as leis migratórias argentinas 

e uruguaias, comprovando a transferência de políticas entre esses Estados, mediada pelo 

Mercosul. O quadro aponta, também, o grau de transferência verificado em cada caso, 

indicando que foi transferido o conteúdo da política.  

 

Quadro 1 - Correspondências e semelhanças entre a Lei Migratória Argentina e a lei migratória 

uruguaia 

Lei Migratória argentina (2003) Lei migratória uruguaia (2008) Grau de transferência 

ARTIGO 1 – A admissão, o ingresso, a 

permanência e o egresso de pessoas se 

regem pelas disposições da presente lei e 

sua regulamentação. 

Artigo 2º. - A admissão, o ingresso, a 

permanência e o egresso de pessoas se 

regerão pelas disposições da Constituição, 

da presente lei e da regulamentação que a 

seus efeitos se dite. 

Cópia do conteúdo da 

política 

ARTIGO 2° — Ao final da presente lei, se 

entende “imigrante” todo aquele 

estrangeiro que deseje ingressar, transitar, 

residir ou se estabelecer   definitiva, 

temporária ou transitoriamente no país 

conforme a legislação vigente.  

Artigo 3º.- Se entende por “imigrante” toda 

aquela pessoa estrangeiro que ingresse ao 

território com ânimo de residir ou se 

estabelecer nele, em forma permanente ou 

temporária. 

 

Cópia do conteúdo da 

política 

ARTIGO 5° —  O Estado assegurará as 

condições que garantam uma efetiva 

igualdade de tratamento a fim de que os 

estrangeiros possam gozar de seus  direitos 

e cumprir suas obrigações, sempre que 

satisfaçam as condições  estabelecidas para 

seu ingresso e permanência, de acordo com 

as leis vigentes. 

Artigo 7º. As pessoas estrangeiras que 

ingressem e permaneçam em território 

nacional nas formas e condições 

estabelecidas na presente tem garantido 

pelo Estado uruguaio o direito a igualdade 

de tratamento com o nacional como sujeitos 

de direitos obrigações. 

 

Emulação do 

conteúdo da política 

ARTIGO 6° —  O Estado em todas sua 

jurisdições, assegurará o acesso igualitário 

aos  imigrantes e suas sus famílias nas 

mesmas condições  de proteção, amparo e 

direitos dos que goram os nacionais, em 

particular o referido a serviços sociais, bens  

públicos, saúde, educação, justiça, trabalho 

e seguridade social. 

Artículo 8º.-  As pessoas migrantes e seus 

familiares gozarão dos direitos de saúde, 

trabalho, seguridade social moradia e 

educação em pé de igualdade com os 

nacionais. 

Emulação do 

conteúdo da política 



ARTIGO 7° — Em nenhum caso a 

irregularidade migratória de um estrangeiro 

impedirá sua admissão como aluno em 

estabelecimento educativo, seja este 

público ou privado; nacional, provincial ou 

municipal; primário, secundário, terciário 

ou universitário. As autoridades dos 

estabelecimentos educativos deverão 

brindar orientação e assessoramento com 

respeito aos trâmites correspondentes aos 

efeitos de soluciona a irregularidade 

migratória. 

ARTIGO 9° — Os migrantes e seus 

familiares terão direito a que o Estado lhes 

proporcione informação acerca de: (..) Seus 

direitos e obrigações com respeito a 

legislação vigente; 

Artigo 11- Os filhos das pessoas migrantes 

gozarão do direito fundamental de aceso a 

educação em condições de igualdade de 

tratamento com os nacionais. O acesso dos 

filhos dos trabalhadores migrantes as 

instituições de ensino público ou privado 

não poderão negar-se nem limitar-se a 

causa da situação irregular dos pais. 

Artigo 12- Toda pessoa migrante terá 

direito ao que o Estado lhe proporcione 

informação relativa a seus direitos, deveres 

e garantia, especialmente no que refere a 

sua condição migratória. 

 

 

Emulação do 

conteúdo da política 

ARTIGO 10 — O Estado garantirá o direito 

de reunificação familiar dos imigrantes com 

seus pais, cônjuges, filhos solteiros, 

menores ou filhos maiores com capacidades 

diferentes. 

Artigo 10- O Estado uruguaio garantirá o 

direito das pessoas migrantes a reunificação 

familiar com pais cônjuges, concubinos, 

filhos solteiros, menores ou filhos maiores 

com deficiências. 

Cópia do conteúdo da 

política 

Art. 11 – O Estado facilitará a consulta ou a 

participação dos estrangeiros nas decisões 

relativas a vida pública e a administração 

das comunidades locais onde residam. 

Art. 13 – O Estado implementará ações para 

favorecer a integração sociocultural das 

pessoas migrantes no território nacional e 

sua participação nas decisões vida pública.  

Emulação do 

conteúdo da política 

ARTIGO 23 – Consideram-se “residentes 

temporários” a pessoa estrangeira que, sob 

as condições que estabeleça a 

regulamentação, ingresse no país nas 

seguintes subcategorias: (...) l) 

Nacionalidade: Cidadãos nativos de 

Estados Parte do MERCOSUL, Chile e 

Bolívia.  

Artigo 34 -  Considera-se residente 

temporário a pessoa estrangeira que 

ingressa ao país para desenvolver uma 

atividade por um prazo determinado. (...). 

Estarão compreendidos: (..) Os cidadãos 

dos Estados membros do MERCOSUL e 

Estados associados terão também essa 

categoria quando assim solicitarem 

Cópia  do conteúdo da 

política 

Fonte: Elaboração Própria baseada nas Leis Migratórias Nacionais. 

