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century. It is now an essential, inevitable and potentially 
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every country and region. The question is no longer 

whether to have migration, but rather how to manage 

migration effectively so as to enhance its positive and 

reduce its negative impacts.  
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RESUMO 

 

O complexo e multifacetado fenômeno da globalização, que a partir da década de 1960 

passou a causar grande impacto nos mais diversos setores da vida social, será abordado 

nesta dissertação, em especial no que se refere a sua influência sobre a mobilidade humana. 

Embora viabilize a circulação de bens, tecnologias, serviços e informações, de maneira 

geral, a globalização não necessariamente facilita a circulação de pessoas, seja para fins 

laborais, seja por motivos de sobrevivência. Os movimentos migratórios são regulados de 

maneira diferenciada em cada Estado, seguindo suas políticas internas e seus interesses de 

inserção no mercado globalizado. São eles que definem os limites nos quais se darão esses 

movimentos para dentro de seus territórios e como serão ou não protegidos aqueles que 

não são seus cidadãos. A maneira como o Estado brasileiro regula juridicamente a 

migração, tanto para fins econômicos enquanto movimento de trabalhadores qualificados, 

como nos casos de migrações forçadas, de reconhecidamente refugiados e aspirantes à 

proteção jurídica do instituto do refúgio, será discutida no presente estudo. O foco central 

dessa análise é, com fulcro na linha de pesquisa Poder Econômico e seus Limites Jurídicos, 

compreender a atual política imigratória brasileira, os dispositivos jurídicos que amparam a 

situação do imigrante no Brasil e verificar a capacidade ou não do direito de tutelar e 

acompanhar evolução dos movimentos migratórios em um cenário globalizado.   

Palavras chaves: Globalização. Migração. Direito. Trabalhadores. Refugiados. Haitianos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The complex and multifaceted phenomenon of globalization, which from the 1960s up to 

now has caused a big impact in diverse sectors of social life, will be addressed in this 

thesis, in particular with regard to its influence on the human mobility. Although it enables 

the movement of goods, services, technology and information as a general rule, 

globalization does not necessarily facilitate the movement of people, whether for work 

purposes, or for reasons of survival. Migratory movements are regulated differently in each 

State, following countries’ internal policies and their interests of insertion in the globalized 

market. They are the ones who define the limits within immigration towards into their 

territories will be ruled, as well as how and if those who are not their citizens will be 

protected. The way the Brazilian State legally regulates migration, both for economic 

purposes as a movement of skilled workers, as in the cases of forced migration, recognized 

refugees and aspirants to the legal protection of refuge will be discussed in this study. The 

main aim of this analysis is to understand the current Brazilian immigration policy, legal 

arrangements that support the situation of immigrants in Brazil and to verify the legal 

system capacity of protecting and following up the evolution of migration in a globalized 

scenario based on the Economic Power and its Legal Limits line of research. 

Key words: Globalization. Migration. Law. Workers. Refugees. Haitians.   
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INTRODUÇÃO 

 

Compreendendo a globalização como um fenômeno multidimensional que, em 

especial a partir de 1960 devido aos grandes avanços tecnológicos ocorridos a partir desse 

período, evoluiu no sentido de interligar e modificar as relações econômicas, sociais, 

políticas, culturais, religiosas e jurídicas dos países de maneira nunca antes realizada, o 

impacto que esse fenômeno tem tido nos movimentos migratórios e na regulação jurídica 

desses movimentos, será um dos assuntos aqui estudados.  

A mobilidade humana, muito estimulada em razão da facilitação no acesso às 

informações sobre os mais distantes países e da visibilidade sobre diferentes culturas, estilos 

de vida e principalmente oportunidades, visibilidade essa proporcionada pela globalização, 

embora pudesse e devesse seguir a mesma linha das relações econômicas, cujas transações, 

produtos e serviços circulam com mais facilidade entre os países atores de uma economia 

globalizada, não é aceita pela grande maioria dos países como uma consequência natural da 

globalização. Em outras palavras, não podem as pessoas migrar livremente, em busca de 

melhores condições de vida, a menos que observem as regras estabelecidas pelos Estados, 

detentores do poder decisório em última instância sobre a circulação de pessoas em seus 

territórios.  

