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CARTA DO PRESIDENTE
Prezado (a) leitor(a),
É com imenso prazer que a Confederação Nacional de Municípios

(CNM) apresenta a Cartilha do Cidadão Fronteiriço, um compilado informativo dirigido aos gestores públicos e aos nacionais residentes nas localidades

fronteiriças vinculadas brasileiras, uruguaias, argentinas, bolivianas, colombianas, peruanas, guianenses e são-jorgenses. Nela estão contidas recomen-

dações, sugestões e informações de seus direitos e obrigações, dicas práticas
para a convivência entre as populações a fim de propiciar oportunidades de
trabalho e bom viver, arbitradas à luz dos acordos binacionais celebrados entre esses países, em um ambiente de amizade e civilidade.

Aos gestores públicos, a CNM destaca a importância e enfatiza a ne-

cessidade de se buscar o estreitamento das relações com as autoridades da
localidade vizinha, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, por

meio de reuniões de trabalho periódicas para discutir ações e estratégias conjuntas de interesse coletivo da fronteira, relacionadas com segurança pública,

trânsito de veículos, meio ambiente, cultura, educação, saúde, dentre outros,
independentemente da aprovação de Acordos Internacionais.

Ressalta também que, diante do desconhecimento generalizado dos

benefícios para as populações que os Acordos de Fronteira proporcionam – pro-

blema que busca corrigir com a divulgação e distribuição da Cartilha –, cabe-

rá ao gestor municipal a responsabilidade de propor, promover e estimular a
realização de reuniões binacionais com os diversos setores da população e da

sociedade civil organizada para discussões e esclarecimentos acerca de seus
conteúdos.

Glademir Aroldi

Presidente da CNM
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APRESENTAÇÃO

Esta Cartilha tem por objetivo levar informações às populações de fron-

teira do Brasil para o aprofundamento do processo de integração na busca da
felicidade geral. Ela é dirigida aos moradores dos Municípios brasileiros, uruguaios, argentinos, bolivianos, colombianos, peruanos, guianenses e são-jor-

genses que vivem, respectivamente, nas localidades fronteiriças vinculadas
ou nas cidades-gêmeas da fronteira do Brasil, Uruguai, Argentina, Bolívia,
Colômbia, Guiana e Guiana Francesa.

Em linguagem acessível e esclarecedora, é uma iniciativa da Confe-

deração Nacional de Municípios (CNM) no marco de uma política conjunta
de cooperação transfronteiriça do Mercosul e Estados Associados, realizada
especialmente para os gestores dos Municípios de fronteira e seus residentes,

estudantes e professores de todos os níveis de ensino, com informações de

seus direitos e obrigações, arbitrados e definidos pela legislação internacional
do Brasil à luz dos acordos em vigor, firmados com esses países.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A base jurídica que promoveu os direitos e as obrigações para os na-

cionais fronteiriços do Brasil, Uruguai, Argentina, Bolívia, Colômbia, Peru,

Guiana e França (São Jorge do Oiapoque) são os Acordos e Atos Binacionais

e/ou institucionais firmados pelo Brasil com esses países, referentes às suas

fronteiras geográficas. Tendo por base, na maioria dos casos, os dispositivos

da Lei 13.445, de 24 de maio de 2017 (Lei de Migração), destacam-se os principais decretos e atos internacionais em vigor e os que aguardam distribuição
e deliberação, relacionadas às regiões terrestres fronteiriças do Brasil:
BRASIL – URUGUAI

DECRETOS

LEYS

Acordo Permissão de Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Uruguaios

5.105/2004

17.659/2003

Ajuste Complementar Acordo Permissão Residência, Estudo
e Trabalho (Decreto 5.105/2004) para Prestação de Saúde

7.239/2010

18.546/2009

Acordo Ajuste Complementar ao Acordo Residência, Estudo
e Trabalho (Decreto 5.105/2004). Cooperação Emergência
e Cooperação em Defesa Civil

Câmara
Deputados

19.359/2015

Acordo para a Criação de Escolas e/ou Institutos Binacionais Fronteiriços Profissionais e/ou Técnicos

8.455/2015

Acordo Residência Permanente com o Objetivo de Alcançar
a Livre Circulação de Pessoas

9.089/2017

Acordo sobre Transporte Fluvial e Lacustre na Hidrovia
Brasil-Uruguai

8.548/2015

Acordo-Quadro para Intercâmbio de Informações e Cooperação em Segurança Pública

9.096/2017

Memorando para a Criação do Centro Binacional de Operações de Emergência (COE) de combate à Covid-19

Em vigor

Memorando Entendimento Brasil/Uruguai/Argentina para
criação de Comitê Integração Fronteiriça Trinacional Barra
Quaraí/Bella Unión/Monte Caseros

Em vigor

Localidades fronteiriças vinculadas do Mercosul e estados associados

19.254/2014

Em vigor
Em vigor
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BRASIL-ARGENTINA

DECRETOS

Acordo para a Criação Comissão de Cooperação e Desenvolvimento Fronteiriço (Codefro) e Protocolo Adicional

3.078/1999

Acordo sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas

8.636/2016

26.523/2009

Ajuste Complementar ao Acordo sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas (Decreto 8.636/2016) Cooperação
Emergência e Cooperação em Defesa

Câmara dos
Deputados

Em vigor

Memorando Entendimento Ministérios da Saúde do Brasil e Argentina

Em vigor

Em vigor

BRASIL-BOLÍVIA

DECRETOS

LEYS

Acordo de Permissão Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Bolivianos

6.737/2009

Acordo Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais

8.331/2014

LEYS

3.016/2005

Acordo Interinstitucional Internacional Ministérios da Saúde
do Brasil e Bolívia para Matéria de Cooperação em Saúde
na Fronteira

Em vigor

Em vigor

BRASIL-COLÔMBIA

DECRETOS

LEYS

Acordo Criação Zona de Regime Especial Fronteiriço para
as Localidades de Tabatinga, Brasil e Letícia, Colômbia

8.596/2015

Acordo para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho
nas Localidades Fronteiriças Vinculadas

MRE/CC

1.664/2013

Memorando Entendimento Reestrutura Comissão de
Vizinhança

Em vigor

m vigor

BRASIL-PARAGUAI

DECRETOS

LEYS

Câmara dos
Deputados

Aprovado

BRASIL-GUIANA FRANCESA

DECRETOS

LEYS

Acordo Cooperação Transfronteiriça em Matéria de Socorro de Emergência

8.959/2017

Acordo Criação Regime Especial Transfronteiriço de Bens
de Subsistência

8.960/2017

Regulamenta a expedição de cédula de identidade de
fronteiriço.

Portaria. MJ
1.512/2014

Acordo sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas
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BRASIL-GUIANA

DECRETOS

Acordo para o Estabelecimento de Regime Especial Fronteiriço e de Transporte para as Localidades de Bonfim
(Brasil) e de Lethem (Guiana)

Decreto
Legislativo
358/2011

Memorando Entendimento para Criação Comitê de Fronteira

Em vigor

Em vigor

BRASIL-PERU

DECRETOS

LEYS

Acordo para Integração Fronteiriça na Área de Telecomunicações

9.996/2019

Acordo-Quadro para Estabelecimento de uma Zona de
Integração Fronteiriça (ZIF) Brasil-Peru

Câmara
Deputados

Ajuste Complementar ao Acordo-Quadro para Estabelecimento de uma Zona Integração Fronteiriça para a Criação
de Subgrupo de Trabalho Saúde na Fronteira

MRE/CC

Acordo-Quadro sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas

MRE/CC

Acordo para Facilitação de Trânsito de Veículos Uso Particular

MRE/CC

Acordo para o Estabelecimento de Comitês Amazônicos
de Fronteira Norte e Sul

Em vigor
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ACORDOS BINACIONAIS

O Brasil se vincula por Acordos Binacionais e instrumentos jurídicos

diversos (memorandos, trocas de nota etc.) com todos os países com os quais

limita como a Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Peru, Surina-

me, Guiana, Guiana Francesa e Venezuela que possibilitam a promoção de uma
maior integração das comunidades fronteiriças, buscando melhorar a qualidade de vida de suas populações e impulsar sua integração através de um tratamento diferenciado das mesmas em matéria econômica, de trânsito, de regime

trabalhista e de acesso aos serviços públicos de saúde e de educação, e outros.