 

Intui-se, a partir da observação do quadro 1, que a Lei migratória argentina foi 

utilizada como referência para os formuladores da lei migratória uruguaia, o que é uma 

prova da transferência de política entre esses Estados. Foram identificados quatro casos 

de artigos1 da Lei migratória uruguaia com conteúdo idêntico ao da lei migratória 

argentina, com pequenas modificação no texto, o que configura cópia. Há, também, 

quatro casos de emulação2, em que o conteúdo do artigo não é idêntico, mas é muito 

similar e transferem-se modelos da política.  

Todavia, resulta fundamental evidenciar que as correspondências na lei não são 

uma simples coincidência, mas foram frutos dos contato entre os formuladores das leis, 

                                                           
1 Artigos 2, 3, 7, 8, 10 e 34 da Lei uruguaia são cópias dos Artigos 1,2, 10 e 23 da Lei argentina.  
2 Artigos 7, 8, 11 e 13 da Lei uruguaia são emulações dos artigos 5, 6 7 e 11 da Lei Argentina. 



dentro do Mercosul. As leis migratórias foram formuladas pelos executivos nacionais, 

representantes das autoridades migratórias de cada país, os quais participaram das 

reuniões do Fórum Migratório do Mercosul, em parceria om deputados e senadores, 

demonstrando o papel do Mercosul enquanto mediador das transferências de políticas 

entre esses dois Estados. As leis, assim como o anteprojeto da lei migratória brasileira3, 

colocam forte ênfase no caráter humanista da política migratória e conferem direitos 

amplos ao imigrante. As leis argentina e uruguaia criaram suas Direções Nacionais de 

Migrações, que se tornaram as autoridades executoras da política migratória de cada país.  

Em relação aos agentes envolvidos, a Ministra do Interior do Uruguai Daisy 

Tourné em 2007, ano de aprovação da Lei migratória uruguaia, participou das Reuniões 

do Fórum Migratório do Mercosul. Essa Ministra participou também da Comissão 

Especial de População e Direito Social que elaborou projeto de lei migratória uruguaia e 

assinou o documento elaborado por essa comissão para explicar as reformas propostas 

pela nova lei. A delegação uruguaia manifestou, no ano de 2006, dentro do Foro 

Migratório do Mercosul, que estava trabalhando no anteprojeto da nova lei migratória.4 

Assim, comprova-se que a equipe responsável pela formulação da lei migratória no 

Uruguai foi a mesma que participou dos encontros do Fórum Migratório do Mercosul, 

sendo esse espaço o local em que houve a transferência entre as leis.  

Lydia de Souza (2016)5, pesquisadora uruguaia sobre o tema migratório, indicou 

que pode ter ocorrido uma transferência da ideia da política e pode ter ocorrido 

aprendizagem, mas houve uma adaptação da política a realidade uruguaia, que é muito 

particular e diferente da Argentina. Nesse sentido, a, segundo Souza (2016), a 

preocupação maior do Uruguai é “com o retorno massivo de uruguaios nos últimos anos 

e as correntes migratórias mais importantes, que conferem um perfil bastante particular 

ao país na questão migratória. Em relação ao aprendizado a pesquisadora aponta que com 

certeza aconteceu um aprendizado normativo, em função do tempo de produção do 

Acordo de Residência, que data de mais de dez anos. De acordo com a estudiosa, houve 

transferência de ideias do Mercosul e seus Estados para o Uruguai ao produzir sua lei 

migratória, mais do que políticas e programas. O espaço em que ocorreram essas 

                                                           
3 PL 2516/2015. Institui a Lei de Migrações.  
4 MERCOSUL. Fórum Migratório da Reunião de Ministros do Interior.  Ata No. 05/06, Curitiba, 3-5 de 

outubro de 2006. Disponível em: 

http://www.migraciones.gov.ar/foro_migratorio/pdf/memoria_institucional_n.pdf. Acesso em 15 de agosto 

de 2016.  
5  Lydia de Souza respondeu questionário enviado pela autora em 13 de outubro de 2016. 

http://www.migraciones.gov.ar/foro_migratorio/pdf/memoria_institucional_n.pdf


transferências foram, de acordo com Souza (2016) redes de cunho acadêmico, mais do 

que político, em torno de congressos, seminários e outros eventos que reúnem 

pesquisadores de diferentes países. Assim, as ideias sobre migração foram transferidas 

por esses especialistas e inspiraram as mudanças nas políticas nacionais 

Modolo afirmou em entrevista realizada para a presente pesquisa que houve 

intercâmbios entre os atores envolvidos na formulação da Lei Giustiniani e na Lei 

migratória uruguaia de 2008. A pesquisadora afirmou que a lei uruguaia é muito 

semelhante à da Argentina e houve visita dos especialistas argentinos durante o processo 

de gestão da lei migratória uruguaia, a partir da qual houve troca de ideias e conhecimento 

sobre o tema. Para ela, isso foi possível a partir das redes formadas, que embora tenham 

ocorrido à margem do Mercosul, podem ter sido gestadas nessas instituições.6 

Nicolao (2015, p.13) destacou que houve reformas progressistas nas normas da 

Argentina, que foi o caso pioneiro e na sequência houve a aprovação da lei migratória no 

Uruguai, “cuja reforma seguiu os princípios e critérios em matéria de reconhecimento da 

primeira”.7 Desta forma, Nicolao (2015) e Modolo (2016), embora não tenham 

participado ativamente da formulação de ambas as leis, apontaram evidências concretas 

da transferência de ideias e modelos das políticas da Argentina para o Uruguai.  

Novick (2010) entrevistou uma legisladora uruguaia que defendeu a relevância do 

Mercosul no processo de “formação de vínculos” entre agentes migratórios dos diferentes 

países. A legisladora argumentou que os problemas entres os Estados da região são 

comuns e muitas medidas adotadas por um país passam a ser adotadas por outros, em um 

processo de transferência. 

