
CAPÍTULO 7

A FRONTEIRA E AS RELAÇÕES TRANSFRONTEIRIÇAS COM A 
BOLÍVIA NO ARCO CENTRAL

Armando Pacheco Gutierrez1

Fonte: Equipe Fronteiras Ipea.

Buen día a toda la audiencia, a todos los presentes. Gracias por la invitación, señor 
Bolívar. El objetivo de esta plática es sobre la frontera de Brasil como un área de 
integración. Primero, mis disculpas por mi forma de hablar, pero hice la presentación 
en buen portugués. Nuestro objetivo principal es el relacionamiento de nuestra 
frontera entre Brasil y Bolivia. Eses Estados, obviamente, tienen una gran amistad 
y una vida en harmonía en esa frontera de manera excelente.

No tenemos problemas con este hermano país, Brasil. Sin embargo, tenemos 
algunos problemas con algún otro país en occidente [mostra imagem com fotos 
de nove bolivianos, abaixo de um texto que diz: “Liberen a los 9”].2 Quiero para 

1. Cônsul da Bolívia em Corumbá. A apresentação pode ser vista por meio do seguinte link: <http://www.ipea.gov.br/
portal/images/stories/PDFs/livros/livros/191223_fronteiras_do_brasil_vol4_armando_gutierrez.pdf>.
2. O cônsul referia-se a nove bolivianos que retornavam à Bolívia após mais de três meses detidos em uma prisão chilena, 
acusados e condenados por tráfico de drogas, roubo com intimidação, contrabando e porte ilegal de armas. Os cidadãos 
bolivianos negaram qualquer crime e garantiram que perseguiam contrabandistas, por isso estavam em território chileno. 
Chile e Bolívia enfrentam tensão bilateral após prisão de policiais. Correio Braziliense, Brasília, 7 jul. 2017. Disponível em: 
<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2017/07/07/interna_mundo,608047/chile-e-bolivia-enfrentam-
tensao-bilateral-apos-prisao-de-policiais.shtml>. 



Fronteiras do Brasil: uma avaliação do arco Central108 | 

iniciar esta plática agradecer a Dios por la libertad que allí han conseguido, nuestros 
hermanos, que allí estuvieron detenidos injustamente en el país vecino. Ellos son 
funcionarios bolivianos que estuvieron injustamente detenidos en Chile. Cosa que 
no existe en esta frontera libre y harmoniosa. Pero en Chile tuvieron problemas, 
fueron detenidos injustamente y desde ayer gozan de la libertad. Acá, con nuestro 
hermano país, Brasil, no hemos tenido este tipo de problema.

Algunos bolivianos funcionarios han ingresado al territorio brasilero y en 
cuenta de dos días, o en un día han sido libertados. Lo mismo ocurrido, alguno 
oficial o funcionario brasilero ha ingresado a la Bolivia y ha sido liberado de 
inmediato. No hemos tenido problemas en absoluto con este hermano país que es 
Brasil, y precisamente reitero hoy que, en este lugar, en Corumbá-Quijarro, vivimos 
en completa harmonía, salva las excepciones de algunos actos delincuenciales que 
son completamente aislados.

Quiero hacer una contribución a este taller, panel o oficina como llaman 
ustedes, con esta pequeña presentación que, reitero, contribuye al objetivo que 
trató el señor Bolívar a principio de este panel. Lo felicito antes por este evento. 
El consulado, nuestra jurisdicción, es todo el estado de Mato Grosso do Sul, 
República Federativa de Brasil. Los que estamos ahora cumpliendo la autoridad 
en el consulado, somos el Armando Pacheco, que vos habla, el señor Oscar Cuellar 
Cuchallo, que está presente acá en el auditorio, y la señora que va nos ayudar.

En Corumbá, la dirección es rua 7 de Setembro, número 47, centro [passa 
à apresentação dos slides, lendo em português]. O consulado da Bolívia tem 
a função de proteger e defender os direitos dos bolivianos no exterior; e de 
informar, orientar e ajudar os cidadãos brasileiros em questões de vinculação, 
documentação e aconselhamento. Ao consulado, primeiramente, cabe promover 
a dupla nacionalidade; orientar e se conectar com instituições oficiais do Mato 
Grosso do Sul; assessorar em casos de falecimentos e repatriações; comunicar-se 
com familiares por qualquer caso de emergência; visitar os presídios e assegurar 
que se garantam os direitos fundamentais.