ACORDOS BRASIL E URUGUAI

O Brasil tem uma relação diplomática histórica muito próxima e profí-

cua com o Uruguai na celebração de acordos diplomáticos sobre a integração

de seus nacionais residentes nas fronteiras terrestres limítrofes, por meio do

mecanismo de formulação de políticas para a fronteira, promovido pela Nova
Agenda de Cooperação e Desenvolvimento Fronteiriço Brasil-Uruguai, que

atua em coordenação com os níveis estaduais e locais dos governos brasileiros
e uruguaios, que beneficiam os Municípios de fronteira entre os dois países.
Essa relação vem desde 1937, com a assinatura do acordo sobre o Convênio
para Fixação do Estatuto Jurídico da Fronteira Brasil-Uruguai, promulgado
pelo Decreto 1.846, de 3 de agosto de 19371.

1 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1846.htm.
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Com uma linha de fronteira de 1.069 quilômetros, abrange todo o

Estado do Rio Grande do Sul, desde o oeste da tríplice fronteira com a Ar-

gentina até o extremo sul do Brasil, na foz do Arroio Chuí. Ao longo dela,

estão seis cidades brasileiras e uruguaias conhecidas como cidades-gêmeas
ou Localidades Fronteiriças Vinculadas (LFV).

Acordo de Residência, Estudo e Trabalho
Decreto nº 5.105/2004
Decreto nº 7.239/2010
Um dos acordos firmados em 2002 com o Uruguai quebeneficia ex-

clusivamente os nacionais brasileiros e uruguaios,residentes nas localidades

fronteiriças vinculadasde fronteira com espaço geográfico de até 20 quilômetros
da linha de fronteira, é o Acordo de Residência, Estudo e Trabalho, promulga-

do pelo Decreto 5.105/2004, que criou a figura do “Documento Especial de
Fronteiriço”. Em seu anexo, relaciona doze Municípios fronteiriços – seis de

cada país, com benefícios que “unem os dois países e constituem elementos
de integração de suas populações”, se constituindo em instrumentos jurídicos
de cooperação em áreas de interesse comum.

Esse acordo foi aperfeiçoado por dois ajustes complementares: um que

ampliou esses benefícios para a prestação de serviços de saúde, já em vigor,

promulgado pelo Decreto 7.239/2010; e outro, firmado em 2013, para a Prestação de Serviços de Assistência de Emergência e Cooperação em Defesa Civil,
que aguarda deliberação do Congresso Nacional.

Os Municípios cujos nacionais poderão ser beneficiados pelo acordo,

caracterizados como localidades fronteiriças vinculadas, são os seguintes:

Localidades fronteiriças vinculadas do Mercosul e estados associados
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BRASIL

URUGUAI

Chuí (Santa Vitória Palmar e adjacências)2

Chuy e adjacências3

Jaguarão

Rio Branco

Santana do Livramento

Rivera

Aceguá e Colônia Nova (Distrito)

Acegua e Villa Isidoro Nobilis (Vila)

Quaraí

Artigas

Barra do Quaraí

Bella Unión

Documento Especial de Fronteiriço
Os nacionais comprovadamente domiciliados nessas cidades poderão

requerer às autoridades policiais e judiciárias do Brasil e do Uruguai a conces-

são de Documento Especial de Fronteiriço4, desde que atendidas as exigên-

cias do acordo, firmado entre os dois países, válido dentro da circunscrição de
cada Município. O documento terá validade por cinco anos, prorrogável por

igual período, após o que poderá ser concedido por prazo indeterminado, e
valerá, em qualquer caso, exclusivamente nos limites geográficos para a qual
foi permitido.

Para os nacionais uruguaios, a obtenção desse documento está instruída

no endereço http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/residente-fronteirico. Para ser requerido será necessário:

• preenchimento de um requerimento por meio de formulário eletrônico no site da PF;

• uma foto 3x4, recente, colorida, fundo branco, papel liso, de frente;

• declaração de endereço eletrônico por meio de formulário eletrônico no site da PF;

• certidão de nascimento atualizada;

• passaporte ou outro documento de identidade uruguaia válido;
• se residir no Uruguai, apresentar comprovante de residência;

• se residir no Brasil, apresentar certidão negativa de antecedentes
2 Balneário de Hermenegildo e Barra do Chuí.
3 18 de Julio, Barra de Chuy, La Coronilla, Pueblo San Luis.
4 Este documento é válido também para o interessado requerer residência permanente no país acordado, com o objetivo de
alcançar livre circulação (Decreto 9.089/2017).
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judiciais do Brasil (Fórum) e Certidão negativa do Uruguai;

• se residir no Uruguai, apresentar comprovante e residência (luz ou
telefone) da localidade em que reside em alguma das localidades
vinculadas5;

• documento relativo a processos penais e antecedentes criminais nos
locais de residência nos últimos cinco anos;

• comprovante de pagamento da taxa através de uma guia gerada na
própria página da internet, quando aplicável, no valor de R$ 63,85.

Após preencher os formulários, realizar o agendamento no endereço

https://servicos.dpf.gov.br/agenda-web/acessar. Mais instruções poderão ser
obtidas na Delegacia da Polícia Federal no Município.

Os nacionais brasileiros devem dirigir-se às Inspetorias de Migração

– Direção Nacional de Migração, nas localidades vinculadas ao acordo6, ou

consultar https://migracion.minterior.gub.uy/images/documentos/Documento_especial_fronterizo.pdf.

O trâmite se realiza de forma presencial. Para ser requerido, devem ser

apresentados os seguintes documentos:

• passaporte ou outro documento de identidade válido;
• comprovante de residência (luz ou telefone);

• duas fotos recentes, fundo branco, tamanho 3x4;

• documentos relativos a processos penais e antecedentes criminais
na localidade de residência dos últimos cinco anos;

• apresentar Certificado de Vacinação;

• pagar o custo do Trâmite de Residência e do Certificado migratório
para a obtenção da cédula de identidade no valor equivalente a 557,3
UI e 55,70 UI, respectivamente.

Fica a critério do requerente uruguaio se inscrever no Cadastro de Pes-

soas Físicas (CPF), documento exigível para os atendimentos em saúde.

5 Chuí, Santa Vitória do Palmar/Balneário do Hermenegildo e Barra do Chuí; Jaguarão; Aceguá (Colônia Nova); Santana do
Livramento; Quaraí e Barra do Quaraí.
6 Chuy, 18 de Julho; Barra de Chuy e La Coronilla; Rio Branco; Aceguá; Rivera; Artigas e BellaUnión.

Localidades fronteiriças vinculadas do Mercosul e estados associados
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Essa inscrição pode ser feita de forma on-line no site da Receita Federal

do Brasil: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/servicos/copy_of_inscricao-no-cpf.

Os nacionais brasileiros e uruguaios residentes nas localidades vincu-

ladas têm idênticos direitos para fins de residência, estudo, trabalho e assis-

tência à saúde. Esses direitos foram estabelecidos nos Decreto 5.105/2004 e

7.239/2010, relacionados com as leis similares uruguaias Lei 17.659/2003
e Lei 18.546/2009.

Trabalho, ofício ou profissão – o nacional de um país pode trabalhar

no Município vizinho, de acordo com as respectivas leis nacionais, desde que

obtido o documento que possibilite livremente o exercício ao trabalho, ofício

ou profissão, com as consequentes obrigações e direitos previdenciários deles

decorrentes, como a Carteira de Trabalho e Previdência Social. É o documen-

to responsável por registrar toda a atividade profissional do trabalhador, as
garantias e os seus direitos.

Residência e moradia – aos portadores do Documento Especial de Fron-

teiriço é permitida a residência e a moradia na localidade vizinha vinculada
com livre circulação de pessoas e veículos.

Serviços de saúde humana – o Documento Especial de Fronteiriço dá

direito de receber e prestar serviços de saúde, por pessoas físicas ou jurídicas
localizadas nas localidades vinculadas para contratação e prestação de serviços de saúde assim definidos:
(i)

Contratação – as pessoas físicas e jurídicas contratadas somente

atenderão pacientes residentes nas zonas urbanas e rurais de uma
das localidades vinculadas e poderá ser feita tanto pelos respectivos

sistemas públicos de saúde, como por contratos de direito públi-

co, quanto de direito privado, submetidos a princípios, diretrizes
e normas dos respectivos sistemas públicos de saúde.

(ii) Prestação de serviços de saúde de caráter preventivo e de diagnóstico; serviços clínicos, inclusive tratamento de caráter continuado;

serviços cirúrgicos, inclusive tratamento de caráter continuado; internações clínicas e cirúrgicas; e atenção de urgência e emergência.