 

3. PROGRAMA PÁTRIA GRANDE ARGENTINO: MODELO PARA OS 

PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA DE BRASIL, 

PARAGUAI E URUGUAI? 

 

 

Velásquez (2013) aponta que a regularização dos imigrantes nacionais do 

Mercosul foi instrumentalizada na Argentina mediante o programa Pátria Grande. Esse 

Programa demonstra o protagonismo argentino no tema da migração e da regularização 

                                                           
6 Entrevista concedida pela pesquisadora Vanina Modolo em Buenos Aires, em abril de 2016.  

 



ao apresentar essa proposta ao Mercosul, mediante o conteúdo dos Acordos de 

Residência. 

O processo de formulação do Programa Pátria Grande foi elaborado a partir de 

uma série de decretos, sendo os mais importantes os Decretos Nº 836/04 e Nº 578/05, os 

quais implementam o Programa Nacional de Normalização Documentária Migratória. O 

Decreto Nº 836/2004 determinou a necessidade de criação de uma Direção Nacional de 

Migrações e indica, em seu capítulo 10, a criação de um programa nacional de 

regularização documentária.8 Por sua vez, o Decreto Nº 1.169 de setembro de 2004, 

definiu os critérios para regularização de estrangeiros advindos de fora do Mercosul 

ampliado, com base na Lei migratória 25.871, que estabelece a implementação de 

medidas de regularização migratória para os imigrantes.9 

O decreto Nº 578/05 determinou a emergência administrativa referente à tarefa da 

DNM de regularizar os imigrantes indocumentados. A disposição Nº 53.253/2005 

estabelece o surgimento do Programa Pátria Grande, que tem foco sobre a regularização 

dos imigrantes oriundos de países do Mercosul ampliado, que entraram no país antes de 

17 de abril de 2006. Assim, formula-se um critério de nacionalidade específico para a 

regularização de estrangeiros em solo argentino.10 (Nejamkis; Serra, 2010).   

 Foram identificadas algumas correspondências do Programa Pátria Grande 

argentino com o Acordo de Residência do Mercosul, especialmente em relação aos 

documentos solicitados para que o trâmite seja realizado. Os documentos requeridos são: 

i) documento de identidade, reconhecido pelo Ministério das Relações Exteriores; ii) 

documento de antecedentes penais na Argentina, no país de origem e internacional; iii) 

declaração de data de ingresso na Argentina; e iv) comprovante de pagamento de taxa. 

Esses documentos estão contidos no art. 4º do acordo de Residência do Mercosul.11 Os 

Acordos de Residência preveem, ainda, a exigência de certidão de nascimento e de 

certificado médico, quando requerido pela normativa nacional.  Portanto, o Programa 

Pátria Grande argentino foi o primeiro programa fruto do compromisso entre os Estados 

de promover a regularização de nacionais do Mercosul. 

                                                           
8 Decreto No. 836/2004. Disponível em: http://www.protecciondedatos.com.ar/dec836.htm. 
Acesso em 13 de julho de 2016.  
9 Decreto No. 1.169 . Disponível em: http://data.triviasp.com.ar/files/D116996.htm. Acesso em 13 
de julho de 2016.  
10 Art. 4 da Disposição Nº53.253/2005. 
11 Acordo de Residência para nacionais do Mercosul e Estados-Partes.  

http://www.protecciondedatos.com.ar/dec836.htm
http://data.triviasp.com.ar/files/D116996.htm


 No título II, que trata do desenvolvimento do Programa, está prevista a concessão 

de residência a pais, cônjuges e filhos de argentinos nativos ou por opção. Esse item 

refere-se à ideia de reunificação familiar, que está contemplada no artigo 9 do Acordo de 

Residência do Mercosul. O elemento de implementação do programa Pátria Grande que 

destoa do estipulado pelo Mercosul é a exigência dos documentos estarem em língua 

nativa12, sendo exigida a tradução em caso de estarem em outro idioma, o que representa 

um empecilho para os cidadãos brasileiros.   

A data de finalização estabelecida para o Programa foi alterada pelas disposições 

35.768/8, a 76.748/08, 1074/09 e 2440/09. A partir de junho de 2008, quando o Programa 

Pátria Grande foi extinto, foi incluída a nacionalidade mercosulina como critério para 

concessão de residência ordinária pela DNM. A Argentina desenvolveu as Instruções do 

Trâmite Mercosul em 2009 e 2010, definindo os requisitos e documentos solicitados para 

cidadãos do Mercosul. Em comparação à documentação requerida pelo Programa Pátria 

Grande, a única diferença é a exigência de comprovação de entrada no país. Ademais, é 

solicitado aos nacionais de Bolívia, Peru e Paraguai o certificado de antecedentes penais, 

o que é um elemento discriminatório do trâmite, não respeitando a lógica universalista 

dos AR. Em 2009, foi definida a necessidade de se apresentar um comprovante de 

residência no nome do requerente, o que também é exigido no Brasil, com vistas a impedir 

que alguém que não resida no país usufrua dos serviços sociais públicos13.  

Em entrevista concedida em 2007, o Ex-Diretor Geral de Migrações da Argentina, 

que estava à frente do órgão quando da implementação do Programa Pátria Grande, 

Ricardo Eusébio Rodriguez, afirmou que a recepção do Programa por parte dos outros 

Estados do Mercosul foi excelente, em função das repercussões que o programa teve no 

tratamento do tema de regularização no nível regional.14 Segundo Rodriguez (2007) o 

programa Pátria Grande foi além dos Acordos de Residência do Mercosul. Para o ex-

diretor, o Presidente Nestor Kirchner foi o primeiro a adotar a normativa, com vistas a ser 

um exemplo para os outros países. Nesse sentido, Rodriguez (2007, p. 7) ressalta: 

 

Imediatamente logramos o interesse dos outros países do Mercosul no nosso 

Programa, em como se implementa, quais são os critérios que utilizamos e hoje 

podemos avançar para replicá-lo em quase todos os países da América do Sul. 

