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ATA DA I REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE 

IMIGRAÇÃO/2022 

 

No dia vinte e um de junho de dois mil e vinte e dois, às 10 horas, nas dependências do Minis-1 

tério da Justiça e Segurança Pública em Brasília/DF, presencialmente e virtualmente, utilizando 2 

a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do Sr. Alexandre Rabelo Patury, Diretor do 3 

Departamento de Migrações do MJSP, teve início a I Reunião Extraordinária do Conselho 4 

Nacional de Imigração - CNIg de 2022. Expedida a convocatória a todos os membros, titulares 5 

e suplentes, estavam presentes os seguintes representantes do Poder Público e da Sociedade 6 

Civil: Presencialmente estavam o Sr. Alexandre Rabelo Patury, Diretor do Departamento 7 

de Migrações do MJSP. Dos servidores da Coordenação Geral de Imigração Laboral 8 

(CGIL): a Sra. Ana Paula Santos da Silva Campelo, Coordenadora-Geral de Imigração 9 

Laboral e Ciomara Mafra dos Reis, Coordenadora-Geral de Imigração Laboral – Substi-10 

tuta, e a Sra. Silvia Cristina Tavares da Silva, Coordenadora do Conselho Nacional de Imi-11 

gração – Substituta. Dos conselheiros: Indira Lima Croshere, representante titular da Polí-12 

cia Federal (PF); e Roberto Velloso, representante suplente da Confederação Nacional do 13 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Dos convidados: Pelo Observatório das 14 

Migrações Internacionais (OBMIGRA/Unb): O Sr. Leonardo Cavalcanti, Coordenador 15 

Científico. Virtualmente, estavam presentes os seguintes conselheiros: o Sr. Erwin Baptista 16 

Bicalho Epiphanio, representante suplente do Ministério das Relações Exteriores (MRE); o Sr. 17 

Mauro Costa Cavalcante Filho, representante suplente do Ministério do Trabalho e Previdência 18 

(MTP); o Sr. Francisco de Assis Campos da Silva, representante titular do Ministério da Eco-19 

nomia (ME); o Sr. Henrique Reichert, representante suplente do Ministério da Economia (ME); 20 



a Sra. Niusarete Margarida de Lima, representante titular do Ministério da Cidadania (MC); o 21 

Sr. Luiz Fernando Fauth, representante titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 22 

(MCTI); o Sr. Elias Ferreira, representante titular da Força Sindical (FS); o Sr. Francisco Ca-23 

nindé Pegado do Nascimento, representante suplente da União Geral dos Trabalhadores (UGT); 24 

o Sr. Eduardo Albuquerque Sant’Anna, representante suplente da Confederação Nacional da 25 

Indústria (CNI); e a Sra. Bela Feldman Bianco, representante titular da Sociedade Brasileira 26 

para o Progresso da Ciência (SBPC). Dos servidores da Coordenação do Conselho Nacional 27 

de Imigração (CCNIg): Olcinea Alves Barreto. Dos colaboradores: Luciene Guimarães, 28 

Adriana Jesus Alves e Paolla Mendes Rodrigues. Dos convidados: Sra. Bianca Guimarães 29 

Silva, Coordenadora-Executiva do OBMigra. ABERTURA: O Presidente do CNIg em exer-30 

cício, o Sr. Alexandre Rabelo Patury, deu início à I Reunião Extraordinária do CNIg de 2022, 31 

cumprimentou a todos e discorreu dizendo que a imigração tem um campo de atuação grande, 32 

e o que o assunto é muito empolgante e cativante. Informou que está feliz por estar de volta, 33 

pois participara do CNIg de 2013 a 2018, quando estava na Coordenação Geral de Polícia de 34 

