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Simpósio: MEIO AMBIENTE COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

 

RESUMO: Atualmente, tem-se um crescente fenômeno que se denomina de fluxos 

migratórios mistos, que significa a presença de pessoas necessitadas de proteção internacional 

de refugiados dentro de correntes ou movimentos migratórios maiores de pessoas, cujos 

motivos principais para abandonar seus países estão ligados à pobreza, falta de emprego e à 

busca de melhores perspectivas de vida. Assim, a presente pesquisa objetiva verificar o status 

do Imigrante Humanitário no Brasil. Sendo o estudo conduzido através de pesquisa 

bibliográfica.O Brasil, frente à catástrofe ambiental que assolou o Haiti no ano de 2010, com 

o terremoto que deixou milhares de mortos e uma população carente de tudo, ciente de suas 

responsabilidades frente aos inúmeros tratados internacionais que ratificou comprometendo-se 

na mantença dos direitos humanos, criou o visto humanitário. O visto humanitário aos 

haitianos é regido pela Resolução Normativa nº 97/2012 do Conselho Nacional de Imigração, 

instituído pela Lei nº 6.815/80. Para além dos haitianos, o Comitê Nacional para Refugiados e 

o ACNUR também entenderam da necessidade de amparo junto aos Sírios, fato pelo qual 

firmaram um acordo de cooperação, em setembro de 2013, para garantir maior agilidade no 

processo de concessão de vistos especiais a pessoas afetadas pelo conflito na Síria, garantindo 

assim a concessão de visto humanitário aos cidadãos sírios e seus familiares que buscam 

refúgio no Brasil.Ocorre que, no caso dos Sírios o visto humanitário é apenas utilizado como 

facilitador na forma de concessão já que quando em território brasileiro assumem o status de 

refugiados. O fato é que os refugiados, em tendo o Brasil ratificado a Convenção das Nações 

Unidas de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e o seu Protocolo de 1967, assumiu 

compromisso internacional de proteção aos mesmos, em especial, programas de acolhimento 

na chegada, acesso ao trabalho e da não devolução. Ainda resta destacar que o estrangeiro no 

Brasil, como aquele que recebe vistos de trabalho, permanente, de estudo entre outros, é 

regulamentado pela Lei do Estrangeiro, à qual garante direitos distintos e menos acolhedores 

que aos refugiados ou mesmo aqueles que receberam o visto humanitário.A análise desses 

ordenamentos jurídicos que regulamentam o estrangeiro, o refugiado e aquele que recebe o 

visto humanitário resulta no surgimento de uma nova categoria no Brasil, hibrida, qual seria 

do Imigrante Humanitário.Sendo o Imigrante Humanitário o detentor do visto humanitário 

emitido aos Haitianos que busca um arcabouço protetivo como ao refugiado, mas ao mesmo 

tempo reduz direitos como da não devolução. Ao mesmo tempo não pode ser enquadrado 

como um estrangeiro já que lhe são conferidos direitos mais alargados que a esses, como já 

entrar no Brasil com acesso à Carteira de Trabalho, validade da Cédula de Identidade de 5 

anos quando para o estrangeiro é de 2 anos, isenção das taxas de registro e de emissão de 

cédula de identidade, garantia de documentação de permanência com prazo contado a partir 

da solicitação de refúgio. Ou seja, identifica-se dessa forma uma nova categoria híbrida, eis 



que resulta de direitos distintos dos destinados aos refugiados ou aos estrangeiros, ora 

denominado Imigrante Humanitário. 
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