Criação do Centro Binacional de Operações de Emergência (COE),

firmado em 26/6/2020 para combater, de forma coordenada, a
pandemia do coronavírus.
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Documentação dos recém-nascidos – o registro de recém-nascido será

feito pelos pais ou responsáveis e será encaminhado para reconhecimento
consular ou vice-consular respectivo para registro.

Registro de óbitos e traslado de corpos – com relação ao registro de

falecimento, será emitido competente atestado de óbito que deverá ser encaminhado para reconhecimento consular ou vice-consular respectivo para registro. Esse documento deverá ser gratuito nos casos de pobreza e indigência.

Circulação de veículos– os veículos utilizados na prestação dos serviços

(ambulâncias) poderão circular livremente em zonas urbanas e rurais, das localidades vinculadas, em ambos os lados da fronteira, devidamente identificadas,
respeitadas as regulamentações técnicas de cada país (Seguro Carta Verde).

Acordo entre o Brasil e o Uruguai para a Criação de
Escolas e/ou Institutos Binacionais Fronteiriços
Profissionais e/ou Técnicos e para o Credenciamento
de Cursos Técnicos Binacionais Fronteiriços.
Decreto 8.455/2015
Os objetivos desse acordo são o de promover a qualificação e a formação

profissional, permitindo a inclusão social da população fronteiriça, tendo na
educação um elemento de fortalecimento do processo de integração.

Podem participar os brasileiros e os uruguaios que comprovem estarem

cursando ou haver concluído o Ensino Médio, no Uruguai, ou a Educação Média
no Brasil. O ingresso será através de processo seletivo sob a coordenação das

Coordenadorias Regionais de Educação do Rio Grande do Sul e da Administração

Nacional de Educação Pública (Anep), pelo Uruguai, a quem caberá também a

supervisão, de forma conjunta, dos cursos oferecidos. Em cada um dos cursos,
os postulantes de cada país terão direito a cinquenta por cento (50%) do total
de vagas. Os certificados e os diplomas terão validade binacional.

Localidades fronteiriças vinculadas do Mercosul e estados associados
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Acordo Brasil e Uruguai para Residência Permanente
com o Objetivo de Alcançar a Livre Circulação de
Pessoas, buscando avançar na livre circulação de
pessoas no território dos dois países com vista a
assegurar a efetiva integração entre os dois povos.
Decreto 9.089/2017
Para os nacionais uruguaios, a relação dos documentos necessá-

rios a fim de obter autorização de residência e livre circulação no Brasil está
disponível no site da Polícia Federal:

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/registro-de-autoriza-

cao-de-residencia-1/solicitacao-de-autorizacao-de-residencia-3/lista-de-documentos-brasil-e-uruguai.

No caso de visto permanente, encaminhar o pedido para uma Missão

Diplomática ou Representação Consular brasileira; no caso de residência per-

manente, perante o Departamento de Polícia Federal ou diretamente à Secretaria Nacional de Justiça.

No que diz respeito aos nacionais brasileiros, a relação dos documen-

tos necessários para a obtenção da autorização de residência e livre circulação
no Uruguai está disponível no site do Ministério das Relações Exteriores, no

seguinte endereço: www.mrree.gub.uy. No caso de residência permanente,
encaminhar o pedido perante uma representação diplomática uruguaia ou
Direção Nacional de Migração.

Os nacionais brasileiros e uruguaios que tenham obtido visto ou resi-

dência permanente com base no acordo firmado, têm o direito de ingressar,

sair, circular e permanecer livremente no território do país de recepção, mediante prévio cumprimento das formalidades previstas nele, e sem prejuízo
de restrições excepcionais impostas por razões de segurança pública. Terão

direito a exercer qualquer atividade, nas mesmas condições que os nacionais
do país de recepção, observados os limites impostos pelas normas internas de
cada um dos países signatários.

Os trâmites até a concessão do visto ou da residência permanentes es-

tarão isentos de custos. Ficam dispensadas a legalização e a tradução de do-

cumentos.. Exige-se, apenas, que o documento apresentado perante as autoridades consulares ou migratórias seja válido no país de expedição.
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ACORDOS BRASIL E ARGENTINA

A Argentina é um dos principais parceiros políticos e econômicos do

Brasil. As relações bilaterais são estratégicas para a inserção do Brasil na região
e no mundo. A construção de uma relação política de confiança e cooperação
com a Argentina contribui para a constituição de um espaço regional de paz

e de cooperação. Somadas, as capacidades de Brasil e Argentina representam
cerca de dois terços do território, da população e do PIB da América do Sul7.

São dois os Acordos de interesse fronteiriço firmado pelo Brasil com

Argentina, numa demonstração clara da vontade política dos governos de

promover a integração do Brasil e Argentina, na identificação e na criação de
mecanismos aptos que possam facilitar o crescimento econômico equilibrado
das regiões fronteiriças e o bem-estar de suas populações.

7 Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/ficha-pais/4785-republica-argentina.
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Acordo para a Criação da Comissão de Cooperação
e Desenvolvimento Fronteiriço (Codefro)
Decreto 3.078/1999
O propósito principal desse acordo é o de identificar e propor ações

tendentes a promover o desenvolvimento e a integração na fronteira Brasil e
Argentina. Seus principais objetivos são:

• identificar projetos comuns na zona da fronteira para impulsionar
e coordenar seu estudo e execução, particularmente aqueles de im-

pacto social, como os referentes a saúde, habitação, desenvolvimento
econômico e educação;

• recomendar a adoção de medidas que possam beneficiar a fronteira comum;

• identificar e impulsionar ações conjuntas entre as instituições com-

petentes de ambos os países que facilitem o trânsito de pessoas e a
circulação de bens na fronteira comum;

• contribuir para o reforço e a consolidação das empresas produtivas

com empreendimentos e projetos na zona fronteiriça, mediante a
concertação entre elas, em todos os aspectos de suas atividades institucionais, econômicas e comerciais;

• trabalhar de forma coordenada com os mecanismos e programas já
estabelecidos por ambos os países na fronteira comum;

• promover a integração econômica fronteiriça mediante a recomendação da celebração de acordos bilaterais; e

• impulsionar o intercâmbio cultural, turístico, educativo, técnico e
científico nas zonas de fronteira.

Acordo sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas
Decreto 8.636/2016
É um instrumento de largo alcance social, reconhecido como um impor-

tante instrumento para a promoção de uma maior integração das comunidades

da fronteira do Brasil e da Argentina, cujo objetivo é melhorar a qualidade de

vida de suas populações através de um tratamento diferenciado em matéria
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econômica, de trânsito, de regime trabalhista e de acesso aos serviços públicos
de saúde e de educação. Esse acordo foi complementado com a assinatura, em

21 de maio de 2018, de um Memorando de Entendimento entre os Ministérios
da Saúde do Brasil e da Argentina, constituindo um marco institucional para
a coordenação e a cooperação para ações conjuntas de prestação de serviços

de saúde. Entretanto, não foi ainda incrementado. Recebeu em 2017 um ajuste complementar para a prestação de serviços de assistência de emergência

e cooperação em defesa civil que aguarda deliberação do Congresso Nacional
brasileiro.

As localidades brasileiras e argentinas beneficiadas pelo Acordo sobre

Localidades Fronteiriças Vinculadas para o exercício de trabalho, ensino pú-

blico, atendimento médico e aquisição de mercadorias de subsistência são as
seguintes:

BRASIL

ARGENTINA

Foz de Iguaçu

Puerto Iguazú

Capanema

Andresito

Dionísio Cerqueira/Barracão

Bernardo de Irigoyen

Porto Mauá

Alba Posse

Porto Xavier

San Javier

São Borja

Santo Tomé

Itaqui

Alvear

Uruguaiana

Paso de los Libres

Barra do Quaraí

Monte Caseros

Santo Antônio do Sudoeste

San Antonio

O residente nas cidades de fronteira vinculadas, brasileiro ou argen-

tino, poderá requerer às autoridades policiais e judiciárias do Brasil e da Argentina a concessão de Carteira de Trânsito Vicinal Fronteiriço, desde que
atendidas as exigências do Acordo sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas,

firmado entre os dois países, válido dentro da circunscrição de cada Município.
Os residentes nas localidades vinculadas têm idênticos direitos para fins de
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exercício do trabalho, acesso ao ensino público, atendimento médico, acesso
às mercadorias de subsistência. Esses direitos foram estabelecidos no Decre-

to 8.636/2016 e pela Lei 26.523, de 27 de outubro de 2009. Fica a critério do

requerente argentino se inscrever no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), docu-

mento exigível para os atendimentos em saúde. Essa inscrição pode ser feita
on-line no site da Receita Federal do Brasil.