A reciprocidade se conseguiu com o exemplo.15 

                                                           
12 Art 8 da Disposição Nº53.253/2005. Acesso em 13 de julho de 2016. 
13 Disposição DNM 2762/09. 
14 Entrevista Disponível em: http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2007/00431.pdf.  

 

http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2007/00431.pdf


 

Essa declaração de Rodriguez demonstra a intenção da Argentina em transferir 

suas políticas e dos Estados do Mercosul em tê-la como inspiração. Na mesma entrevista 

Rodriguez pontua que o espaço que garantiu esse contato e articulação foi o Foro 

Especializado Migratório do Mercosul, no qual se buscam soluções conjuntas aos 

problemas regionais. De acordo com Rodriguez (2007), nessas reuniões foi possível ter 

em conta as particularidades de cada legislação nacional para aplicação do Programa 

Pátria Grande. Outro fator importante de aproximação entre os legisladores de cada país 

foram os acordos realizados entre as Direções Nacionais de Migração. 

Na sequência serão apresentados os programas de normalização documentária de 

nacionais do Mercosul de Brasil, Uruguai e Paraguai, com vistas a investigar se foram 

impactados pelo Programa Pátria Grande argentino e pelos Acordos de Residência do 

Mercosul.  

 

4.1.  Programa de Regularização Migratória no Brasil 

 

 

O Brasil tem uma lei para imigrantes bastante retrógrada, sendo o Estatuto do 

Estrangeiro datado de 1980, no período da ditadura militar. A lei em vigência reflete a 

lógica securitária conferida à migração e a ideia de criminalização do imigrante. Existe 

desde 2015 o Projeto de Lei 2516 em tramitação no Congresso Nacional para atualizar a 

Lei Migratória. Essa reformulação da lei é resultado de um conjunto de demandas, entre 

elas a necessidade de adequação à normativa do Mercosul. Contudo, embora o Mercosul 

importe, a partir de entrevistas realizadas com as especialistas Deisy Ventura e Camila 

Baraldi16, foi possível concluir que os Acordos de Residência (AR) tiveram um impacto 

maior para a realidade dos imigrantes do que sobre as mudanças das leis, pois o fenômeno 

da alteração das Leis migratórias é multidimensional. Baraldi (2016) destaca que existem 

vários atores envolvidos no processo de formulação da lei brasileira, sendo improvável 

uma transferência de uma Lei já existe, porém defende que ocorrem trocas dentro do 

                                                           
16 Entrevista realizada com a especialista em Mercosul e migração, Deisy Ventura, membro do Comitê de 

especialistas que formulou o Anteprojeto de Lei de Migrações PL 2516/2016 em Florianópolis, dia 29 de 

setembro de 2016. Entrevista realizada por Skype com Camila Baraldi, especialista em migração sul-

americana, em 21 de outubro de 2016.  



Mercosul e em outros fóruns. Deisy Ventura (2016) argumenta que o AR não condicionou 

mudanças na política migratória brasileira, que ainda não ocorreram. 

Em relação a regularização de estrangeiros, a última Lei de anistia do Brasil, a Lei 

Nº 11.961, de 2 de julho de 2009, que garantia a regularização migratória dos imigrantes 

vivendo sem documentação no país, determinou, em seu artigo 1º, que: “Poderá requerer 

residência provisória o estrangeiro que, tendo ingressado no território nacional até 1o de 

fevereiro de 2009, nele permaneça em situação migratória irregular”.17 Essa Lei 

estabeleceu que o registro provisório teria validade de dois anos, podendo ser passada a 

permanente, desde que o estrangeiro comprove:  

I - exercício de profissão ou emprego lícito ou a propriedade de bens 

suficientes à manutenção própria e da sua família; II - inexistência de débitos 

fiscais e de antecedentes criminais no Brasil e no exterior; e III - não ter se 

ausentado do território nacional por prazo superior a 90 (noventa) dias 

consecutivos durante o período de residência provisória.  

A Lei de Anistia brasileira não faz qualquer referência ao Mercosul e seus 

nacionais, sendo destinada a qualquer imigrante, sem discriminação por nacionalidade. 

Esse aspecto é resultado da relevância menor dos migrantes mercosulinos no montante 

total de estrangeiros no Brasil, o que os coloca como uma questão secundária. Contudo, 

nota-se que os documentos exigidos (comprovante de meios de vida lícitos e antecedentes 

criminais) correspondem aos documentos estipulados no Acordo sobre residência do 

Mercosul. Ademais, o ano de adoção da Lei, 2009, é o mesmo de entrada em vigência do 

Acordo de Residência do Mercosul. Portanto, revela-se um impacto do Mercosul na 

política migratória brasileira, especialmente a partir da mudança de paradigma do Brasil, 

que se tornou mais aberto à regularização dos imigrantes. Essa influência foi comprovada 

na entrevista realizada com Paulo Sérgio de Almeida, presidente do Conselho Nacional 

de Imigração (CNIg)18, que tem participado ativamente do processo de formulação da 

política migratória brasileira.  

Almeida (2016) defende que houve transferência dentro do Mercosul, ou seja, que 

a normativa do Brasil foi impactada pelas decisões do Mercosul, ao afirmar que na 

“Política Nacional de Imigração e Proteção ao Trabalhador Migrante” estabelecida pelo 

CNIg em 2010, “constou o princípio de que a migração é um direito inalienável de todas 

                                                           
17 BRASIL. Lei de Anistia, 2 de julho de 2009. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11961.htm. Acesso em 14 de julho de 

2016.  