O fundamento da decisão estatal sobre a entrada e saída de pessoas dos territórios se 

encontra no direito, no estabelecimento de normas que regulam de maneira diversa cada tipo 

de migração e na política migratória adotada por determinado Estado. No Brasil, objeto desta 

pesquisa, o tratamento dado a cada imigrante depende diretamente dos motivos que amparam 

sua decisão de migrar e das atividades econômicas que pretendem os imigrantes desenvolver 

localmente. 

Com fulcro na linha de pesquisa Poder Econômico e seus Limites Jurídicos, pela 

qual objetiva-se identificar e compreender os limites jurídicos do poder econômico, 

relacionando-o com o papel do Estado e a realidade social, cuja regulação abrange os mais 

variados campos jurídicos, a preocupação basilar neste trabalho é a consolidação de uma 

perspectiva de raciocínio crítico do Direito, à luz dos impactos provocados pelas mudanças e 

transformações da sociedade globalizada contemporânea, tendo por foco os movimentos 

migratórios.  
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Partindo da definição do objetivo político da atual política nacional sobre migração 

laboral do Ministério do Trabalho e Emprego brasileiro, qual seja “estabelecer uma política 

migratória nacional que contribua para o desenvolvimento econômico e social do país, por 

meio da geração de oportunidades de emprego e renda.”1, a presente dissertação tem como 

problema de pesquisa os seguintes questionamentos: Como o Estado brasileiro 

contemporâneo trata os fenômenos migratórios em face da globalização a partir de 1960? 

Qual é a proteção jurídica oferecida aos estrangeiros no Brasil? Pode o Direito ser 

considerado instrumento de regulação eficaz para os movimentos migratórios? 

A hipótese a ser verificada envolve a premissa de que a atual política imigratória 

brasileira é restritiva para a recepção de imigrantes que não se caracterizem como mão-de-

obra qualificada previamente selecionada por empresas brasileiras, e que embora existam leis 

e resoluções normativas que regulem a entrada e a permanência de imigrantes no Brasil, tais 

dispositivos têm se mostrado ineficazes para a adequada regulação dos movimentos 

migratórios, bem como para a tutela jurídica dos imigrantes no país.   

Essa asserção remete ainda à suposição de que apesar de conter normas restritivas a 

esses movimentos migratórios, a política imigratória brasileira vem aos poucos recebendo 

influências de setores da sociedade que defendem modificações no sentido de uma evolução 

da atual condição restritiva para uma permissiva. Isso porque, em observância a contínua e 

expansiva integração econômica que tem ocorrido entre países, ou mesmo diante de 

problemas enfrentados por cidadãos de Estados em guerra, desestruturados ou sem condições 

de resguardar os direitos humanos de seus nacionais por quaisquer motivos, os dispositivos 

regulamentadores das políticas de migração, e o Direito de maneira geral, devem ser 

adaptados e atualizados em observância às mudanças sociais e econômicas que vêm 

ocorrendo nesse início de século XXI.  

Para a análise do tema Globalização, migração e direito: regulação dos movimentos 

migratórios no Brasil, a presente dissertação está estruturada em três capítulos: Globalização: 

reflexos no Estado brasileiro; Migração no Estado brasileiro; Para além de meros migrantes: 

o status de refugiado. 

                                                           
1 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Ministro de Estado Manoel Dias. Apresenta a política 
nacional sobre migração laboral. Disponível em:  <http://portal.mte.gov.br/rel_internacionais/politica-nacional-
sobre-migracao-laboral.htm>. Acesso em: 20 nov. 2014. 

http://portal.mte.gov.br/rel_internacionais/politica-nacional-sobre-migracao-laboral.htm
http://portal.mte.gov.br/rel_internacionais/politica-nacional-sobre-migracao-laboral.htm
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O primeiro capítulo abordará a definição não unívoca de globalização, a dificuldade 

no estudo desse tema, e será realizado um breve apanhado histórico desde o início da década 

de 1960 até o presente momento. Destacar-se-ão os processos interligados que compõem a 

globalização, seus impactos, suas formas e refletir-se-á sobre o fato de a globalização não ser 

um fenômeno inevitável, mas sim fruto de uma decisão política de Estados.  

A globalização no Brasil será analisada com base na noção de que este fenômeno se 

apresenta de maneira diversa em cada país e, portanto, a partir de um retrospecto de 

momentos que marcaram seu início e desenvolvimento no Brasil, serão discutidas as 

alterações nas relações trabalhistas advindas da globalização, e seus efeitos nos movimentos 

migratórios desde 1990 até a presente data.  

