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A Migração Venezuelana para o Brasil -
Números

• “Baixa presença de venezuelanos devido a pouca densidade
demográfica e extensas áreas rurais e reservas indígenas.” (SILVA, 
2017)

• Estado de Roraima divulgou 30 mil venezuelanos no ano de 2016. 

• PF – 56.754 entradas e 47.074 saídas. 



A Migração Venezuelana para o Brasil -
Números

• Fronteira Livre entre Pacaraima/BR e Santa Helena/VEN



A Migração Venezuelana para o Brasil -
Números

• 2.243 Pedidos de Refúgio no Ano de 2016. 

• Entre 4 e 5 mil agendamentos para solicitação de refúgio na SR da 
PF em Roraima para o ano de 2017.

• Cerca de 1.200 pedidos já realizados entre Jan/2017 a Mar/2017.



Regularidade Migratória

• Dificuldade na regularização
migratória – Solicitação de 
Refúgio

• Filas na PF e demora de 5 a 7 
meses para o pedido ser
processado.

• Resolução n. 126 de 3 de 
março de 2017 do CNIg.



Regularidade Migratória

• Os Venezuelanos são Refugiados? 

• Convenção de 1951 e Lei 9.474

• Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:

I – devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de 
nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país;

II – não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência 
habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias 
descritas no inciso anterior;

III – devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a 
deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.



Regularidade Migratória

Resolução n. 126 do CNIg

Art. 1º Poderá ser concedida residência temporária, pelo prazo de até 2 anos, ao estrangeiro que tenha
ingressado no território brasileiro por via terrestre e seja nacional de país fronteiriço, para o qual ainda não
esteja em vigor o Acordo de Residência para Nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL e países associados.

Parágrafo único. A solicitação de residência temporária deverá ser feita junto às unidades da Polícia Federal, 
para registro, mediante a apresentação da seguinte documentação:

I - requerimento preenchido;

II - duas fotos 3x4;

III - cédula de identidade ou passaporte válido;

IV - certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular;

V - certidão negativa de antecedentes criminais emitida no Brasil;

V - declaração de que não foi processado criminalmente no país de origem; e

VI - comprovante de pagamento de taxas.
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Dificuldades no Acolhimento no Estado de 
Roraima

• Ausência da Prefeitura (Antagonismo);

• Pouco envolvimento do Estado;

• Poucos Recursos do Governo Federal;

• Pouco Envolvimento da Sociedade Civil.



Dificuldades no Acolhimento no Estado de 
Roraima

• Estado de Emergência na Saúde Pública - 324 em 2014 para 1.240 
no ano de 2016.

• Decreto de 7 de Dezembro de 2016 – Governo de Roraima.

• Criação do Gabinete Integrado de Gestão Migratória (Coordenado
pela Defesa Civil)



Perspectivas

• Continuidade do fluxo migratório para o Brasil;

• Pouca ou nenhuma utilização da Res. 126 do CNIg (Salvo se houver
isenção de taxas);

• Continuação nos pedidos de Refúgio como “tática migratória” 
(CERTEAU, 1994); 



Perspectivas

• Pouco envolvimento da Prefeitura de Boa Vista no tema;

• Distanciamento maior do Estado de Roraima;

• Acolhimento dos migrantes e refugiados sob a responsabilidade da 
sociedade civil;



Perspectivas

• Necessidade de maior atenção ao tema por parte do Governo
Federal;

• Necessidade do maior envolvimento da Universidade e setores da 
sociedade civil;

• ‘

• Sensibilização da Mídia e diminuição do “Pânico Moral” (COHEN, 
1987). 
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