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Brasília, 14 de abril de 2020. 

 

NOTA TÉCNICA DA SOCIEDADE CIVIL – PL 1056/2020 

 

I- Objeto 

 

As organizações signatárias, especializadas e atuantes no âmbito do Direito Migratório e do Direito 

Internacional das Pessoas Refugiadas, reunidas nesta manifestação por meio da Rede de Advocacy Colaborativo 

(RAC), apresentam às Senadoras e Senadores da República Federativa do Brasil fundamentos jurídicos 

concernentes ao Projeto de Lei 1056/2020, que pretende acrescentar dispositivo à Lei 9474/97 (Lei de 

Refúgio), em trâmite perante o Plenário do Senado Federal.  

 

II- Síntese da proposta e dos riscos apresentados pelo PL 1056/2020 

 

O PL 1056/2020 foi apresentado pelo Senador Chico Rodrigues (DEM/RR) em 27 de março e 

encaminhado à publicação no Diário do Senado Federal em 2 de abril de 2020. 

O referido Projeto de Lei possui em seu bojo aspectos inconstitucionais e ilegais que, além dos vícios 

formais, implicam graves ameaças aos direitos das pessoas em situação de migração e refúgio, além de 

constituírem de per se uma ruptura à tradição brasileira de acolhimento e ao trabalho que vem sendo realizado 

no âmbito da Operação Acolhida, entendida como uma boa prática brasileira pela comunidade internacional.  

A preocupante proposta prevê, in verbis:  

 

Art. 1º Esta Lei cria campos de refugiados nas fronteiras brasileiras.  

Art. 2º É de competência do Ministério de Defesa a instalação, manutenção e administração dos 

campos de refugiados.  

Art. 3º Os campos de refugiados serão fundamentados em consonância com a Convenção sobre 

o Estatuto dos Refugiados de 1951, com o Protocolo sobre o Estatuto dos 

Refugiados de 1967, com as demais fontes de direito internacional dos 

refugiados e com o regimento interno do Comitê Nacional para os Refugiados 

– CONARE.  

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Como se depreende da leitura de seus dispositivos, o PL 1056/2020 não altera somente a Lei de Refúgio, 

mas toda a política de recepção das pessoas que chegam ao Brasil, especialmente da Venezuela, consubstanciada 

na Operação Acolhida. 

A criação de campos de refugiados no território brasileiro significaria imenso retrocesso não só nacional, 

mas também regional, já que nenhum país do continente americano adota este tipo de política em relação às 

pessoas que buscam proteção internacional. 

 

III- Equívocos na Justificação do PL 1056/2020 

 

Em sua Justificação, o Projeto de Lei apresenta dados conhecidos e oficialmente divulgados sobre a 

migração e o refúgio no Brasil e, em seu último parágrafo, o Senador  autor da proposta requer a aprovação da 

“instituição de campos de refugiados nas fronteiras brasileiras, buscando desafogar os serviços públicos dos 

estados afetados e a combater a permanência ilegal dos imigrantes que aguardam pelo seu reconhecimento como 

refugiados” (SIC). 

Essa Justificação, além de insuficiente à demonstração da necessidade de alteração da Lei de Refúgio – 

ainda mais no atual contexto de pandemia, no qual as normas e instituições que garantem direitos devem ser 

amplamente preservadas – padece de graves impropriedades jurídicas facilmente identificáveis. 

Primeiramente, a criação de campos de refugiados não é solução adequada a “desafogar os serviços 

públicos”. Os serviços públicos devem atender à população independentemente de sua nacionalidade, já que a 

universalidade do acesso aos direitos fundamentais é princípio basilar da Constituição Brasileira. São, portanto, 

os serviços públicos que devem ser suficientemente prestados às pessoas, não o contrário. 

Em segundo lugar, a pessoa que aguarda o reconhecimento de sua condição como refugiada não se 

encontra em situação de “permanência ilegal”. Diante dessa atecnia, é importante recordar que a ilegalidade é 

uma classificação atribuída a uma conduta ou objeto, jamais a uma pessoa.  Existir e migrar – seja este 

movimento motivado pela vontade ou pela inevitável busca por uma existência mais digna – são direitos. 

Como também é de conhecimento geral, o non refoulement (não devolução), princípio basilar do Direito 

Internacional das Pessoas Refugiadas, garante que nenhuma pessoa seja enviada a um país onde sua vida ou sua 

liberdade estejam em risco. Corolário desse princípio é a não criminalização pela entrada irregular no território, 

expressamente prevista no artigo 8º da Lei de Refúgio.  

É, portanto, absolutamente antijurídica a alegação de que as pessoas que aguardam seu reconhecimento 

como refugiadas estão em situação de “permanência ilegal” no Brasil, sendo desnecessária a criação de campos 

de refugiados para sua regularização migratória. 