18 Entrevista realizada pela autora em junho de 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11961.htm


as pessoas, cuja inspiração veio da legislação migratória argentina, compartilhada no 

âmbito das discussões do SGT-10 do Grupo Mercado Comum do Mercosul”.  Sobre as 

transferências entre Estados, Almeida (2016) pontua que outro aspecto da legislação 

migratória argentina que “inspirou os debates na nova Lei Migratória brasileira foram as 

categorias de residência utilizadas”.  

O Decreto Nº 6893, expedido no mesmo dia da Lei Nº 11.961, regulamentou a 

concessão de residência provisória e permanente para o estrangeiro em situação irregular 

no Brasil. Esse decreto determinou que o estrangeiro deve se dirigir a Polícia Federal 

portando os documentos necessários (documento de identificação, antecedentes criminais 

e penais, foto, comprovante de entrada no Brasil e de pagamento das taxas R$ 31,05 para 

a carteira de estrangeiro e R$ 64,58 para a taxa de registro). No momento da mudança de 

residência temporária para permanente, os documentos apresentados, além dos anteriores, 

é a certidão negativa de débitos fiscais junto ao instituto de seguridade social e relativos 

a impostos federais.19 

Com relação ao procedimento de regularização migratória vigente para 

estrangeiros que ingressaram após 1º de fevereiro de 2009, a entidade responsável pela 

concessão da residências é a Polícia Federal. Isso demonstra a prevalência da visão da 

imigração como um tema de segurança nacional e da criminalização do imigrante. 

Existem severas críticas a essa autarquia, especialmente porque o setor responsável pelo 

atendimento aos estrangeiros é despreparado para realizar o serviço.  

O Decreto nº 6975/2009 regeu a concessão de residências temporárias, pelo prazo 

de dois anos, para os estrangeiros de nacionalidade dos países signatários do Acordo de 

Residência do Mercosul. O Decreto previa que, nos 90 dias antes do encerramento da 

validade de sua residência provisória, o candidato poderá solicitar a residência 

permanente, desde que preenchidos os requisitos definidos no Decreto. Esse documento 

é resultado dos Acordos de Residência do Mercosul e foi implementado após a sua 

ratificação. 

Os documentos exigidos no Brasil para a concessão de residência temporária aos 

nacionais do Mercosul (e depois transformá-la em permanente) são: i) formulário 

preenchido pela internet e agendamento online; ii) 2 fotos 3x4; ii) passaporte original 

válido ou cédula de identidade e cópias autenticadas; iv)  documento comprovando a 

filiação; v) Certidão de antecedentes criminais emitido pela Polícia Federal;  vi) Certidão 

                                                           
19 Decreto 6893. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2009/Decreto/D6893.htm Acesso em 15 de julho de 2016.  



de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil; vii) Certidão de antecedentes 

criminais do País de origem ou dos países de residência nos 05 anos anteriores à entrada 

no Brasil; viii) Cópia simples de comprovante de residência recente;  ix) Comprovante de 

pagamento das GRU (R$ 106,45 referente ao registro de estrangeiros e R$ 204,77 

referente a emissão de carteira); x) apresentar a carteira anterior  (registro nacional de 

estrangeiros); xi) Declaração de que não foi processado ou condenado criminalmente no 

Brasil ou no exterior; e xiii) Comprovação de meios de vida lícitos.20 

Em termos criminais, são exigidos os mesmos documentos indicados no acordo 

de Residência do Mercosul. Contudo há outros documentos, como o certificado de 

inscrição consular, o comprovante de meios de vida lícitos e de residência que não são 

previstos no Acordo de Residência. Se comparados aos documentos exigidos pelas 

demais modalidades como reunificação familiar, casamento e união estável, estes são 

praticamente os mesmos, não fornecendo maiores facilidades ao imigrante mercosulino.  

Ademais, as taxas cobradas pela Polícia Federal para o trâmite do Mercosul são 

elevadas, em um total de R$ 311,22 gastos para a residência temporária e mais R$ 311,22 

para solicitar a permanente, totalizando R$ 622,44, o que torna inacessível o requerimento 

para o imigrante com condição financeira Os documentos emitidos no exterior devem ser 

legalizados por repartição consular brasileira, p que tem um custo elevado e restringe o 

alcance da residência aos imigrantes. Um aspecto positivo do trâmite brasileiro é a não 

exigência de tradução juramentada, a qual encareceria o processo. 

 

4.2. Programa de Regularização Migratória no Uruguai 

 

 O Uruguai estabeleceu, em sua nova lei migratória Nº 18.250 de 2008, um capítulo 

que tratava da regularização migratória. Essa lei foi resultado especialmente de uma 

pressão pública pela proteção aos emigrantes e aos retornados ao país, sendo pouco 

impactada pelo Mercosul. Contudo, conforme verificado, o conteúdo da lei se aproxima 

em vários aspectos da lei argentina, comprovando a emulação. Segundo Lydia de Souza 

(2016)21 os Acordos de Residência implicam em formar um marco normativo regional no 

tema migratório, exigindo que os Estados tenham que se adequar no que se refere “a 

coordenação de tramites e comunicações”. Porém, a construção da política se deu dentro 

                                                           
20POLÍCIA FEDERAL. Documentos necessários para registro – Acordo de Residência Mercosul e 

Associados. Disponível em: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/estrangeiro/acordo-de-residencia-mercosul-

e-associados. Acesso em: 14 de julho de 2016.  
21 Lydia de Souza respondeu questionário enviado pela autora em 13 de outubro de 2016.  