O segundo capítulo, cujo cerne é a migração para fins laborais no Brasil, incluirá 

sucinta análise da migração de brasileiros com destino ao exterior, seus motivos e números 

atuais, mas terá como objeto principal a entrada de trabalhadores estrangeiros no país. O perfil 

dos imigrantes no Brasil, os motivos para a migração, a diferenciação entre migrações 

forçadas e voluntárias, além das vantagens e desvantagens da migração serão aspectos 

analisados em conjunto com os dispositivos jurídicos que amparam a entrada e o trabalho de 

estrangeiros no país.  

Neste segundo capítulo serão ainda discutidos dois projetos e um anteprojeto de nova 

de lei de migração brasileira, comparando-se com a legislação vigente sobre o tema, enfatizar-

se-ão os avanços propostos e as ideias que ainda precisam ser reavaliadas diante da concepção 

de que a legislação migratória deve se coadunar com a política migratória do país.  

Criticar-se-á, adicionalmente, o projeto do governo federal em andamento para o 

estabelecimento de um Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas, denominado eSocial. Elaborado como um projeto do governo 

federal para unificar o envio de informações de empregadores em relação aos seus 

empregados, trabalhadores autônomos e trabalhadores sem vínculo empregatício, referido 

projeto será estudado sob a óptica do trabalhador imigrante, e das implicações sobre sua 

contratação.  

O terceiro capítulo dessa dissertação analisará a migração de refugiados. A evolução 

do conceito de refugiado e do sistema internacional de proteção aos refugiados serão 

estudados em contraposição aos diplomas mais recentes e protetivos sobre o tema. Os atuais 
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números de refugiados no mundo serão apresentados, assim como as tendências, restrições e 

problemas da atual política internacional para refugiados. Os problemas decorrentes do 

refúgio e as estratégias adotadas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(ACNUR) são itens de essencial exame.  

O tratamento legal aos refugiados no Brasil merecerá especial atenção, esteando-se 

na compreensão do conceito de refugiado adotado no país consoante interpretação do Comitê 

Nacional para Refugiados (CONARE). Discorrer-se-á sobre o procedimento de solicitação de 

reconhecimento da condição de refugiado às autoridades migratórias brasileiras, e sobre as 

expectativas sobre a futura regulação da migração, inclusive para fins de refúgio, no Brasil a 

depender da aprovação ou não de uma nova proposta de lei migração brasileira. 

Um caso singular em face do qual estiveram as autoridades migratórias brasileiras, 

com relevo o Conselho Nacional de Imigração (CNI) e o CONARE, mencionado nesse último 

capítulo da dissertação foi a solicitação da concessão de refúgio pelos nacionais do Haiti após 

o terremoto que devastou este país em 2010.  

Tendo por peculiar este episódio em razão do indeferimento do reconhecimento da 

condição de refugiados aos haitianos por alegada falta de amparo legal pelo CONARE, 

seguido da criação de uma nova modalidade de visto a esses imigrantes, com o propósito de 

recebê-los no país para fins humanitários pelo CNI; as implicações em referida decisão do 

CNI, a identificação da continuidade da imigração haitiana para o Brasil, e as circunstâncias 

que levam os haitianos a optar pelo Brasil como destino serão aqui exploradas.  

A imigração haitiana, assim como a imigração de refugiados, não sendo a imigração 

de trabalhadores especializados para fins laborais almejada pelos legisladores do Estatuto do 

Estrangeiro em vigor, recebem um tratamento diferenciado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro e merecem apreciação.  

Por fim, vale salientar que a metodologia de pesquisa adotada foi a realização de 

pesquisa teórica sobre o tema abordado, utilizando-se da análise das Fontes do Direito 

mediatas e imediatas jurídico-formais (legislação constitucional, infraconstitucional e projetos 

de lei), de busca bibliográfica doutrinária, valendo-se de abordagem dedutiva e análise 

dissertativo-argumentativa. Tal escolha de metodologia de trabalho permitiu um 

posicionamento crítico e reflexivo diante do tema. 

