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ESCLARECIMENTOS
 
Ref.: O�cio nº 55/CMI/2021
 

 
Senhor Presidente,
 
Ao mesmo tempo que cumprimento V. Sa. e todos os integrantes do CMI da Cidade de São

Paulo, encaminho a presente resposta a vosso o�cio, que não se encontrava com qualquer indicação de
endereço para resposta.

 
No âmbito da administração local da a�vidade de Registro de Estrangeiros desta Polícia

Federal na capital paulista que, no contexto da crise sanitária que ainda vivemos e das medidas de
distanciamento social que se impõe, esta unidade nunca deixou de atender os imigrantes (ainda que com
atendimento reduzido aos casos urgentes de janeiro a março de 2020, retomando todos os atendimentos
a par�r de junho de 2020).

 
Somente em 2021, já foram regularizados cerca de 28.000 imigrantes nesta unidade

(registros, solicitação de refúgio, emissão de carteiras, naturalização). Foram encaminhadas para a
produção mais de 28.000 carteiras de iden�ficação de imigrantes - CRNM e DPRNM. O atendimentos são
realizados mediante agendamento uma vez que tal sistemá�ca permite o atendimento sem aglomerações
e com hora marcada, evitando desgastantes esperas. Somente a primeira solicitação de refúgio é que vem
sendo atendida por ordem de chegada, em razão das peculiaridades da situação do imigrante que se vê
necessitado dessa proteção internacional. 

 
Diariamente, são agendados para atendimento nesta unidade, mais de 300 atendimentos,

número de atendimento que é limitado pelas dimensões de nossas instalações, quan�dade de servidores
públicos realizando o trabalho, equipamentos disponíveis e pela necessidade de distanciamento social.

 
Os agendamentos são incluídos no Sistema Agenda com um prazo máximo de 90 dias, mas

as vagas vão sendo incluídas diariamente, de modo a sempre haver a possibilidade, nestes 90 dias, de se



localizar as vagas disponíveis. As vagas são inseridas no sistema no horário de expediente (das 8h as 17h0).
 
A possibilidade de realização de agendamento por e-mail (migracao.srsp@pf.gov.br) é feita

aos casos urgentes, sendo estes aqueles nos quais o imigrante comprova, com documentos, que encontra-
se impossibilitado de exercer algum direito para o qual seja essencial encontrar-se com o registro nacional
migratório atualizado e que não pode esperar uma vaga para o agendamento (desde que esta exigência
seja legal - como a necessidade de inserção do imigrante no e-Social no caso de contrato de trabalho já
firmado, venda de imóvel, transformação de prazo com prazo a vencer ou já vencido etc.). É essencial a
comprovação documental da urgência bem como a iden�ficação completa do imigrante, com cópia do
formulário do serviço que pretende agendar excepcionalmente. Atualmente, recebemos até 500 e-mails
por dia, os quais são respondidos por 2 seres humanos.

 
Não se enquadram em casos urgentes aqueles em que outro órgão público ou privado deixa

de dar cumprimento à Lei 13.445/2017 (direitos dos imigrantes independentemente da condição
migratória), uma vez que cabe a eles darem cumprimento à lei.

 
Lembramos que no caso de imigrantes com prazo indeterminado (permanente) com o prazo

de carteira vencido, que sua situação migratória se encontra regular, mesmo que a data de prazo da
carteira esteja vencida. Assim, estamos dando atualmente, prioridade pelo e-mail aos temporários com
prazo vencido ou a vencer até 16/09 e outros casos comprovadamente urgentes.

 
Lembramos que e-mails enviados sem a qualificação do imigrante, do serviço pretendido e a

razão pela qual pleiteia agendamento excepcional não são respondidos, assim como não são respondidos
e-mails enviados de sexta-feira às 17h às 8h da segunda-feira seguinte.

 
Quanto à prorrogação dos documentos e protocolos emi�dos pela Polícia Federal e dos

prazos para registro migratório, esta unidade já informou o órgão central em Brasília, havendo no�cia que
esta demanda se encontra em análise quanto à sua viabilidade e sobre novos prazos a estabelecer.

 
Quanto às restrições de atendimento decorrentes do fechamento das fronteiras terrestres e

aquaviárias decorrentes da Portaria 655/2021 e anteriores, informamos que este Núcleo de Registro em
São Paulo não possui autonomia para revogá-la, alterá-la ou descumpri-la.

 
 
Atenciosamente,

 
 
 

PATRICIA ZUCCA
Delegada de Polícia Federal

CH/NRE/DELEMIG/SR/PF/SP
 

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA ZUCCA, Delegado(a) de Polícia Federal, em
13/08/2021, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 19904688
e o código CRC F33FB6AC.
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