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/estrangeiro/acordo-de-residencia-mercosul-e-associados
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/estrangeiro/acordo-de-residencia-mercosul-e-associados


do âmbito doméstico, como reflexo de uma “realidade migratória de uruguaios retornados 

em massa”. 

Em relação à normalização documentária, o Uruguai aprovou em 28 de agosto de 

2014, a lei nº 19254, que substituiu a Lei 18.250 de 2008, que tratava da concessão de 

residência a nacionais dos Estados do Mercosul. Essa nova lei22 de regularização 

migratória tem o objetivo de facilitar a residência aos estrangeiros, cônjuges, filhos, pais 

ou netos de nacionais uruguaios e a nacionais dos Estados partes e associados do 

Mercosul. O Ministério das Relações Exteriores se compromete a expedir a residência 

permanente a nacionais do Mercosul que apresentarem a documentação solicitada em, no 

máximo, 30 dias.  

O trâmite no Uruguai, diferentemente do processo dos demais países, é gratuito, 

sendo uma grande conquista aos ilegais que não tinham condição de garantir sua 

regularização. O agendamento é online e não é solicitada comprovação de meios de vida. 

Esse trâmite extingue a residência provisória para os cidadãos do Mercosul, concedendo 

automaticamente a residência permanente a esses nacionais.  

Os documentos exigidos são: documento de identidade, certificado de 

antecedentes penais do país de residência dos últimos cinco anos e declaração de carência 

de antecedentes penais ou policiais internacionais. É obrigatória a tradução destes 

documentos e o reconhecimento dos mesmos pelo Ministério das Relações Exteriores do 

país. Os cidadãos que possuírem residência temporária devem apresentar uma certidão de 

comprovação de movimentos migratórios23. 

Em setembro de 2014, as primeiras residências permanentes foram concedidas aos 

nacionais do Mercosul no país. Essa lei, segundo o Ministério das Relações Exteriores do 

Uruguai, “facilita o acesso a direitos que se somam às ações e políticas orientadas a 

fortalecer e construir integração, a melhoria da gestão consular e a reforma do Estado”. 

Neste comunicado, o Uruguai faz referência ao termo cunhado pelo governo argentino 

em seu Programa Pátria Grande, assinalando que:  

 
A nova lei nº 19.254 surge da necessidade de adaptar as estruturas do Estado 

para acompanhar os desafios do crescimento e desenvolvimento do país, 

facilitando ao migrante o acesso a seus direitos, tanto as famílias dos 

                                                           
22 URUGUAI. Lei migratória No 18.250. Disponível em: 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1632791.htm.Acesso em 3 de agosto de 2016. 
23 Documentos necessários para o trâmite de residência. Disponível em: 

https://sitios.mrree.gub.uy/tramites/seleccionar/documento/InstructivoMercosurYAsociadosExterior.pdfA

cesso em 3 de agosto de 2016.  

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1632791.htm
https://sitios.mrree.gub.uy/tramites/seleccionar/documento/InstructivoMercosurYAsociadosExterior.pdf


compatriotas que tenham decidido retornar ao Uruguai, quanto aos nacionais 

desta Pátria Grande, que é o Mercosul24. 

 

 O comunicado ainda destaca que se busca uma “resposta administrativa humana 

e efetiva para a regularização migratória no país”, estreitando os vínculos entre os 

imigrantes e o país, “honrando os laços que nos unem a comunidade regional”. A 

solicitação da residência pode ser feita em outro país, com base em um agendamento 

online, em que se definem a data da entrevista, com o objetivo de reduzir a burocracia do 

trâmite.  

 

4.3. Programa de Regularização Migratória no Paraguai 

 

Em relação a lei migratória, o Paraguai, assim como o Brasil, ainda não teve 

alterações em sua legislação. Em 2014, Direção Geral de Migrações (DGM), a 

demonstrou uma preocupação em estabelecer uma nova política migratória no país, bem 

como atualizar a legislação vigente25.  Nesse sentido, em maio de 2016 foi apresentado 

ao Parlamento um Projeto de Lei de alteração da lei migratória, que encontra-se em 

vigência. Existe uma pressão por parte das organizações civis por garantir maiores 

direitos aos emigrantes, que são o principal fluxo migratório do Paraguai e incentivar o 

retorno.  

A lei migratória vigente do Paraguai No 978 foi aprovada em 1996. No Paraguai, 

a DGM desenvolveu ações para regularização de brasileiros baseando-se nos Acordos de 

Residência. Em 2009, mesmo ano da Lei de Anistia brasileira, a DGM formulou um 

projeto piloto de normalização documentária de brasileiros em Santa Rita (no 

Departamento de Alto Paraná). O resultado dessa iniciativa foi a concessão de 1100 

residências provisórias. No final de 2009, o projeto se transformou no “Programa de 

Regularização Migratória e Implementação do Acordo Mercosul”, que foi executado em 

2010 e 2011 (OIM, 2011).  

A DGM estabeleceu em 2009, em conformidade com as leis nº 3565/08 e 3578/08, 

a resolução 313/2009 que determinava os requisitos para a regularização migratória 

temporária dos nacionais dos Estados Partes do Mercosul e Estados associados, que são: 

                                                           
24 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO URUGUAI. Comunicado No.47/14. Acesso em: 

11 de julho de 2016. 
25 Direção Geral de Migrações, 2014. Disponível em: http://www.migraciones.gov.py/web/guest/noticias. 