Imigração, pela Polícia Federal (PF), primeiramente como Observador e depois como membro 35 

do CNIg, e agora após a vinda para o DEMIG e Secretária Nacional de Justiça. Finalizou  di-36 

zendo que espera contribuir com os trabalhos e colocou-se à disposição para do CNIg. Passou 37 

a palavra para a Sra. Ana Paula Santos, Coordenadora-Geral de Imigração Laboral, para que 38 

pudesse de maneira oficial apresentar a pauta da reunião. Em seguida, a Sra. Ana Paula Santos, 39 

saudou a todos e afirmou ser uma honra ter o Sr. Patury como presidente do CNIg, represen-40 

tando o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o desejou boas-vindas. Logo após informou 41 

que a Reunião Extraordinária fora planejada no início do ano com o intuito de prestigiar os 42 

eventos em comemoração à semana do imigrante, com o Webinário para apresentação dos da-43 

dos do OBMigra, sendo assim, essa se torna uma reunião mais solene, não havendo casos a 44 

serem debatidos e relatados pelos membros do CNIg. Falou que o caderno com o material da 45 

reunião fora encaminhado, via e-mail, aos participantes, de modo a facilitar o acompanhamento 46 

das discussões. Ressaltou que o Sr. Alexandre Rabelo Patury foi nomeado na data desta reunião 47 

para assumir o cargo de Diretor do Departamento de Migrações. Em continuidade, passou a 48 

tratar da aprovação da Pauta: 1) abertura: 1.1) Aprovação da Pauta de Reunião; e 1.2) Apre-49 

sentação dos novos membros designados pela Portaria nº xxx, em XX/06/2022. 2) Informes: 50 

2.1) Relato sobre a publicação do Regimento Interno do CNIg; 2.2) Programação do Seminário 51 

Migração e Refúgio no Brasil, de 20 a 22 de junho de 2022; 2.2.1) Mesa I – Lançamento dados 52 



Consolidados 2021; e 2.2.2) Investimentos e empreendedorismo dos imigrantes no Brasil. 2.3) 53 

Tramitação do processo que trata da minuta da Resolução nº 46 que disciplina a concessão de 54 

autorização de residência em decorrência de investimento imobiliário no Brasil; e 2.4) Anda-55 

mentos pós-aprovação da Resolução nº 47, disciplina a concessão de autorização de residência 56 

para fins de trabalho, com vínculo empregatício no Brasil, ao imigrante que venha exercer 57 

atividades desportivas. 3) Relatorias de processos. Após sua leitura, a Pauta foi colocada em 58 

votação, não havendo manifestações, considerou-se a pauta aprovada. Na sequência, a Sra. Ana 59 

Paula Santos fez o relato do Regimento Interno, informando que foram iniciadas discussões em 60 

2019, para que pudessem realizar a atualização, pois o regimento anterior era da década de 90, 61 

sendo necessária uma atualização, no tocante às competências,  por conta da publicação da lei 62 

e do decreto e posteriormente devido à composição do CNIg. Em seguida, apresentou breve-63 

mente o Regimento Interno aos conselheiros, mostrando as atualizações realizadas, destacou  64 

uma das novidades, destacando o formato de reuniões, visto que o Plenário do CNIg poderá 65 

atuar mediante reuniões virtuais, a Secretaria-Executiva do CNIg que também é uma novidade 66 

e explicou rapidamente a competência, composição, organização e funcionamento do Conselho 67 

Nacional de Imigração Laboral. Em continuidade, informou que seria realizada uma última 68 

reunião da Câmara Especializada, que tratou de atração de mão de obra qualificada, em seguida 69 

abriu a palavra aos conselheiros para sanar possíveis dúvidas sobre o Regimento Interno. Dando 70 

seguimento, a Sra. Ana Paula explicou, respondendo o questionamento do Sr. Francisco Ca-71 

nindé (UGT) que o formato de reuniões foi previsto e o Decreto nº 9.759, de 11 de abril de 72 

2019, que estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública 73 

federal, prevê a possibilidade e preferência para que as reuniões sejam por videoconferência. 74 