Para a obtenção da Carteira de Trânsito Vicinal Fronteiriço, o inte-

ressado deve buscar orientação no endereço eletrônico da Polícia Federal do

Município – http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/residente-fronteirico, se argentino; e na

Direção Nacional de Migrações da Argentina – https://www.redhat.

com/pt-br/engage/automation-ansible-security-20180913, se brasileiro.

Ressaltamos que o documento especial de fronteiriço permite o exer-

cício dos direitos referidos exclusivamente dentro dos limites territoriais das
localidades a que se refere.

São os seguintes documentos, com eventuais alterações:
• documento de identidade válido, com foto;

• comprovante de residência em alguma das localidades vinculadas
(conta de luz, água ou telefone);

• declaração de ausência de antecedentes nacionais e internacionais,
penais ou policiais;

• certidão negativa de antecedentes judiciais e/ou no país de origem;
• duas fotografias tamanho 3 x 4, coloridas e recentes; e

• comprovante de pagamento da taxa respectiva, em moeda do país
do requerente.

Os benefícios que o acordo coloca à disposição das populações dessas

localidades são:

• exercício de trabalho, ofício ou profissão – o nacional de um país

pode trabalhar no Município vizinho, de acordo com as respectivas

leis nacionais, desde que seja obtido o documento que possibilite

livremente o exercício ao trabalho, ofício ou profissão, com as con-
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sequentes obrigações e direitos previdenciários deles decorrentes,

como a Carteira de Trabalho e Previdência Social. É o documento
responsável por registrar toda a atividade profissional do trabalhador, as garantias e os seus direitos.

• circulação de veículos automotores de uso particular – os benefi-

ciários da Carteira de Trânsito Vicinal Fronteiriço poderão requerer

às autoridades competentes que seus veículos automotores de uso
particular sejam identificados especialmente, indicando que se trata

de um veículo de propriedade de titular da citada carteira. Para que
a identificação especial seja outorgada, o veículo deverá contar com
uma apólice de seguro que tenha cobertura nas localidades fronteiriças vinculadas. Os veículos poderão circular livremente dentro

das localidades fronteiriças vinculadas da outra parte, sem conferir

direito a que o veículo permaneça em forma definitiva no território
desta, infringindo sua legislação aduaneira.

• tráfego vicinal de mercadorias e transporte – as administrações

das cidades vinculadas devem de comum acordo simplificar a regulamentação existente sobre transporte de mercadorias e transporte

público e privado de passageiros quando a origem e o destino da ope-

ração estiverem dentro dos limites de localidades fronteiriças vinculadas. As mercadorias que podem ser transportadas são artigos de

alimentação, higiene e cosmética pessoal, limpeza e uso doméstico,

peça de vestuário, calçados, livros, revistas e jornais destinados ao
uso e consumo pessoal e da unidade familiar, sempre e quando não
revele, por seu tipo, volume ou quantidade, destinação comercial.

Essas mercadorias não estarão sujeitas a gravames aduaneiros e ao
registro de declaração de importação e exportação, devendo, para

facilitar o controle e fiscalização aduaneira, estarem acompanhadas
de documentos fiscais emitidos por estabelecimentos regulares da

localidade fronteiriça limítrofe, contendo o número da carteira de
Trânsito Vicinal Fronteiriço.

• Desenvolvimento Urbano Conjunto – onde seja possível ou conveniente, as autoridades das localidades vinculadas promoverão acor-

dos para a elaboração e execução de um “Plano de Desenvolvimento
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Urbano Conjunto” com a finalidade de buscar a integração racional de
ambas as cidades, de modo a configurar uma só conurbação quanto à

infraestrutura, serviços e equipamento; a conservação e recuperação

de seus espaços naturais e áreas de uso público, com especial ênfase
em preservar e/ou recuperar o meio ambiente; e fortalecimento de
sua imagem e de sua identidade cultural comum.
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ACORDOS BRASIL E BOLÍVIA

As relações com a Bolívia são prioritárias para o Brasil, abrangendo

iniciativas em áreas como cooperação energética, cooperação fronteiriça e

combate a ilícitos transnacionais, bem como articulação em foros regionais
e globais. O Brasil confere importância geoestratégica às relações com a Bolí-

via, país com o qual compartilha sua maior fronteira (3.423 km) e a condição
de país amazônico e platino.

Acordo para Permissão, Residência, Estudo e Trabalho
Decreto 6.737/2009

O acordo mais importante firmado pelo Brasil com o Estado Plurina-

cional da Bolívia é o Acordo para Permissão, Residência, Estudo e Trabalho,

promulgado pelo Decreto 6.737/2009 e pela Lei 3.016/2005, que beneficia
exclusivamente os nacionais fronteiriços dos Municípios localizados em até
20 quilômetros da linha de fronteira,relacionados no Anexo do Decreto.

É semelhante ao acordo firmado como Uruguai em 2002, porém é omisso em

relação às ações de prestação de serviços de saúde aos nacionais. Entretanto,
essa lacuna foi preenchida com a assinatura em 2017 de um Acordo Interins-

titucional que foi subscrito entre os Ministérios de Saúde do Brasil e da Bolívia
em matéria de cooperação em Saúde na Fronteira e ainda não executado. Os

Municípios brasileiros e bolivianos beneficiados pelo acordo são os seguintes:
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Brasil

Bolívia

Brasiléia

Cobija

Guajará-Mirim

Guayeramirim

Cáceres

San Matias

Corumbá

Puero Suarez

O documento de permissão chama-se “Documento Especial de Fron-

teiriço” e para a sua concessão é necessária a apresentação dos seguintes documentos, válidos apenas dentro dos limites geográficos de cada Município

pelo prazo de cinco anos, prorrogável por igual período, após o qual poderá ser
concedido por prazo indeterminado.

Para os nacionais bolivianos, a relação de documentos e informações

complementares poderá ser obtida pelo site da Polícia Federal no endereço
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/residente-fronteirico nas localidades vinculadas ao acordo8. Basicamente os documentos são os seguintes:

• preenchimento de um requerimento por meio de formulário eletrônico no site da PF;

• uma foto 3x4, recente, colorida, fundo branco, papel liso, de frente;

• declaração de endereço eletrônico por meio de formulário eletrônico no site da PF;

• certidão de nascimento atualizada;

• passaporte ou outro documento de identidade boliviana válido;
• se residir na Bolívia, apresentar comprovante de residência;

• se residir no Brasil, apresentar certidão negativa de antecedentes
judiciais do Brasil (Fórum) e Certidão negativa da Bolívia;

• se residir na Bolívia, apresentar comprovante de residência (luz ou
telefone) da localidade em que reside em alguma das localidades
vinculadas;

• documento relativo a processos penais e antecedentes criminais nos
locais de residência nos últimos cinco anos;

8 Brasiléia, Guajará-Mirim, Cáceres e Corumbá.
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• comprovante de pagamento da taxa através de uma guia gerada na

própria página da internet, quando aplicável, no valor de R$ 63,85.

Após preencher os formulários, realizar o agendamento no endereço
https://servicos.dpf.gov.br/agenda-web/acessar.

Para os nacionais brasileiros, o solicitante deve dirigir-se ao Serviço

Nacional de Migração da Bolívia ou buscar informações em https://www.

migracion.gob.bo nas localidades vinculadas ao acordo9. Para a obtenção do

Documento Especial de Fronteiriço, devem ser apresentados os seguintes
documentos:

• passaporte ou outro documento de identidade válido;
• comprovante de residência (luz ou telefone);

• duas fotos recentes, fundo branco, tamanho 3x4;

• documentos relativos a processos penais e antecedentes criminais
na localidade de residência dos últimos cinco anos.

Os benefícios do acordo são:
• trabalho, ofício ou profissão – o nacional de um país pode trabalhar
no Município vizinho, de acordo com as respectivas leis nacionais,
desde que obtido o documento que possibilite livremente o exercício

ao trabalho, ofício ou profissão, com as consequentes obrigações e
direitos previdenciários deles decorrentes, como a Carteira de Trabalho e Previdência Social. É o documento responsável por regis-

trar toda a atividade profissional do trabalhador, as garantias e os
seus direitos. Fica a critério do requerente boliviano se inscrever no

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), documento exigível para os aten-

dimentos em saúde. Essa inscrição pode ser feita on-line no site da
Receita Federal do Brasil: http://receita.economia.gov.br/orienta-

cao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicas-cpf/servicos/
copy_of_inscricao-no-cpf.