Acesso em 3 de agosto de 2016.  



passaporte válido; certidão de nascimento; certificado de antecedentes penais no país de 

origem e destino e internacionais; certificado de saúde, registro de entrada no país, 

pagamento de taxas e duas fotos.26 

A lei 4429/2011 estabeleceu a Lei de Anistia Migratória, que garantiu a 

regularização migratória de estrangeiros vivendo ilegalmente no país, a qual foi 

acompanhada pela Direção Geral de Migrações e a Organização Internacional para as 

Migrações. A Lei 4686/2012 prorrogou o prazo de vigência da lei de Anistia Migratória 

no país. Essas leis são amplas, ou seja, não dão preferência aos nacionais do Mercosul 

contemplando todos os cidadãos estrangeiros que vivam em situação irregular.  

A diferença na implementação dos AR no Paraguai é que este país requer um 

certificado médico que comprove que o demandante tem boas condições de saúde física 

e mental e que não possui doenças infectocontagiosas.  

Em relação a possibilidade da transferência do Programa Pátria Grande, Novick 

(2012) realizou entrevistas com um funcionário da Direção Geral de Migrações paraguaia 

que indicou a emulação do Programa Pátria Grande argentino pelo país. Lembrando que 

o Paraguai foi o país que mais demonstrou interesse dentro do Foro Migratório 

Especializado do Mercosul no programa argentino, indicando sinais claros de 

possibilidade de copiar o programa. O funcionário assinalou:   

 
 
Nós implantamos um decreto de normalização migratória aqui no Paraguai 

como o Programa Pátria Grande da Argentina [...]”. Assim, se propõe começar 

ações para documentar estudantes das universidades privadas, onde há muitos 

estrangeiros ilegais, especialmente brasileiros. 27 

  

 

 

5.  COMPARAÇÃO ENTRE OS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃ: HOUVE 

UMA TRANSFERÊNCIA MIGRATÓRIA NO MERCOSUL? 

 

 

É fundamental proceder a uma análise comparativa do procedimento adotado em 

cada Estado no trâmite de normalização documentária de nacionais do Mercosul, com o 

objetivo de identificar possíveis transferências de políticas entre Estados.  O quadro 

                                                           
26 Direção Nacional de Migrações. Digestivo Normativo de Migrações. (DGM, 2010). Disponível em: 

http://www.migraciones.gov.py/radicacion-temporaria-a-ciudadanos-del-mercosur. Acesso em 3 de agosto 

de 2016.  

 



comparativo abaixo compara as características dos programas e trâmites dos quatro 

Estados Partes do Mercosul a respeito da concessão de residências a nacionais dos 

Estados-Partes e Associados do Mercosul. 

 

QUADRO 6.6. – COMPARAÇÃO ENTRE OS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO 

MIGRATÓRIA DE NACIONAIS DO MERCOSUL DE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAI 

E URUGUAI 

 Programa Pátria 

Grande e Trâmite 

Mercosul Argentino 

Trâmite Mercosul 

no Brasil 

Trâmite 

Mercosul no 

Uruguai 

Trâmite Mercosul no 

Paraguai 

Ano de 

estabelecimento 

do trâmite 

2006 (Programa Pátria 

Grande – com todos) 

2006 (apenas com 

Uruguai) 

2008 (Argentina) 

2006 (apenas 

com Brasil e 

Argentina) 

2009 

Documentos 

exigidos 

- documento de 

identidade 

- certidão de 

nascimento  

- antecedentes penais e 

policiais nacionais e 

internacionais 

- comprovante de 

entrada 

- certificado de 

residência 

- documento de 

identidade 

- certidão de 

nascimento -

antecedentes 

penais e policiais 

nacionais e 

internacionais 

- comprovante de 

entrada 

- certificado de 

residência 

- comprovante de 

meios de vida 

lícitos 

- documento de 

identidade 

- antecedentes 

penais e 

policiais 

nacionais e 

internacionais 

- comprovante 

de entrada 

- certificado de 

residência 

- documento de 

identidade 

- certidão de 

nascimento ou 

casamento, 

Antecedentes penais e 

policiais nacionais e 

internacionais 

- certificado médico 

Tempo de 

concessão 

 Indeterminado Indeterminado 30 dias Indeterminado 

Exigência de 

tradução 

Sim Não Sim Não 

Valores do 

trâmite 

Trâmite - AR$600 

DNI – AR$60 (pago 

duas vezes) 

Trâmite-R$106,45 

r RNE- R$ 204,77 

Gratuito GS 1.155.238 

Residência 

temporária e 

permanente 

Temporária depois 

permanente 

Temporária depois 

permanente 

Automaticament

e a temporária 

Temporária depois 

permanente 

Fonte: Elaboração Própria com base nos Programas Migratórios nacionais 

 

Observa-se que o trâmite se iniciou de modo unilateral no caso da Argentina, 

através do Programa Pátria Grande, que inspirou o Brasil a aplicá-lo em agosto de 2006, 

de modo bilateral com o Uruguai e em 2008, com a Argentina28 e o Uruguai também de 

modo bilateral (apenas com Brasil e Argentina em um primeiro momento). Em 2009, o 

Brasil, através da Resolução de Recomendação n.º 11 do Conselho Nacional de Migração, 

                                                           
28 O Acordo foi assinado em 2005, mas só foi aprovado em 2008. 



passou a implementar com a Bolívia e o Chile, os Acordos sobre Residência para 

nacionais do Mercosul.29 

O Paraguai aplicou anteriormente o trâmite com o Brasil e apenas em 2009 com 

os demais Estados membros do bloco e Associados. Assim, verifica-se uma transferência 

da política argentina, Programa Pátria Grande, para os demais países, que passam a 

aplicar o trâmite após a iniciativa da Argentina em relação à regularização. 

 Analisando-se o quadro acima, constata-se que o Uruguai é o país que tem o 

trâmite mais avançado, sem cobrar taxas, concedendo a residência permanente 

automaticamente e sem exigência de comprovante de meios de vida ou residência. 