Frisou que o Regimento Interno prevê também as reuniões virtuais com a possibilidade de rea-75 

lização no formato híbrido (remoto e presencial) ou somente o formato presencial se a pedido 76 

do Presidente. A Sra. Ana Paula Santos arrazoou que as reuniões virtuais permitem uma maior 77 

representatividade, sendo que o formado híbrido para o CNIg funcionou muito bem. Em se-78 

guida, passou a palavra ao Sr. Leonardo Cavalcanti, Coordenador Científico do OBMigra, 79 

para que pudesse fazer uma exposição da programação do Webinário e comentários sobre as 80 

mesas temáticas que seriam apresentados no período vespertino. O Sr. Leonardo Cavalcanti 81 

iniciou saudando o presidente em exercício e parabenizou pela nomeação na direção do Depar-82 

tamento de Migrações. Após, fez uma breve apresentação do lançamento da 7ª edição do Refú-83 

gio em Números e dos Dados Consolidados de Imigração 2021, e destacou a celebração do 84 



jubileu da Lei do Refúgio, 25 anos, e 5 anos da Lei de Migração, ou seja, dois marcos legais de 85 

extrema importância para o Brasil. Em sequência, arrazoou que o marco democrático é referên-86 

cia, mas que precisaria ainda ser acompanhado de políticas migratórias, e para isso se faz ne-87 

cessário o debate com diferentes posicionamentos, construindo políticas migratórias que pos-88 

sam ser realidade. Após, convocou todos os conselheiros e conselheiras a participarem do 89 

evento, no qual seria apresentado o Lançamento Refúgio em Números; 25 anos da Lei 9.474/97; 90 

Investimentos e Empreendedorismo dos Imigrantes no Brasil; Lançamento do novo Painel In-91 

terativo de Decisões sobre Refúgio no Brasil; Lançamento Dados Consolidados 2021; e Enfre-92 

tamento ao Tráfico de Pessoas no Brasil e na Itália em perspectiva comparada. Salientou que 93 

os dados consolidados são publicados mensalmente, e são trabalhados com muito cuidado e 94 

transparência, realizando uma análise crítica e consistente das bases de dados a partir do diálogo 95 

com a academia e sociedade civil. Em continuidade, o professor Leonardo ressaltou que quem 96 

trabalha com migração, pesquisas e quem faz gestão no tema migratório não é viável ficar à 97 

espera do censo a cada 10 anos, ou seja, a realidade não se impõe hoje a cada 10 anos.  Explicou 98 

que os dados ajudam, além de elaborar, formular, corrigir, dirigir e executar políticas migrató-99 

rias, contribui também para um conhecimento mais profundo da imigração. Informou que o 100 

relatório referente aos dados será publicado no site e seriam publicados em 3 línguas, em por-101 

tuguês, inglês e espanhol, pois assim seria possível atender a América Latina. Destacou que a 102 

II mesa da apresentação está relacionada com a Câmara Especializada de Atração de mão de 103 

obra qualificada, pois a mesa trata de Investimentos e Empreendedorismo dos Imigrantes no 104 

Brasil, onde seriam discutidas as questões do investimento dos imigrantes. Por fim, enfatizou o 105 

contive  para participarem das apresentações, pois seria uma oportunidade para discutir e deba-106 

ter criticamente sobre os temas. O Sr. Leonardo observou que quando a Lei do Refúgio foi 107 

promulgada, nos anos subsequentes, foram recebidos algo em torno de 400 pedidos de solicita-108 

ção de reconhecimento da condição de refugiado, já entre os anos de 2011 e 2021, foram quase 109 

300 mil solicitações e apenas no ano passado, foram quase 30 mil pedidos. Frisou que por mais 110 

que os números sejam discretos, tornam-se muito relevante pela posição que o Brasil ocupa no 111 

sul global, pois 30 mil solicitações são maiores que o número de habitantes de muitas cidades 112 

brasileiras. Passou a palavra a Sra. Bianca, a qual explicou sobre o link que fora disponibilizado 113 

para assistir às apresentações pelo canal do YouTube, informou que o evento ficará registrado 114 

para aqueles que não pudessem assistir ao vivo e solicitou que os conselheiros compartilhassem 115 

o cartaz do evento com outros gestores. Finalizou agradecendo a oportunidade da parceria com 116 