 

IV- Inconstitucionalidade do artigo 2º, PL 1056/2020 

  

 Ao determinar em seu artigo 2º que a instalação, manutenção e administração dos campos de refugiados 

cabe ao Ministério da Defesa, a proposta legislativa sob análise incorreu em grave inconstitucionalidade. 
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 O artigo 84, inciso XIII da Constituição Federal determina que é competência privativa do Presidente 

da República exercer o comando supremo das Forças Armadas. 

 Ao pretender criar determinada competência para o Ministério da Defesa, o artigo 2º do PL 1056/2020 

usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo nacional, o que por si só já macula a proposta com 

inescusável pecha de inconstitucionalidade sanável somente mediante seu arquivamento.  

 

V- Ilegalidade do artigo 3º, PL 1056/2020 

 

 Ao buscar os fundamentos jurídicos que possam justificar a apresentação do PL 1056/2020, seu artigo 

3º menciona de forma genérica a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, o Protocolo de 1967 e o 

Estatuto do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE). Curiosamente, a proposta legislativa não 

menciona a Lei 9474/97 (Lei Brasileira de Refúgio), instrumento normativo que inclusive previu a própria 

criação do CONARE em seu artigo 11. 

 A Lei Brasileira de Refúgio foi durante muito tempo considerada uma lei de vanguarda sobre a matéria, 

exemplar para outros países e, apesar de seus quase vinte e três anos de existência, ainda é considerada um bom 

marco normativo acerca da temática. 

 Seu Título VIII, ao tratar das possíveis soluções duráveis aplicáveis às pessoas reconhecidas como 

refugiadas, a Lei 9474/97 prevê a repatriação, a integração local e o reassentamento. Em nenhum momento a lei 

trata da possibilidade de criação de campos de refugiados, como tampouco o fazem o Regimento Interno no 

CONARE, A Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967. 

 A Convenção de 1951, ao contrário, ao regular a hipótese de alojamento de pessoas refugiadas, prevê 

em seu artigo 21: “No que concerne ao alojamento, os Estados Contratantes darão, as medidas em que esta 

questão seja regulada por lei ou regulamentos ou seja submetida ao controle das autoridades, tratamento tão 

favorável quanto possível e, em todo caso, tratamento não menos favorável do que o que é dado, nas mesmas 

circunstâncias, aos estrangeiros em geral.” 

 Assim, a criação de campos de refugiados dispensaria tratamento menos favorável do que aquele 

dispensado aos imigrantes no Brasil, sendo sua criação contrária à previsão convencional ratificada há décadas 

pelo Estado brasileiro. 

 Por sua vez, a Lei 13.445/2017 (Lei de Migração), fruto de uma ampla construção coletiva entre 

organizações da sociedade civil atuantes na temática, entidades representativas de pessoas imigrantes e 

refugiadas e o Poder Público, além de diversos avanços, consolidou um importante rol de garantias e direitos 

fundamentais.  

Esses direitos serão ameaçados caso o PL 1056/2020 seja aprovado, sobretudo a norma prevista no 

artigo 4o, incisos II e XV da Lei de Migração, que garantem o direito à liberdade de circulação, saída, 

permanência e reingresso no território nacional. 
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VI- Posicionamento do ACNUR e do ACNUDH sobre a instituição de campos de refugiados 

 

Além dos vícios de forma e conteúdo que atingem o PL 1056/2020 pela inconstitucionalidade, 

ilegalidade e inconvencionalidade apontadas, não se pode deixar de mencionar o que a intenção de criar campos 

de refugiados no Brasil significa. 

O fato de ser reconhecido como um país acolhedor, com um bom marco normativo acerca da migração, 

do refúgio e da apatridia e de haver alçado reconhecimento internacional em razão da Operação Acolhida pode 

ser facilmente maculado pela criação de campos de refugiados. 

O que a experiência acerca dos campos de refugiados demonstra ao longo da história é que estes, que 

deveriam ser soluções transitórias, transformaram-se em realidades extremamente segregadoras das pessoas que 

ali vivem, em locais não seguros para crianças1 e para mulheres2 e em focos de extrema preocupação nos 

contextos de surtos, epidemias e pandemias. 

A existência de campos de refugiados não constitui uma tradição nacional, regional ou continental no 

Brasil, na América Latina e nas Américas, sendo desconsiderada como uma opção inclusive pelo Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), como se depreende das declarações feitas por 

Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto do ACNUR-OIM para Refugiados e Migrantes Venezuelanos 

em mais de uma oportunidade3.  

Já no documento intitulado “Política de ACNUR de alternativa a los campamentos”, a Agência da ONU 

para Refugiados esclarece: “A pesar de que para el ACNUR los campamentos sean una herramienta importante, 

no dejan de representar una solución de compromiso que limita los derechos y libertades de los refugiados y en 

demasiadas ocasiones permanecen en pie más allá de la fase de emergencia y de que las razones fundamentales 

que los justifican hayan dejado de existir.”4 

                                                             
1 Cf. Displaced Rohingya children at high risk for mental health problems: Findings from refugee camps within 

Bangladesh. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cch.12623, acesso em 6 de abril de 2020; Are 

refugee camps save for children? Disponível em: https://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4ff581d42&skip=0&query=refugee%20camps%20children, acesso em 6 de 

abril de 2020.  
2 Cf. Experiences of Gender Based Violence among refugee populations in Uganda: evidence from four refugee camps. 