9 Cobija, Guayera-mirim, SanMatias e Puerti Suarez.
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• residência e moradia – aos portadores do Documento Especial de
Fronteiriço, são permitidas a residência e a moradia na localidade
vizinha vinculada com livre circulação de pessoas e veículos.

• serviços de saúde humana – a prestação de serviços de saúde através
de ações integradas aos nacionais brasileiros e bolivianos na fronteira

aguarda o cumprimento e a implantação por parte das autoridades
dos Ministérios da Saúde do Brasil e da Bolívia, no marco do Acordo
Interinstitucional Internacional subscrito em 6 de outubro de 2017.
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ACORDOS BRASIL E COLÔMBIA

As relações entre Brasil e Colômbia vêm se fortalecendo nas últimas

décadas. Terceira maior economia da América do Sul, a Colômbia é um impor-

tante destino de investimentos brasileiro: cerca de 102 empresas brasileiras
estão estabelecidas na Colômbia, atuando em segmentos bastante diversificados, como agribusiness, financeiro, cosméticos, infraestrutura, siderurgia
e Tecnologias de Informação e Comunicação(TIC).

Dados os desafios inerentes a uma extensa fronteira amazônica (1.642,5

km), os dois países têm buscado aprofundar o intercâmbio de informações de
inteligência e compartilhar elementos logísticos para atuar de maneira mais
eficiente no combate ao crime transnacional. Destacam-se, nesse sentido, as

reuniões anuais no âmbito da Comissão Binacional Fronteiriça (Combifron),
que tem buscado facilitar a troca de experiências entre forças dos dois países

no que diz respeito às operações realizadas nos dois lados da fronteira. Nesse
contexto, o acordo que estabeleceu uma Zona de Regime Especial Fronteiriço
para as localidades de Tabatinga e Letícia vieram somar-se às políticas de integração fronteiriça entre os dois países10.

10 Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/presidente-da-republica-federativa-do-brasil-discursos/6240-discurso-durante.
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Acordo para o estabelecimento de uma Zona de
Regime Especial Fronteiriço para as localidades
de Tabatinga, Brasil, e Letícia, Colômbia,
Decreto 8.596/2016
Um dos acordos mais importantes firmado pelo Brasil com a Colômbia

foi promulgado pelo Decreto 8.596/2016. Seu objetivo é estabelecer uma Zona
de Regime Especial Fronteiriço para as localidades de Tabatinga, no Brasil, e

Letícia, na Colômbia, buscando, com isso, o desenvolvimento da região fron-

teiriça entre os dois países. Esse Regime Especial será aplicado no comércio
ou consumo de mercadorias entre as duas localidades, dentro da área urbana
de cada uma delas.

O acordo prevê trâmites aduaneiros simplificados quanto a registro,

licença, autorização ou certificação de mercadorias para comercialização (exceto mercadoria ou espécie de fauna e flora) e consumo, com previsão de pe-

nalização, de comum acordo, diante de eventuais excessos que caracterizem
violação da legislação de uma ou de outra parte.

No que diz respeito aos artigos para consumo doméstico, serão benefi-

ciadas as populações domiciliadas nas localidades de Tabatinga e Letícia, nas

aquisições compatíveis com as suas necessidades, vedadas a destinação comercial e a introdução de produtos ao resto do território nacional. As mercadorias comercializadas dentro das normas do Regime Especial estarão isentas

do pagamento, no caso do Brasil, dos tributos federais incidentes sobre as operações de comércio exterior; e no caso da Colômbia, dos tributos aduaneiros.

Acordo para Permissão de Residência, Estudo e Trabalho
para Nacionais Brasileiros e Colombianos
Esse acordo,firmado em Brasília, em setembro de 2010, tem disposi-

tivos semelhantes ao acordo firmado com a Bolívia. Já foi aprovado pelo Congresso Colombiano pela Lei 1.664, de 16 de julho de 2013, porém, ainda não

foi discutido pelo Congresso brasileiro. Os benefícios aos nacionais brasileiros
e colombianos dentro dos limites territoriais das localidades vinculadas de

Tabatinga e Letícia – residência, trabalho e estudos, mediante a apresentação
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de um documento chamado Documento Especial Fronteiriço, válidopor dois
anos,prorrogáveis por igual período.

Para a obtenção desse documento, os nacionais brasileiros devem

procurar as autoridades de migração da localidade de Letícia;no caso dos co-

lombianos, o posto da Polícia Federal em Tabatinga. Serão exigidos: documento
de identidade, duas fotos 3x4 recentes e coloridas, declaração de residência,
certidão negativa de antecedentes judiciais com abrangência dos últimos cincoanos e comprovante de pagamento.

Com o Documento Especial Fronteiriço, os residentes das duas cida-

des-gêmeas poderão residir – livre circulação de pessoas e veículos; e trabalhar
no Município vizinho. No exercício de ofício ou trabalho, deverão ser obedecidas as respectivas leis nacionais, desde que obtido o documento que possibilite

livremente o exercício ao trabalho, ofício ou profissão, com as consequentes

obrigações e direitos previdenciários deles decorrentes, como a Carteira de
Trabalho e Previdência Social.

O acordo dispõe que a lista de localidades fronteiriças vinculada de

Tabatinga e Letícia poderá ser ampliada por ações e meios diplomáticos que
manifestem interesses nesse sentido.
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ACORDOS BRASIL E PERU

A fronteira do Brasil com a República do Peru na região Norte tem uma

extensão de 2.995 quilômetros, encontrando-se entre as 11 maiores fronteiras
do mundo em extensão. Limita-se com dois Estados brasileiros – Amazonas e
Acre, onde estão localizados 11 Municípios assim distribuídos:

Na linha de fronteira com o Estado do Amazonas, o Município de Ata-

laia do Norte; e na linha de fronteira com o Estado do Acre, os Municípios de

Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thau-

maturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira.
Os acordos Internacionais firmados entre as chancelarias do Brasil e a

do Peru, de repercussão municipalista e interesse fronteiriço, são os seguintes:

Acordo-Quadro para o Estabelecimento de uma
Zona de Integração Fronteiriça Brasil-Peru (ZIF)
Celebrado em 2009, aguarda deliberação na Comissão de Relações Exte-

riores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, na forma da MSC 698/2020.

Esse acordo propõe a criação de uma Zona de Integração Fronteiriça (ZIF) entre
os dois países. A ZIF Brasil-Peru estará dividida em três setores ao longo da

fronteira brasileiro-peruana, denominados Setor Norte, Setor Central e Setor
Sul. Do lado brasileiro, a ZIF Brasil-Peru compreende Municípios fronteiriços
dos Estados do Acre e do Amazonas. O acordo conferirá base legal para todos os

organismos envolvidos com o processo de integração fronteiriça entre os dois

países. Seu objetivo é promover a integração econômica, comercial e social da
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região fronteiriça Brasil-Peru, por meio de Planos Operativos elaborados em

função de características, potencialidades e necessidades particulares de cada
setor da ZIF Brasil-Peru. O instrumento estabelece, ademais, uma Comissão
Vice-Ministerial de Integração Fronteiriça, responsável pela coordenação e

monitoramento dos quatro Grupos de Trabalho Binacionais sobre: Desenvol-

vimento e Integração Fronteiriços; Comércio e Facilitação de Trânsito Fronteiriço, Cooperação Técnica Fronteiriça; e Cooperação Ambiental Fronteiriça.

Esse Acordo, pela sua relevância, é considerado um marco para o desenvolvimento integrado da região e beneficiará uma população de 1.234.204 habi-

tantes distribuídos em 37 municípios amazônicos - 22 municípios do Estado
do Acre e 15 do Estado do Amazonas.

Os municípios acreanos que serão alcançados pelo Acordo são os se-

guintes: Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal
Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Tarauacá,
Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujarí, Capixaba, Epitaciolândia, Plácido de

Castro, Rio Branco, Senador Guiomard, Sena Madureira, Xapuri e Porto Acre.

Os 15 municípios do Estado do Amazonas: Amaturá, Atalaia do Norte, Benja-

min Constant, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga,
Tonantins, Envira, Guajará, Ipixuna, Boca do Acre, Canutama, Lábrea e Paui-

ni. Do lado peruano compreende 5 Províncias e 4 Distritos distribuídos nos
Departamentos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Cusco e Puno.