Contudo, são requeridos o reconhecimento dos documentos e as traduções. Os valores do 

trâmite são elevados na Argentina e no Brasil, que exigem a transformação da residência 

temporária outorgada por dois anos em permanente, com pagamento das taxas 

novamente.  

No caso do Brasil e do Paraguai, exigem-se praticamente os mesmos documentos 

que a Argentina, com exceção do comprovante de meios de vida lícitos (Brasil) e 

certificado médico (Paraguai), configurando uma transferência de política do tipo 

emulação. O Uruguai implementou a política com várias alterações, configurando uma 

inspiração do Programa Pátria Grande argentino e do Acordo de Residência do Mercosul.  

A Argentina demonstrou uma preocupação em difundir nacionalmente o 

Programa para que ele tivesse maior alcance, assim como em âmbito regional. O 

Programa foi levado a discussão no Fórum Migratório da Reunião de Ministros do Interior 

do Mercosul, o que culminou na assinatura da “Declaração sobre o Programa Pátria 

Grande30”, a partir da qual os Estados se comprometeram a facilitar a regularização de 

nacionais argentinos em seu território. Esse documento revela a difusão dessa ideia 

semeada pela Argentina nesse espaço, pois os Estados se comprometeram a facilitar a 

seus cidadãos o processo de regularização, o que ocorreu na sequência, com 

procedimentos semelhantes que respeitavam as normas estabelecidas nos Acordos de 

Residência do Mercosul. 

Sobre o potencial do Mercosul como mediador de transferência de políticas e do 

impacto de suas decisões sobre as políticas nacionais, Perez Vichich (2016) indica que os 

Acordos de Residência e Regularização representam um salto qualitativo: 

                                                           
29 MERCOSUL. “Las migraciones humanas em el Mercosur: uma mirada desde los derechos humanos”. 

Compilación Normativa, Observatório de Políticas Públicas do Mercosul, 2009, p. 156.  
30 Ata da Reunião do Foro Especializado Migratório Nº 4/05. 



 

(..) ao estabelecer normas comuns para a tramitação da residência dos 

nacionais do Mercosul e este é um mecanismo de fortalecimento da integração 

regional único no mundo, que ademais foi acompanhado de políticas de 

regularização que cada país foi colocando em prática de acordo com seus 

tempos e necessidades.  

 

Portanto, segundo a pesquisadora, as normas do Mercosul contribuíram para 

modificar as políticas de regularização migratória nacionais, conforme foi comprovado 

no presente artigo. Assim, Vichich (2016) assinala que os Acordos de Residência são a 

norma intergovernamental mais central do processo, cuja adoção extrapolou a sua 

intenção inicial, “(...) ao modelar as políticas migratórias para a região”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma série de evidências de transferência de política migratória mediada pelo 

Mercosul foram identificadas na presente investigação, a partir da análise do conteúdo 

dos Programas de regularização nacional e por meio de entrevistas realizadas com 

especialistas e gestores. Foram verificadas, no conteúdo da lei migratória uruguaia de 

2007, emulações e cópias do pais, vizinho Argentina, que é considerado uma referência 

no tema migratório. O Mercosul contribuiu para esse contato, através do Fórum 

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

conforme comprovado por gestores de política migratória e especialistas entrevistados. A 

Argentina revelou-se protagonista na questão contribuindo para a transição para uma 

abordagem migratória mais focada nos direitos humanos. 

Na sequência, foram apresentados os elementos do “Programa Pátria Grande”, 

que foi pioneiro na temática da concessão de residência a cidadãos mercosulinos, com 

400 mil residências outorgadas. Foram apresentados, também, os programas de 

regularização brasileiros, como a Lei de Anistia de 2008, inspirada no AR e o Trâmite 

Mercosul, que passou a ser aplicado em 2009, após a ratificação do AR. Os Acordos de 

Residência do Mercosul representaram elementos relevantes para esses programas, a 

partir dos quais os Estados se comprometeram com a normalização documentária de 

nacionais do Mercosul.  No Uruguai, o Trâmite foi aplicado a partir de 2008 e em 2014 

foi aprovada a Lei Nº 19.254, que facilitava a residência definitiva no Uruguai para os 

nacionais do Mercosul e Estados-Partes. A partir de 2009, o Paraguai implementou o 

“Programa de Regularização Migratória e Implementação do Acordo Mercosul”, 



concedendo residência aos cidadãos do bloco. Na comparação entre os programas de 

regularização dos quatro Estados ficou evidente a transferência de elementos do 

Programa Pátria Grande argentino, do tipo emulação, para o Brasil e Paraguai– devido a 

diferenças em alguns documentos exigidos no trâmite - e inspiração para o Uruguai – que 

apresentou uma política diferenciada, com exigências distintas no trâmite.  

A adoção da teoria de transferência revelou-se um recurso importante no caso 

migratório dentro do Mercosul a medida que foram identificados interesses por parte dos 

Estados de difundir e emular políticas. O Mercosul possui impacto significativo na busca 

pela adoção de uma abordagem comum sobre o tema, mesmo que a harmonização das 

leis esteja distante.  Deste modo, a teoria de transferência de políticas representou uma 

estratégia interessante para verificar os efeitos reais do processo de integração sobre as 

políticas domésticas.  

O argumento defendido no artigo, de que houve um processo de transferência 

entre os Estados mediada pelo Mercosul com distinções na formulação das leis e 

aplicação dos programas, se comprovou. Cada país implementa o Trâmite Mercosul de 

modo diferenciado, mas respeitando as exigências mínimas do Acordo de Residência do 

Mercosul. Assim, a transferência foi incompleta, devido a necessidade de adequar a 

política aos contextos nacionais de cada Estado. 
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