  



16 

 

1 GLOBALIZAÇÃO: REFLEXOS NO ESTADO BRASILEIRO E NO 

PROCESSO DE MIGRAÇÃO 

 

Envolvendo conceitos diferentes quando analisado sob uma ótica econômica, social, 

cultural ou jurídica, o termo globalização não possui uma definição unívoca e não se restringe 

às suas dimensões econômicas. A compreensão acerca do que vem a ser globalização envolve 

a análise de diversos aspectos interligados em um mesmo fenômeno. 

Boaventura de Sousa Santos levanta a dificuldade no estudo do tema, ao traçar sua 

definição:  

Uma revisão dos estudos sobre os processos de globalização mostra-nos que 
estamos perante um fenômeno multifacetado com dimensões econômicas, sociais, 
políticas, culturais, religiosas e jurídicas interligadas de modo complexo. Por esta 
razão as explicações monocausais e as interpretações monolíticas deste fenômeno 
parecem pouco adequadas.2 

 

O fenômeno da globalização, sendo multidimensional, é utilizado para “referir-se à 

crescente gravitação dos processos financeiros, econômicos, ambientais, políticos, sociais e 

culturais de alcance mundial sobre aqueles de caráter regional, nacional ou local” em debates 

acadêmicos e políticos na última década.3  

Em sucinto apanhado histórico, foi a partir da década de 1960 que a globalização, ou 

seja, “o mundo visto como um conjunto de atividades interconectadas que não são estorvadas 

pelas fronteiras locais”4 passou a causar grande impacto político e cultural sobre o mercado 

global, em sua forma dominante, livre e sem controles, segundo Eric Hobsbawn. Cita o autor 

que os avanços tecnológicos que se seguiram a partir desse período viabilizaram a 

intensificação da industrialização (em especial em países de terceiro mundo ainda não 

industrializados), a revolução nos transportes e nas comunicações, fatores esses determinantes 

para permitir que a produção se tornasse verdadeiramente mundial.5 

                                                           
2 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da globalização. In: ____(org.). A globalização e as ciências 
sociais. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002, p. 26. 
3 OCAMPO, José Antonio (Coord.). Globalização e desenvolvimento. In: Vigésimo Nono Período de Sessões da 
CEPAL, 2002, Brasília, 373 p. Disponível em: <http://www.cepal.org/publicaciones>. Acesso em: 20 maio 
2014. p.17. 
4 HOBSBAWN, Eric J. Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 10. 
5 ________________. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 
2000. p. 354.  
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Em análise à revolução tecnológica do período, Hobsbawn elenca três fatos que o 

impressionaram, sendo o primeiro deles a transformação absoluta da vida cotidiana nos países 

desenvolvidos (“no mundo rico” como ele define) e, em menor medida, “no mundo pobre”, 

tendo em vista que “a revolução tecnológica entrou na consciência do consumidor em tal 

medida que a novidade se tornou o principal recurso de venda para tudo (...) a crença de que o 

‘novo’ equivalia não só a melhor, mas absolutamente revolucionado”.6  

A segunda observação do autor refere-se à complexidade e ao dispendioso caminho 

percorrido para se chegar à inovação tecnológica,  

 

(...) quanto mais complexa a tecnologia envolvida, mais complexa a estrada que ia 
da descoberta ou invenção até a produção, e mais elaborado e dispendioso o 
processo de percorrê-la (...) o processo de inovação passou a ser tão contínuo que os 
gastos com o desenvolvimento de novos produtos se tornaram uma parte cada vez 
maior e mais indispensável dos custos de produção. (...) Inovadores menos 
protegidos tinham de ganhar dinheiro o mais depressa, pois assim que outros 
produtos entravam no mercado o preço despencava7 

 

O terceiro apontamento do autor refere-se ao fato que  

 

As novas tecnologias eram esmagadoramente, de capital intensivo e (a não ser por 
cientistas e técnicos altamente qualificados) exigiam pouca mão de obra, ou até 
mesmo a substituíam. A grande característica da Era de ouro era precisar cada vez 
mais de maciços investimentos e cada vez menos de gente, a não ser como 
consumidores. 8 

 

A crise do petróleo de 1973 e a crise econômica mundial da mesma época que 

afetava não somente os países periféricos, com altas dívidas externas e problemas sociais 

endêmicos, mas também os Estados Unidos no financiamento de suas dívidas, somadas ao 

desenvolvimento científico e tecnológico do período, estimularam os países capitalistas a 

traçar alternativas mais seguras e lucrativas voltando seus investimentos para países centrais.9 