Ajuste Complementar ao Acordo para o Estabelecimento
de uma Zona de Integração Fronteiriça Brasil – Peru para a
Criação do Subgrupo de Trabalho sobre Saúde na Fronteira
Celebrado em 16/6/2010, terá como finalidade tratar de temas refe-

rentes à vigilância epidemiológica, assistência à saúde e saúde ambiental. As

partes poderão, no âmbito do Subgrupo, incluir, de comum acordo, outros
temas, bem como propor mecanismos para agilizar a troca de informações

em saúde, estratégias de ação, elaboração, avaliação e acompanhamento de
planos de trabalho, assessorar a implementação de projetos de cooperação,

promover o intercâmbio e a discussão dos Sistemas de Saúde dos países, em

conformidade com os Planos Operativos definidos para as áreas fronteiriças

de ambos os países, em conformidade com o Acordo-Quadro entre a República
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Federativa do Brasil e a República Federativa do Peru para o Estabelecimento

de uma Zona de Integração Fronteiriça Brasil-Peru assinado em Lima, em 11
de dezembro de 2009.

Acordo-Quadro entre o Brasil e o Peru sobre
Localidades Fronteiriças Vinculadas
Celebrado em 2009, aguarda encaminhamento da Casa Civil ao Congresso

Nacional. Autoriza a residência, o estudo e o trabalho e acesso aos serviços de
saúde, mediante a apresentação de um Documento Especial de Fronteiriço

válido por cinco anos, prorrogável por iguais períodos, autorizado apenas nos
limites territoriais da localidade para a qual foi concedido. Permite a livre cir-

culação de veículos automotores de uso particular e o transporte terrestre e

fluvial de mercadorias e transporte público e privado de passageiros, dentro

dos limites das localidades. Também cria o Regime Especial Fronteiriço de
Mercadorias de Subsistência, que simplifica a aquisição de produtos de uso
familiar pelos domiciliados nas localidades. Ainda não foi acordada a lista das
localidades para as quais serão aplicados os benefícios do acordo.

Acordo, por Troca de Notas, para o Estabelecimento
dos Comitês de Fronteira e seu Regulamento Geral
O Brasil celebrou com a República do Peru, em 16 de setembro de 2020,

Acordo, por Troca de Notas, para o Estabelecimento dos Comitês de Fronteira
entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru e seu Regulamen-

to Geral. Pleito antigo da CNM, esse acordo permitirá que as administrações

municipais brasileiras e peruanas localizadas na região de fronteira entre os
dois países, em plena selva amazônica, possam encaminhar às respectivas au-

toridades federais suas reivindicações para o atendimento das necessidades
básicas das populações das zonas de fronteira dos países, tais como o forneci-

mento de serviços de água e saneamento básico, eletricidade, saúde, educação,

assistência social, dentre outros. Esses comitês, chamados de Comitês Ama-

zônicos, constituem foros bilaterais para tratar de temas de interesse comum
da Zona de Integração Fronteiriça Brasil-Peru – a ser criada por um acordo já

firmado – e têm como objetivo promover seu desenvolvimento por meio da in-
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tegração e da cooperação. O Comitê de Fronteira Amazônico Norte, que inclui

o Departamento-Região de Loreto, no Peru, e o Estado do Amazonas, no Brasil,
e o Comitê Amazônico de Fronteira Sul, que inclui os Departamentos-Regiões

de Ucayali e Madre de Dios, no Peru, e o Estado do Acre, no Brasil, se reunirão
anualmente e de forma alternada em cada país. Com a criação, a regulamentação e o funcionamento dos Comitês Amazônicos Norte e Sul, abre-se uma

oportunidade para que os prefeitos e as prefeitas, assim como os alcaldes peruanos, possam encaminhar oficialmente as suas demandas aos seus governos, através do respectivo Ministério das Relações Exteriores.
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ACORDOS BRASIL E GUIANA
FRANCESA
(Saint-Georges-de-l’Oyapock)

(Bandeira da Guiana Francesa)
A Guiana Francesa, território ultramarino da França, tem a sua capital

em Caiena e limita com o território brasileiro através da ponte binacional que
liga a cidade de Saint Georges de l’oyapock com a cidade brasileira de Oiapoque, no Estado do Amapá. Os acordos celebrados em 2017 com a França nos
quais se inserem as duas cidades são o Acordo Relativo à Cooperação Transfronteiriça em Matéria de Socorro de Emergência, promulgado pelo Decreto
8.959/2017; e o Acordo para o Estabelecimento de Regime Especial Trans-

fronteiriço de Bens de Subsistência entre as localidades de Oiapoque (Brasil)
e St. Georges de l´Oyapock (França), promulgado pelo Decreto 8.960/2017.
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Acordo Relativo à Cooperação Transfronteiriça
em Matéria de Socorro de Emergência
Decreto 8.959/2017
Define as condições de execução da cooperação relativa à assistência

mútua em situações de socorro de emergência, em uma faixa de 150 metros

de largura em ambas as margens do rio Oiapoque, seja de origem natural ou

ligada a atividades humanas suscetíveis de colocar em risco a vida de pessoas,
e que exijam o envio de socorro.

As partes – Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Amapá e o Ser-

viço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Zona de Defesa e do Serviço

Departamental de Incêndio e Socorro (SDIS) de Saint Georges de l’Oiyapock

– estabelecem uma cooperação relativa à assistência mútua em situações de
emergência de origem natural, como enchentes ou incêndios que comprometam o meio ambiente, ou que estejam ligadas a atividades humanas sus-

cetíveis de colocar em risco a vida de pessoas e que exijam o envio de socorro.

Acordo para o Estabelecimento de Regime
Especial Transfronteiriço de Bens de Subsistência
entre as localidades de Oiapoque (Brasil) e
St. Georges de l´Oyapock (França)
Decreto 8.960/2017
Por este acordo, fica criado um Regime Especial Transfronteiriço exclu-

sivamente entre as localidades fronteiriças de Oiapoque (Brasil) e St. Georges
de l’Oyapock (França) para o intercâmbio de bens de subsistência realizados e

transportados pessoalmente pelos residentes entre as localidades fronteiriças,
dentro das delimitações geográficas de cada Município, através da ponte que

une as duas comunidades. Os produtos são isentos de imposto de importação
e exportação e de direitos e taxas.

Refere o acordo como bens de subsistência os produtos alimentícios, de

limpeza e de higiene corporal, vestuários, calçados, revistas e jornais, destina-

dos à utilização e ao consumo corrente e cotidiano, pessoal ou familiar, desde
que seu tipo, volume, quantidade ou frequência de intercâmbio não revelem
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finalidade comercial ou sua utilização fora do território das duas localidades
em apreço. São vedadas bebidas alcoólicas e tabacos manufaturados e quaisquer produtos ou espécies de fauna e flora.

PORTARIA MJ 1.512/2014
Essa Portaria, editada pelo Ministério da Justiçado Brasil, cria normas

para a circulação transfronteiriça entre o Estado do Amapá e a região da Guia-

na Francesa. Assim, ao nacional francês, será fornecida cédula de identidade
específica, expedida pelo Departamento de Polícia Federal, que trará a denominação fronteiriço, desde que o interessado apresente os seguintes documentos:
• carteira de identidade oficial emitida pelo seu país ou passaporte;

• comprovante de residência em Saint Georges de l’Oyapock, na Guiana Francesa;

• comprovante de antecedentes criminais em seu país e no Brasil; e

• comprovante de pagamento da taxa referente à emissão da cédula de
identidade de estrangeiro com a denominação fronteiriço.

A validade da cédula de identidade de fronteiriço será de dois anos,

admitidas sucessivas prorrogações por igual período. O nacional francês com
domicílio na cidade de Saint Georges de l’Oyapock, na Guiana Francesa, dentro dos limites territoriais de aplicação determinados no acordo, observado o

bem comum e os critérios de reciprocidade, poderá ingressar no Município

de Oiapoque, no Estado do Amapá, por período não superior a setenta e duas
horas ininterruptas, sem limite no número de ingressos, mediante a apresentação da cédula de identidade de fronteiriço original.
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ACORDOS BRASIL E REPÚBLICA
COOPERATIVA DA GUIANA

Compartilhando 1.605 km de fronteira, Brasil e Guiana mantêm relação

antiga de amizade. O dinamismo da relação bilateral se reflete em uma agenda que contempla diversas áreas, como integração fronteiriça, cooperação em

segurança e defesa e cooperação técnica, e que vem apresentando resultados

tangíveis e substantivos. O Comitê de Fronteira Brasil-Guiana teve em outubro
de 2018 sua sétima edição, com reunião realizada em Bonfim, no Estado de

Roraima. Em 2020, ocorreu reunião extraordinária do referido Comitê, como
objetivo de coordenar esforços contra a pandemia de Covid-19.