Acerca da dupla nacionalidade, um exemplo: Juan Souza, nascido em Puerto 
Quijarro, filho de mãe e/ou pai brasileiro. O consulado boliviano procede ao 
Registro Civil de Bolívia, com base no registro de nascimento boliviano com a 
Declaração de Nascido Vivo (DNV), e o consulado brasileiro, com base no registro 
de nascimento, com segunda via da certidão boliviana. Outro exemplo: Juan Perez, 
nascido em Corumbá, filho de mãe e/ou pai boliviano, se dirige ao cartório com 
a DNV e é feito o registro de nascimento brasileiro, e, no consulado boliviano, 
o registro de nascimento, com cópia autenticada da certidão brasileira. É uma 
atividade que, reitero, dinamiza e, ademais, harmoniza nossa relação, assim como 
disse Cássio Marques, que me antecedeu.
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O consulado da Bolívia em Corumbá tem a função de proteger e defender os 
bolivianos que o procuram, além de emitir inscrição de nascimento, correção de 
inscrição de nascimento e emissão de certificados de nascimento, matrimônio e óbito. 
Tem também a missão de emitir certificado de estado civil a algumas pessoas que se 
casam via consulado boliviano, e conseguem aqui o certificado civil de solteiros ou 
de casados; atender a solicitações e emissões de antecedentes penais – o que facilita 
muito para os bolivianos que precisam fazer os trâmites de permanência no Brasil –, 
e solicitações de passaporte, entregue entre 30 e 35 dias após o pedido.

Oferecemos para cidadãos brasileiros a legalização de documentos de estado 
civil, estudo etc.; elaboramos procurações e sua legalização; fazemos traduções do 
espanhol para o português ou vice-versa; emitimos vistos de estudo etc.; realizamos 
a homologação de certidões de casamento e óbito; registro de nascimento/dupla 
nacionalidade. Prestamos assessoramento a cidadãos brasileiros quanto a visto de 
estudante; documentos de viagem/fluxo de imigração; dupla nacionalidade; fluxo 
de legalização de documentos; e entrada de veículos.

Há uma pergunta de estudantes brasileiros referente ao trâmite que se realiza 
para a obtenção de vistos: “se eu vou estudar na Bolívia, como posso ingressar e 
me regularizar no país?”. Essa é uma pergunta normal que faz um jovem ou uma 
pessoa adulta que quer estudar na Bolívia.

Primeiro, com visto consular: visto de estudo emitido pelo consulado 
com validade de sessenta dias. Nesse meio-tempo, é preciso fazer o processo de 
residência na Dirección General de Migración (DGM) da Bolívia. Isso é grátis. 
Segundo, pedido de residência na Bolívia sem visto consular: com visto de turista 
emitido na migração no momento de ingressar na Bolívia, com validade de 
até no máximo noventa dias; com pedido de visto transitório de residência na 
migração da Bolívia, a um custo de Bs$ 912; pedido de residência na DGM. 
São trâmites muito curtos, feitos em muito pouco tempo. Como requisitos, 
para o visto de estudante, sem acordo estatal ou privado, os cidadãos brasileiros 
que desejam estudar na Bolívia devem apresentar ao consulado os seguintes 
documentos: formulário de declaração juramentada de solicitação do visto;3 

passaporte com vigência mínima de seis meses; fotografia atual 3x4, com fundo 
claro; documento dos estudos do último nível realizados em escola de ensino 
médio, instituto ou universidade do país onde é radicado, legalizado no Brasil 
pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Ministério das Relações Exteriores 
(MRE); certificado de antecedentes policiais/criminais emitido pela autoridade 
competente do Brasil, o qual deverá ter, no máximo, até um mês de emissão 
ao ser apresentado ao consulado.