                                                           
6 HOBSBAWN, Eric. J. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 
2000. p. 261. 
7 HOBSBAWN, op. cit., p. 262. 
8 HOBSBAWN, 2000, loc. cit. 
9 SILVA, César Augusto Silva da.  O direito econômico na perspectiva da globalização:  análise das reformas 
constitucionais e da legislação ordinária pertinente.  Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 31. 
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O sistema que se embasava em contas de capital fechadas e taxas de câmbio fixas, o 

sistema de Bretton Woods, que havia sido criado após a Segunda Guerra Mundial, entrou em 

colapso, sendo gradualmente solapado pela integração de mercados financeiros e aumento no 

fluxo de capitais entre os países industrializados na década de 1980. Neste período, “o sistema 

monetário mundial passou de uma só vez por três revoluções: desregulamentação, 

internacionalização e inovação”10. 

O fundamentalismo econômico de Margareth Thatcher no Reino Unido e de Ronald 

Reagan nos Estados Unidos, como define César Augusto Silva da Silva11, bem como o 

desmembramento das economias centralmente planejadas e a crise econômica que atingia, 

mais gravemente, a América Latina na década de 80 impulsionaram à globalização 

econômica, pois impôs aos países as mesmas regras econômicas para expandirem no mercado 

global.       

 

De uma maneira ou de outra, e em etapas diferentes, todos estão caminhando em 
direção a uma nova organização econômica global. O modelo conhecido como o 
Consenso de Washington, promovido agressivamente pela banca internacional e 
pelos representantes dos países desenvolvidos, reduziu significativamente a 
participação estatal na economia e a proteção da economia nacional; ao mesmo 
tempo, abriu as fronteiras para o fluxo de bens e serviços, assim como de capital. 
Com isso, a globalização, que vem se acelerando desde 1985, tem quitado muita 
relevância às fronteiras nacionais, pelo menos no que se refere ao trânsito de capital 
e de bens. Em resumo, o aspecto mais notório da globalização na atualidade é, sem 
dúvida, o crescente predomínio dos processos financeiros e econômicos globais 
sobre os nacionais e locais. A generalização do livre comércio, o crescimento no 
número e tamanho de empresas transnacionais que funcionam como sistemas de 
produção integrados e a mobilidade de capitais são, de fato, aspectos destacados da 
realidade atual.12 

 

Em síntese sobre o complexo conjunto de processos interligados que compõem a 

globalização, Jose Eduardo Faria destaca os que considera mais importantes: 

 

(...) a crescente autonomia adquirida pela economia em relação à política; a 
emergência de novas estruturas decisórias operando em tempo real e com alcance 

                                                           
10 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE A DIMENSÃO SOCIAL DA GLOBALIZAÇÃO. Uma globalização justa: 
criando oportunidades para todos. 1 ed. Brasília: MTE, Assessoria Internacional, 2005. p. 28.  
11 SILVA, César Augusto Silva da.  O direito econômico na perspectiva da globalização:  análise das reformas 
constitucionais e da legislação ordinária pertinente.  Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 31. 
12 MARTINE, George. A globalização inacabada: migrações internacionais e pobreza no século 21. São Paulo 
em Perspectiva, v. 19, n. 3, p. 3-22, jul.-set. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
88392005000300001&script=sci_arttext>. Acesso em: 8 maio 2014. p. 4. 
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planetário; as alterações em andamento nas condições de competitividade de 
empresas, setores, regiões, países e continentes; a transformação do padrão de 
comércio internacional, deixando de ser basicamente inter-setorial e entre firmas e 
passando a ser eminentemente intra-setorial e intrafirmas; a desnacionalização dos 
direitos, a desterritorialização das formas institucionais e a descentralização das 
formas políticas do capitalismo; a uniformização e a padronização das práticas 
comerciais, a interconexão dos sistemas financeiro e securitário em escala global; a 
realocação geográfica dos investimentos produtivos e a volatilidade dos 
investimentos especulativos; a unificação dos espaços de reprodução social, a 
proliferação dos movimentos imigratórios e as mudanças radicais ocorridas na 
divisão internacional do trabalho; e por fim, o aparecimento de uma estrutura 
político econômica multipolar incorporando novas fontes de cooperação e conflito 
tanto no movimento do capital quanto no desenvolvimento do sistema mundial. 13 