Disponível em: 

https://www.researchgate.net/profile/Japheth_Kwiringira/publication/267758894_The_Social_Geography_of_the_Spread

_and_Impact_of_HIVAids_in_Uganda/links/5b9a82b845851574f7c4b828/The-Social-Geography-of-the-Spread-and-

Impact-of-HIV-Aids-in-Uganda.pdf, acesso em 6 de abril de 2020.  
3Cf. ACNUR descarta constitución de campos de refugiados en América Latina, disponível em: 

https://www.elnacional.com/mundo/latinoamerica/acnur-descarta-constitucion-campos-refugiados-america-

latina_282726/, acesso em 07/04/2020. ACNUR no considera campos de refugiados en América, disponível em: 

https://www.voanoticias.com/a/venezuela-acnur-compos-refugiados-latinoamerica-eduardo-stein-entrevista-

inmigracion/4922303.html, acesso em 07/04/2020. 
4Política de ACNUR de alternativa a los campamentos, p. 4. Disponível em: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/9905.pdf, acesso em 7 de abril de 2020.  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cch.12623
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4ff581d42&skip=0&query=refugee%20camps%20children
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4ff581d42&skip=0&query=refugee%20camps%20children
https://www.researchgate.net/profile/Japheth_Kwiringira/publication/267758894_The_Social_Geography_of_the_Spread_and_Impact_of_HIVAids_in_Uganda/links/5b9a82b845851574f7c4b828/The-Social-Geography-of-the-Spread-and-Impact-of-HIV-Aids-in-Uganda.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Japheth_Kwiringira/publication/267758894_The_Social_Geography_of_the_Spread_and_Impact_of_HIVAids_in_Uganda/links/5b9a82b845851574f7c4b828/The-Social-Geography-of-the-Spread-and-Impact-of-HIV-Aids-in-Uganda.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Japheth_Kwiringira/publication/267758894_The_Social_Geography_of_the_Spread_and_Impact_of_HIVAids_in_Uganda/links/5b9a82b845851574f7c4b828/The-Social-Geography-of-the-Spread-and-Impact-of-HIV-Aids-in-Uganda.pdf
https://www.elnacional.com/mundo/latinoamerica/acnur-descarta-constitucion-campos-refugiados-america-latina_282726/
https://www.elnacional.com/mundo/latinoamerica/acnur-descarta-constitucion-campos-refugiados-america-latina_282726/
https://www.voanoticias.com/a/venezuela-acnur-compos-refugiados-latinoamerica-eduardo-stein-entrevista-inmigracion/4922303.html
https://www.voanoticias.com/a/venezuela-acnur-compos-refugiados-latinoamerica-eduardo-stein-entrevista-inmigracion/4922303.html
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/9905.pdf
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O projeto vai ainda na contramão das orientações feitas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Direitos Humanos (ACNUDH) sobre a proteção dos direitos humanos no contexto da pandemia de COVID-195, 

que expressam que os campos e outros espaços em que migrantes, solicitantes de refúgio e refugiados tenham 

sua liberdade limitada são locais de alto risco para a disseminação do vírus, uma vez que geralmente são 

superlotados e carecem de higiene e tratamento adequado de saúde. Assim, o ACNUDH apelou para que os 

Estados não pratiquem qualquer forma de detenção de migrantes, bem como garantam que esta população tenha 

acesso a serviços públicos básicos. 

Portanto, quando se cogita acerca da criação de campos de refugiados, a experiência internacional e as 

orientações do ACNUR e do ACNUDH não podem deixar de subsidiar qualquer tentativa de alteração do marco 

normativo existente.  

Ademais, para evitar o encaminhamento aos campos de refugiados, as pessoas que chegam ao Brasil 

podem acabar tentando caminhos alternativos, o que amplia sua vulnerabilidade e o risco de tráfico humano.  

 

VII- Conclusão 

 

 Como se infere da leitura dos dispositivos que compõem a proposição legislativa analisada nesta nota 

técnica, o Projeto de Lei 1056/2020 padece de inconstitucionalidade – por afrontar hipótese de competência 

privativa do Presidente da República – e contraria as Leis de Refúgio e de Migração, bem como as boas práticas 

brasileiras concernentes ao acolhimento e à proteção das pessoas migrantes, solicitantes de refúgio e refugiadas.  

Diante do exposto, as entidades signatárias requerem a integral rejeição da proposta apresentada, com 

seu consequente arquivamento. 

 

 

 

                                                             
5 OHCHR Guidance on the Human Rights Dimensions of COVID-19: Migrants. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidanceCOVID-19_Migrants.pdf, acesso em 9 de abril de 

2020. 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidanceCOVID-19_Migrants.pdf