3. Disponível em: <www.rree.gob.bo/formvisas>.
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O trâmite para o visto de estudante é grátis. O visto tem uma validade de 
sessenta dias, período no qual o estudante deverá se apresentar nos escritórios 
da DGM, ou em suas administrações departamentais, para iniciar o trâmite de 
permanência temporal para estudo. Isso quer dizer que os estudantes brasileiros 
podem entrar como turistas, inscrever-se em alguma universidade e, posteriormente, 
legalizar sua situação de imigração. Isso também é muito rápido. No caso de 
assessoramento para cidadãos brasileiros, o consulado faz a legalização de documentos 
a serem validados no Estado Plurinacional da Bolívia, que devem ter as assinaturas 
e os carimbos do MRE e do MEC (se forem documentos de estudo).

O consulado verificará a autenticidade das assinaturas e do documento antes da 
legalização. Depois de verificada a legalidade do documento, a pessoa deve pagar uma 
taxa para finalizar a legalização, de acordo com o estipulado pelo consulado boliviano 
(o pagamento deve ser feito em uma agência do Banco do Brasil). O documento fica 
pronto às 16h se, por exemplo, esse trâmite for iniciado às 8h30.

Quanto aos documentos de viagem, considera-se válido para cidadãos 
brasileiros ingressarem em território do Estado Plurinacional de Bolívia – segundo 
o acordo entre o Estado da Bolívia e a República do Brasil, assinado no dia 4 de 
julho de 2004 – simplesmente o seu registro geral (RG) ou o passaporte vigente. 
Não é necessário visto. Há uma grande vinculação entre instituições brasileiras e 
bolivianas, com grande contato com universidades, escolas e hospitais; prefeituras, 
secretarias de turismo, educação, saúde; polícia, Exército, presídios; além de outras 
com as quais também temos um relacionamento frequente, como as entidades de 
assistência social.

No tema de saúde, temos convênio com universidades da Bolívia, com uma 
coordenação em atenção a bolivianos, entre outras. Um exemplo: estudantes 
do Brasil que cursam medicina em instituições bolivianas fazem residência em 
universidades ou hospitais brasileiros. Ou seja, os médicos do Brasil egressos da 
Bolívia fazem a residência em seu próprio país.

Na educação, as universidades da Bolívia oferecem bolsas de estudo, ou seja, 
oportunidades para estudar; disponibilizam cursos de espanhol e homologação de 
títulos; e promovem intercâmbio de estudantes. Este ano, 27 brasileiros nos pediram 
vagas ou bolsas para estudar em diferentes universidades estatais. Por exemplo, 
recordo que há treze desses alunos frequentando universidades em Sucre, La Paz, 
Cochabamba, e também em Santa Cruz de la Sierra, todas estatais.

Há uma colaboração, no tema de homologação de títulos, com trâmite sem 
burocracias, com algumas residências, especialmente em cidades que têm esse tipo 
de vinculação [finda a apresentação de slides, retoma a fala em espanhol]. Reiteramos 
nuestra dirección, nuestra jurisdicción en todo el Mato Grosso do Sul. Hasta aquí, 
la exposición sobre nuestras labores cotidianas del consulado, las que contribuyen 
directamente al objetivo planteado en este taller.
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Cuando lleguemos a la parte de debates, preguntas, estaremos dispuestos a 
absorber, a contestar algunas dudas que podrían haber surgido en esta exposición. 
Reitero el agradecimiento a la universidad, y a los que han generado, los que han 
oficializado este evento para que podamos participar, vivir y demostrar nuestra vida 
en harmonía entre los países de Bolivia y Brasil en esta frontera. Ella considerada 
las puertas abiertas de Brasil para los bolivianos y las puertas abiertas de Bolivia 
para los ciudadanos brasileros.

A eso momento, el participante anterior habló mucho sobre la economía, 
y creo que es más que suficiente, habló sobre el gas, la minería y el transporte. 
Entonces, no queda más de hablar sobre eses temas, así prefiero encerrar con las 
actividades normales de nuestro consulado, que contribuyen a los objetivos plenos 
de este taller. Muchas gracias.

Bolívar Pêgo (moderador)

Muito obrigado, senhor cônsul, pela importante apresentação. Passo a palavra 
a Sérgio de Souza (Sudeco – Superintendência do Desenvolvimento do  
Centro-Oeste/MDR – Ministério do Desenvolvimento Regional).