Conselho Nacional de Imigração. Em sequência, a Sra. Ana Paula Santos agradeceu a contri-117 

buição do professor Leonardo e destacou que na mesa de Investimento e Empreendedorismo 118 

dos Imigrantes no Brasil, contaria com a participação como palestrante o Sr. Luiz Alberto Ma-119 

tos, como representante do Ministério do Trabalho e do CNIg. Informou que a Reunião Extra-120 

ordinária seria focada em poucos assuntos,  sendo voltada para a semana de comemoração do 121 

imigrante refugiado e de prestigiar os produtos que o OBMigra vai lançar. Em seguida noticiou 122 

sobre a resolução de investimento, elucidou que ainda estaria em análise com a consultoria 123 

jurídica, para aprovação, e com relação à resolução que trata do atleta profissional, a qual foi 124 

aprovada em maio, seria encaminhada nos próximos dias para análise da  consultoria jurídica. 125 

Finalizou passando a palavra para a Sra. Silvia Cristina na qualidade de Coordenadora do CNIg 126 

para o relato do último assunto da Pauta, o resumo dos processos do CNIg: informou que a I 127 

Reunião Extraordinária do CNIg de 2022 teve um total de 117 processos decididos: 112 deci-128 

didos ad referendum, dos quais 16 referentes à Resolução Conjunta n° 01, de 2018; 73 referen-129 

tes à Resolução Conjunta n° 02, de 2020; 23 referentes à Resolução Normativa n° 23, de 2017; 130 

e 03 processos arquivados referentes à Resolução Normativa nº 23, de 2017. 131 

RELATO DOS PROCESSOS:  132 

Os seguintes processos foram DEFERIDOS “Ad Referendum”, por cumprimento da Resolução 133 

Conjunta CNIg/CONARE n° 01, de 2018:  134 

01)08228.001939/2022-52;         02)08228.002853/2022-47;           03)08228.002993/2022-15; 135 
04) 08228.003685/2022-15;        05)08228.003686/2022-51;           06)08228.004869/2022-94; 136 
07)08228.007567/2022-78;         08)08228.007568/2022-12;           09)08228.007569/2022-67; 137 
10)08228.007570/2022-91;         11)08228.007571/2022-36; e         12)08228.003209/2022-96. 138 

Os seguintes processos foram DEFERIDOS “Ad Referendum”, por cumprimento da Resolução 139 

Conjunta nº 02, de 2020 - Prazo: Indeterminado Processo: 140 

01)08018.003980/2022-39;          02)08018.043215/2021-71;          03)08228.000155/2022-15; 141 
04)08228.000549/2022-65;          05)08228.000687/2022-44;          06)08228.001210/2022-86; 142 
07)08228.001418/2022-11;          08)08228.001549/2022-82;          09)08228.001708/2022-49; 143 
10)08228.002264/2022-69;          11)08228.002707/2022-11;          12)08228.002761/2022-67; 144 
13)08228.003075/2022-11;          14)08228.003659/2022-89;          15)08228.003688/2022-41; 145 
16)08228.003923/2022-84;          17)08228.004202/2022-91;          18)08228.004415/2022-13; 146 
19)08228.004417/2022-11;          20)08228.004841/2022-57;         21)08228.004842/2022-18; 147 
22)08228.004863/2022-17;          23)08228.004920/2022-68;         24)08228.004959/2022-85; 148 



25)08228.004972/2022-34;           26)08228.005002/2022-56;          27)08228.005054/2022-22; 149 

28)08228.005152/2022-61;           29)08228.005293/2022-82;          30)08228.005303/2022-81; 150 

31)08228.005309/2022-57;           32)08228.005414/2022-96;          33)08228.005425/2022-76; 151 

34)08228.005463/2022-29;           35)08228.005469/2022-12;         36)08228.005596/2022-11; 152 

37)08228.005674/2022-61;           38)08228.005784/2022-23;         39)08228.005801/2022-22; 153 

40)08228.006080/2022-78;           41)08228.006322/2022-23;         42)08228.006340/2022-13; 154 