 

Renato Baumann aborda o tema globalização sob uma ótica econômica em sua obra, 

mas discorre sobre os impactos que esta tem em diversas áreas. Para o autor, sob um 

horizonte financeiro, a globalização corresponde a um aumento do volume de recursos, 

aumento da velocidade de circulação destes, e da interação entre volume e circulação. Sob o 

ponto de vista comercial, a globalização se apresenta como uma crescente semelhança das 

estruturas de demanda e da homogeneidade das estruturas de oferta nos países, permitindo 

uniformização de técnicas produtivas e mudança no foco concorrencial, que passa a voltar-se 

não mais somente para a concorrência entre produtos e sim para a competição em tecnologia 

de processos. Sob a perspectiva do setor produtivo, o autor entende que não há consenso 

doutrinário quanto aos seus efeitos, mas considera que a globalização acarreta uma 

convergência das características dos processos produtivos, incluindo técnicas produtivas e 

métodos de organização dos processos produtivos.14  

Institucionalmente, Baumann traz que a globalização induz a uma padronização de 

regulação em diversas áreas, de forma a aumentar a homogeneidade entre Estados enquanto 

economicamente causa a perda de atributos da soberania econômica e política de diversos 

países, em especial daqueles em desenvolvimento. 15 

Observa ainda o autor que o sentido mais frequentemente associado à ideia de 

globalização é o conjunto de efeitos diretamente vinculados ao movimento de capital 

internacional, tratando-se de “um fenômeno de magnitude e com características sem 

precedentes”16.  

                                                           
13 FARIA, José Eduardo.  O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 59-60.  
14 BAUMANN, Renato. Uma visão econômica da globalização. In: _______(org.). O Brasil e a economia 
global. 12 tiragem. Rio de janeiro: Campus, 2004. p.34-37. 
15 BAUMANN, 2004, loc. cit. 
16 BAUMANN, 2004, loc. cit. 
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Muito embora alguns estudiosos sobre o tema globalização insistam na ideia de que 

este é um fenômeno que evoluiu espontaneamente, sendo inevitável e irreversível, como 

defende Renato Baumann17, Boaventura de Souza Santos explica que referida noção do 

determinismo neste processo é na realidade uma falácia, pois acaba por transformar as causas 

da globalização em efeitos da globalização. Ensina o autor que o conjunto de recomendações 

de políticas econômicas apresentadas pelas instituições financeiras situadas em Washington 

para a adequação macroeconômica dos países em desenvolvimento em crise, em especial na 

América Latina, conhecido mais tarde como o Consenso de Washington, nada mais era do 

que um conjunto de decisões políticas dos países desenvolvidos, assim como a adoção dessas 

medidas pelos países em crise também foi. 18   

 

O facto de as decisões políticas terem sido, em geral, convergentes, tomadas durante 
um período de tempo curto, e de muitos Estados não terem tido alternativa para 
decidirem de modo diferente, não elimina o caráter político das decisões, apenas 
desloca o centro e o processo político destas. 19 

 

Quatro formas de globalização são descritas por Boaventura de Souza Santos como 

desdobramentos do modo de produção geral de globalização. A primeira delas, o localismo 

globalizado, processo no qual um certo fenômeno local é globalizado com sucesso, como a 

aceitação da língua inglesa como língua franca, por exemplo. Neste caso, o Estado que obtém 

êxito passa a ditar as regras da integração.20  

Operando em conjunto com a forma acima indicada, está o globalismo localizado, a 

segunda forma de globalização trazida pelo autor. Esta se caracteriza pelo impacto sofrido nas 

condições locais dos Estados que recebem as regras ditadas por aqueles que logram realizar o 

localismo globalizado como, por exemplo, a eliminação do comércio local (sem capacidade 

de se manter diante da competição com grandes empresas multinacionais e transnacionais). 21  

Em resistência às duas modalidades acima, o autor aponta ainda duas outras formas 

de globalização: o cosmopolitismo e o que chama de patrimônio comum da humanidade. O 

cosmopolitismo é definido como a resistência dos Estados diante das trocas desiguais entre 
                                                           