Acordo para o Estabelecimento de Regime Especial
Fronteiriço e de Transporte para as Localidades de Bonfim
(Brasil) e de Lethem (Guiana)
Decreto Legislativo 358/2011
Por considerar o compromisso comum com o desenvolvimento da região

fronteiriça de 1.605 quilômetros de extensão entre os dois países, e em prol da

melhoria das condições de vida dos habitantes locais, o Brasil celebrou com

a República Cooperativa da Guiana em 2009, por via do Decreto Legislativo
358/2011, um acordo para o Estabelecimento de Regime Especial Fronteiriço

e de Transporte para as Localidades de Bonfim (Brasil) e de Lethem (Guiana).
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Regime Especial Fronteiriço
O objetivo principal é o benefício de consumo pelos nacionais residen-

tes nessas localidades fronteiriças, transportadas pelo próprio adquirente, de
mercadorias para subsistência isentas dos impostos de importação e de expor-

tação, de registro, licença ou qualquer outro visto, autorização ou certificação,
salvo quando tais procedimentos sejam decorrentes da respectiva legislação
sanitária, fitossanitária, zoossanitária e ambiental vigente em cada um dos
países. As mercadorias de subsistência são artigos de alimentação, limpeza,
higiene e cosmética pessoal, peças de vestuário, calçados, livros, revistas e

jornais, para o consumo pessoal e da unidade familiar, quando não revelem
destinação comercial por seu tipo, volume ou quantidade.

Regime Especial de Transporte
Foram estabelecidos procedimentos para o transporte público coletivo

de passageiros, e de cargas, e por serviços de táxis cadastrados, mediante prévia

autorização das autoridades, exclusivamente entre as localidades de Bonfim
(Brasil) e Lethem (Guiana), prioritariamente entre as localidades de Bonfim
(Brasil) e Lethem (Guiana), além dos de carga já em vigor por força do Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Carga, de 2003.

As operações de transporte de passageiros e de cargas realizadas em

veículos comerciais leves, entre as localidades de Bonfim (Brasil) e Lethem
(Guiana), estarão isentas da necessidade de quaisquer autorizações e exigências

complementares descritas no Acordo de Transporte Rodoviário Internacio-

nal de Passageiros e Cargas entre o Governo da República Federativa do Brasil

e o Governo da República da Guiana, assinado em Brasília, em 7 de fevereiro
de 2003, e estarão em conformidade com as respectivas leis e regulamentos
internos de cada parte.
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ACORDO BRASIL E PARAGUAI

No presente trabalho não consta referência a Acordos com a Repúbli-

ca do Paraguai, um dos Estados-Parte do Mercosul, muito embora as relações
diplomáticas do Brasil com esse país sejam caracterizadas por fortes laços

históricos, culturais e geográficos. A construção da Ponte Internacional da
Amizade, da Usina Hidrelétrica de Itaipú, a assinatura do Tratado de Assunção, além da construção de duas pontes, uma sobre o rio Paraguai, entre as

localidades de Porto Murtinho e Carmelo Peralta, e outra segunda ponte sobre o rio Paraná, entre os Municípios de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, são

marcos de fortalecimento dos laços políticos, econômicos e diplomáticos que
demonstram esse fato.

Na linha de fronteira com o Paraguai, numa extensão de 1.365,4 quilô-

metros, estão localizados 12 Municípios brasileiros que se articulam com ou-

tros 12 paraguaios. Entretanto, embora a diplomacia brasileira tenha feito o

dever de casa, o Congresso Nacional brasileiro tem postergado a aprovação de
um importante instrumento – o Acordo sobre Localidades Fronteiriças Vin-

culadas (PDL 765/2019), celebrado em Brasília, em 23 de novembro de 2017.
Em razão dessa omissão, os nacionais brasileiros e paraguaios que vi-

vem ao longo da linha divisória internacional estão privados de receberem

os benefícios que o acordo proporcionaria, como por exemplo, a permissão
da Carteira de Trânsito Vicinal Fronteiriço para o exercício de trabalho, ofício

ou profissão, gozando de iguais direitos trabalhistas e previdenciários; acesso
ao ensino público em condições de gratuidade e reciprocidade; atendimento
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médico nos serviços públicos de saúde em condições de gratuidade e reciprocidade; acesso ao regime de comércio fronteiriço de mercadorias ou produtos

de subsistência. Ainda, se permitirem livre circulação de veículos automotores
particulares, transporte público urbano de passageiros e, também, planos de
desenvolvimento urbano conjunto entre as localidades vinculadas.
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ACORDOS MULTILATERAIS

MERCOSUL
Desde a sua criação em 26 de março de 1991, o Mercosul instrumentado

juridicamente pelo Tratado de Assunção, acordo firmado por Brasil, Argenti-

na, Paraguai e Uruguai, inicialmente teve como finalidade estabelecer o livre

comércio entre os países, eliminando barreiras comerciais, políticas e sociais
entre seus membros, com livre circulação interna de bens, serviços e fatores

produtivos. Posteriormente, em julho de 2015, a Bolívia passou a ser consi-

derada como parte do Bloco, aguardando, porém, o seu ingresso definitivo
mediante a aprovação da autorização pelo Congresso brasileiro.

Com o decorrer do tempo, consciente de ser considerado um avanço no

esforço tendente ao desenvolvimento progressivo da integração da América

Latina, promoveu a assinatura de tratados que geraram acordos de integração fronteiriça de grande importância política, social e cultural, beneficiando
os Municípios localizados na linha internacional de fronteira entre os países

signatários, que refletiu em outras fronteiras com países como o Peru e a Colômbia, que estão vinculados ao Mercosul como Estados Associados em processo de adesão.

Assim, com o olhar voltado para a necessidade de incrementar o de-

senvolvimento integrado entre as populações residentes nas localidades de

fronteira geográfica e internacionalmente vinculadas, foram criados instrumentos de discussão que possibilitaram auscultar in loco as demandas da so-

ciedade local. Esses instrumentos foram os Comitês de Fronteiras e os Comitês
de Integração Fronteiriça.

Para coordenar seus trabalhos, em 19 de maio de 2016, foi criado o

Subgrupo Técnico 18- Integração Fronteiriça (SGT18), que da mesma forma

como os demais Subgrupos (Trabalho, Saúde, Meio Ambiente, Transportes
etc.) encaminham propostas ao Grupo do Mercado Comum (GMC), e este ao
Conselho do Mercado Comum (GMC), órgão superior do Mercosul incumbido
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da condução política do processo de integração e da tomada de decisões para

assegurar o cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo Tratado de Assun-

ção e atingir a constituição final do mercado comum, por meio de Decisões que
serão obrigatórias para os Estados-Parte.

Este Subgrupo Técnico18 (SGT 18), hierarquicamente ligado ao Itama-

raty, atua diretamente na oitiva das questões e dos pleitos fronteiriço através

das Divisões da América do Sul (DAM I, II e III), do Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), no caso do Brasil – e promove reuniões anuais com os Comitês de Fronteira Brasil/Uruguai e com os Comitês de Integração Fronteiriça

Brasil/Argentina e Brasil/Paraguai, nas localidades de fronteira desses países.
Foi criado para dar ampla atenção, em diferentes temáticas, às popula-

ções que moram ao longo das nossas fronteiras. Esses Comitês são instrumen-

tos de atuação do governos dos Estados-Parte, na região de fronteira, e dela
participam gestores públicos municipais, prefeitos, intendentes, conselheiros,

funcionários dos governos e autoridades de controle migratório, aduaneiro,
sanitário e fitossanitário, empresários e representantes da sociedade civil.

Essas reuniões atuam como caixa de ressonância dos temas de inte-

resse das localidades fronteiriças e suas demandas, que registradas em atas

instruem o debate em nível estadual/departamental/provincial e permite a

formulação de políticas específicas de integração fronteiriça, voltadas para
atender às necessidades próprias de cada localidade da região de fronteira. As
Atas são apresentadas e discutidas, em reuniões fechadas, com autoridades

de fronteira dos países envolvidos que decidem o encaminhamento ao Grupo
Mercado Comum (GMC) e, ao longo do tempo, após consultas aos governos,
se houver interesse, são encaminhadas com vista à decisão do Conselho Mercado Comum (CMC).