43)08228.006364/2022-64;           44)08228.006666/2022-32;         45)08228.006934/2022-16; 155 

46)08228.007069/2022-25;           47)08228.007090/2022-21;         48)08228.007199/2022-68;  156 

49)08228.007324/2022-31;           50)08228.007336/2022-64;         51)08228.007566/2022-23; 157 

52)08505.001849/2022-45;           53)47040.000075/2021-11; e       54)47040.000647/2021-61. 158 

Os seguintes processos foram INDEFERIDOS “Ad Referendum”, por não enquadramento na 159 

Resolução Normativa 23, de 2017: 160 

01)08228.000570/2022-61;          02)08228.001413/2022-72;         03)08228.001879/2022-78; 161 
04)08228.001960/2022-58;          05)08228.001986/2022-12;         06)08228.002333/2022-34; 162 
07)08228.003246/2022-11;          08)08228.004376/2022-54;         09)08228.004418/2022-57; 163 
10)08228.004754/2022-16;          11)08228.004851/2022-92;         12)08228.004977/2022-67; 164 
13)08228.005007/2022-89;          14)08228.005053/2022-88;         15)08228.005208/2022-86; 165 
16)08228.005321/2022-61;          17)08228.005446/2022-91;         18)08228.005451/2022-11; 166 
19)08228.005685/2022-41;          20)08228.006788/2022-29;         21)08228.007120/2022-15; 167 
22)08228.007242/2022-95;          23)08228.007250/2022-31; e      24)08460.000436/2022-15.  168 

Os seguintes processos foram INDEFERIDOS “Ad Referendum”, por não cumprimento da Re-169 

solução Conjunta CNIg/CONARE n° 01, de 2018: 170 

01)08084.000951/2022-21;          02)08228.001723/2022-97; e      03)08228.003428/2022-75; 171 
04)08228.003853/2022-64.          172 

Os seguintes processos foram INDEFERIDOS “Ad Referendum”, na Resolução Conjunta nº 173 

02, de 2020 – CNIg/CONARE: 174 

01)08018.008567/2022-61;          02)08228.000419/2022-22;         03)08228.000715/2022-23; 175 
04)08228.001045/2022-62;          05)08228.001598/2022-15;         06)08228.002001/2022-51; 176 
07)08228.002402/2022-18;          08)08228.002701/2022-44;         09)08228.002889/2022-21; 177 
10)08228.003070/2022-81;          11)08228.003475/2022-19;         12)08228.003587/2022-71; 178 
13)08228.003960/2022-92;          14)08228.004367/2022-63;         15)08228.004676/2022-33; 179 
16)08228.004923/2022-18;          17)08228.007195/2022-81; e      18)08228.007296/2022-51; 180 
19)08505.000110/2022-16. 181 

Os seguintes processos foram arquivados “Ad Referendum”, por não enquadramento nas solu-182 

ções Normativas do CNIg: 183 



01)08018.050650/2021-51;           02)08228.002863/2022-82;          03)08228.005208/2022-86; 184 
04) 08228.006383/2022-91;         05)08228.002567/2022-81;         06)08228.003284/2022-57; 185 
07)08228.003857/2022-42; e       08)08228.007561/2022-17. 186 

ENCERRAMENTO:  A Sra. Ana Paula Santos agradeceu a presença de todos os conselheiros 187 

e os colaboradores da Coordenação do CNIg na organização das reuniões. Logo após, o Sr. 188 

Alexandre Rabelo Patury, agradeceu primeiramente a Sra. Lígia Lucindo pelo tempo que pas-189 

sou como Diretora do Departamento de Migrações (DEMIG) e pelo excelente trabalho desen-190 

volvido. Em sequência, agradeceu a participação de cada um dos presentes na reunião. Por fim, 191 

declarou encerrada a I Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Imigração – CNIg, de 192 

2022. 193 

Alexandre Rabelo Patury 

Presidente do Conselho Nacional de Imigração (em exercício) 

Ministério da Justiça e Segurança Pública 

Brasília/DF  

21 de junho de 2022 