Os Comitês de Integração Fronteiriça Brasil/Argentina são os seguintes:
• Comitê de Integração Uruguaiana/Paso de Los Libres;
• Comitê de Integração São Borja/Santo Tomé;

• Comitê de Integração Foz do Iguaçu/Puerto Iguazu;

• Comitê de Integração Barracão/Dionísio Cerqueira/Bernardo Irigoyen;

• Comitê de Integração Fronteiriça Trinacional Barra do Quaraí/Monte
Caseros/Bella Unión.
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Os Comitês de Fronteira Brasil/Uruguai são:

• Comitê de Fronteira Chuí/Santa Vitória do Palmar/Chuy;
• Comitê de Fronteira Jaguarão/Rio Branco;
• Comitê de Fronteira Aceguá/Aceguá;

• Comitê de Fronteira Santana do Livramento/Rivera;
• Comitê de Fronteira Quaraí/Artigas.

O Comitê de Fronteira com o Paraguai é o:

• Comitê de Ponta Porã/Pedro Juan Caballero/Salto del Guairá.
Como fruto das reuniões reivindicatórias promovidas por esses Comi-

tês, em dezembro de 2019, na cidade de Bento Gonçalves, no Estado do Rio

Grande do Sul, representantes das chancelarias do Brasil, Uruguai, Argentina
e Paraguai, levando em conta que o respeito aos direitos humanos é fundamental no processo de relacionamento em todas as instâncias de integração
para alcançar uma melhor qualidade de vida das populações fronteiriças, firmaram vários Acordos de grande importância para os nacionais fronteiriços
dos quatro países. São eles:

• Acordo sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas;
• Acordo sobre a Facilitação do Comércio;

• Acordo de Cooperação Policial Aplicável aos Estados Fronteiriços
entre os Estados-Parte do Mercosul;

• Acordo para a eliminação da cobrança de encargos de Roaming Internacional aos Usuários Finais do Mercosul;

• Acordo sobre o Reconhecimento de Títulos de Grau de Educação
Superior no Mercosul.

Todos esses Acordos, a exceção do Acordo sobre a eliminação da co-

brança do Roaming internacional e o Acordo de Cooperação Policial Aplicáveis
aos Espaços Fronteiriços entre os Estados Parte do MERCOSUL , aguardam o

encaminhamento da Casa Civil da Presidência da República para deliberação
do Congresso Nacional.Dentre esses acordos, destacamos o que trata sobre as

Localidades Fronteiriças Vinculadas, ou cidades-gêmeas, como são conhecidas,
um dos mais importantes instrumentos de integração de fronteira já celebrado

entre os Estados-Parte do Mercosul, que representou o clímax no processo de
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integração entre os 89 Municípios de fronteira – 30 do Brasil, 24 da Argenti-

na, 24 do Paraguai e 11 do Uruguai, fruto de um extraordinário trabalho rea-

lizado pelo Subgrupo Técnico 18 de Integração Fronteiriça do Mercosul, que
atendeu às demandas suscitadas pelas comunidades fronteiriças vizinhas,

apresentadas nas reuniões dos Comitês de Fronteira e Comitês de Integração
Fronteiriça realizadas nos Municípios.

Esse acordo leva a todos os nacionais residentes nos Municípios de

fronteira dos quatro países uma série de benefícios, como o trânsito peatonal

e veicular, a aquisição simplificada de mercadorias para a subsistência sem
entraves aduaneiros, possibilidade de trabalhar, estudar e residir nos dois lados

da fronteira. Estimula a cooperação entre as instituições públicas na fronteira,
abrangendo as áreas de vigilância epidemiológica, segurança pública, combate
a delitos transnacionais, defesa civil, formação de docentes, circulação de bens
culturais e combate ao tráfico ilícito desses bens, assim como a elaboração de
planos conjuntos de mobilidade e desenvolvimento urbano e ordenamento

territorial das localidades, além do apoio mútuo nas situações de urgência
e emergência em defesa civil. No anexo, que acompanha o acordo, consta a

lista das Localidades Fronteiriças Vinculadas do Brasil, Argentina, Uruguai e
Paraguai que serão beneficiadas:

Municípios de Fronteira do Brasil com a Argentina
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BRASIL

ARGENTINA

Foz do Iguaçu

Puerto Iguazú

Capanema

Andresito

Barracão/Dionísio Cerqueira

Bernardo de Irigoyen

Porto Mauá

Alba Posse

Porto Xavier

San Javier

São Borja

Santo Tomé

Itaqui

Alvear

Uruguaiana

Paso de los Libres

Barra do Quaraí

Monte Caseros

Santo Antônio do Sudoeste

San Antonio
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Municípios de Fronteira do Brasil com o Uruguai
BRASIL

ARGENTINA

Chuí/Santa Vitória do Palmar/Balneário do
Hermenegildo/Barra do Chuí

Chuy/18 de Julio/Barra de Chuy/La
Coronilla/Pueblo San Luis

Jaguarão

Rio Branco

Aceguá

Aceguá

Santana do Livramento

Rivera

Quaraí

Artigas

Barra do Quaraí

Bella Unión

Colônia Nova

Villa Isidoro Noblía

Municípios de Fronteira do Brasil com o Paraguai
BRASIL

PARAGUAI

Aral Moreira Bela Vista

Pedro Juan Caballero/Capitán Bado

Bela Vista Norte

Bella Vista Norte

Caracol

San Carlos del Apa

Coronel Sapucaia

Capitán Bado

Foz do Iguaçu

Ciudad del Este/Puerto Presidente Franco/
Hernandarias

Guaíra/Mundo Novo

Saltos del Guairá

Japorã

Saltos del Guairá

Paranhos

Ypejú

Ponta Porã

Pedro Juan Caballero

Porto Murtinho

Carmelo Peralta/San Lázaro

Santa Helena

Puerto Indio

Sete Quedas

Corpus Christi
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Municípios de Fronteira da Argentina e Paraguai
ARGENTINA

PARAGUAI

Posadas

Encarnación

Clorinda

Nanawa

Formosa

Alberdi

Puerto Pilar

Bermejo

Ituzaingó

Ayolas

Itatí

Itá Corá

Puerto Rico

Puerto Triunfo

Misión La Paz

Pozo Hondo

Puerto Cano/Mansilla

Puerto Pilar

Puerto Iguazú

Presidente Franco
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ARGENTINA

URUGUAI

Colón

Paysandú

Concordia

Salto

Gualeguaychú

Fray Bentos

Monte Caseros

Bella Unión
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho procurou organizar os feitos diplomáticos com os

países com os quais o Brasil faz fronteira ao longo de 16.886 quilômetros, desde
o Uruguai até a Guiana Francesa, onde se localizam comunidades geminadas
ou localidades fronteiriças vinculadas.

Uma análise acurada dos dados sobre o número de acordos binacionais e

multilaterais firmados pelo Estado brasileiro – de um total de 1.151 atos, além
de memorandos diversos e protocolos, celebrados com os países do Bloco do

Mercosul e Estados Associados (à exceção do Suriname) entre os anos 2000 e
2019 – demonstra que a diplomacia nacional tem sido profícua e ativa com os

nossos vizinhos, principalmente no que se referem aos acordos binacionais
de interesse fronteiriço.

Verifica-se que nos últimos 20 anos muitos acordos binacionais de

grande relevância para as regiões de fronteira foram firmados, aprovados e in-

ternalizados pelos países signatários. Entretanto, ressalta-se que muitos deles

aguardam encaminhamento e deliberação pelo parlamento brasileiro, embora
alguns deles já tenham sido aprovados e transformados em lei em seus países.

Como exemplo, destaca-se a Lei uruguaia 19.359/2015, que aprovou o Ajuste
Complementar ao Acordo de Residência, Estudo e Trabalho, celebrado com

o Brasil em 2013, para a Prestação de Serviços de Assistência de Emergência
e Cooperação em Defesa Civil. Esse acordo, embora de grande importância,
não pode ser incrementado porque aguarda apreciação da Comissão Mista

do Mercosul da Câmara dos Deputados. Outro exemplo: o acordo que propõe

a criação de uma Zona de Integração Fronteiriça (ZIF) entre o Brasil e o Peru,

celebrado em dezembro de 2009, somente foi encaminhado à deliberação do
parlamento brasileiro em novembro de 2020.

Finalmente, destaca-se como um dos maiores empecilhos que compro-

mete a aplicação dos acordos em benefício das populações fronteiriças a baixa
autonomia político-administrativa dos gestores dos Entes subnacionais, o que
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resulta em dificuldades para firmar convênios locais com a localidade limítrofe

vizinha. Independentemente de a Constituição Federal elevar os Municípios

a Entes federativos, isso não legitima que eles estabeleçam de forma autônoma execuções com organismos internacionais, ficando, assim, dependentes
de diretrizes propostas pelo governo federal.
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