17 BAUMANN, Renato. Uma visão econômica da globalização. In: _______(org.). O Brasil e a economia 
global. 12 tiragem. Rio de janeiro: Campus, 2004. p.34-37. 
18 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da globalização. In: ____(org.). A globalização e as ciências 
sociais. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002. p.50. 
19 SANTOS, 2002, loc. cit. 
20 SANTOS, op. cit., p. 63-71. 
21 SANTOS, 2002, loc. cit. 
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países que sustentam o localismo globalizado e o globalismo localizado, como redes 

internacionais de assistência jurídica alternativa.22 Já o modo de globalização intitulada pelo 

autor como patrimônio comum da humanidade  

 

Trata-se de lutas transnacionais pela proteção e desmercadorização de recursos, 
entidades, artefactos, ambientes considerados essenciais para a sobrevivência digna 
da humanidade e cuja sustentabilidade só pode ser garantia à escala planetária. 
Pertencem ao patrimônio comum da humanidade, em geral, as lutas ambientais, as 
lutas pela preservação da Amazônia, da Antártida, da biodiversidade ou dos fundos 
marinhos (...). 23 

 

Em consonância com esse raciocínio, é possível compreender que o processo de 

globalização evoluiu e ainda se desenvolve de maneira diversa em cada país, restando 

evidenciado o caráter desigual dos atores nele envolvidos. Tanto o papel desempenhado como 

as consequências enfrentadas por países centrais e periféricos evidentemente não são 

similares. “Em sua evolução, exercem uma influência preponderante os governos dos países 

desenvolvidos, além das empresas transnacionais e, em menor grau, os governos dos países 

em desenvolvimento e as organizações da sociedade civil.”24  

Milton Santos destaca os diferentes papéis desempenhados pelos países nesse 

processo de globalização. Países desenvolvidos e ricos são atores hegemônicos que agem em 

busca do aumento de suas riquezas e do controle da informação de modo a estimular a 

manutenção desse sistema (capitalismo globalizado). Já países mais pobres e menos 

desenvolvidos acabam sendo subordinados aos atores hegemônicos.25 “A história é 

comandada pelos grandes atores desse tempo real, que são, ao mesmo tempo, os donos da 

velocidade e os autores do discurso ideológico”26. Ensina ainda  

 

A associação entre a tirania do dinheiro e a tirania da informação conduz, desse 
modo, à aceleração dos processos hegemônicos, legitimados pelo “pensamento 
único”, enquanto dos demais processos acabam deglutidos ou se adaptam passiva ou 

                                                           
22 SANTOS, Boaventura de Sousa. Os processos da globalização. In: ____(org.). A globalização e as ciências 
sociais. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002. p. 63-71. 
23 SANTOS, B. S., 2002, loc. cit. 
24 OCAMPO, José Antonio (Coord.). Globalização e desenvolvimento. In: Vigésimo Nono Período de Sessões 
da CEPAL, 2002, Brasília, 373 p. Disponível em: <http://www.cepal.org/publicaciones>. Acesso em: 20 maio 
2014. p.17. 
25 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: 
Record, 2007. p. 28-35.  
26 SANTOS, M., op. cit., p. 28. 
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ativamente, tornando-se hegemonizados. Em outras palavras, os processos não 
hegemônicos tendem seja a desaparecer fisicamente, seja a permanecer de forma 
subordinada, exceto em algumas áreas da vida social e em certas frações do 
território onde podem manter-se relativamente autônomos, isto é, capazes de uma 
reprodução própria. Mas tal situação é sempre precária, seja porque os resultados 
localmente obtidos são menores, seja porque os respectivos agentes são 
permanentemente ameaçados pela concorrência das atividades mais poderosas. 27 

 

Estudos da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 

apontam assimetrias básicas que caracterizam a ordem global as quais são determinantes para 

a desigualdade nos efeitos sofridos pelos países desenvolvidos e em desenvolvimento diante 

da globalização. A primeira delas é a altíssima concentração do progresso técnico nos países 

desenvolvidos, trazendo como corolário o difícil acesso dos países em desenvolvimento face 

às estritas normas de proteção da propriedade intelectual, bem como à discricionariedade dos 

detentores de referida tecnologia, cuja transferência somente se torna atraente quando se 

realiza através da rede de subsidiárias das empresas transnacionais.28  

A maior vulnerabilidade macroeconômica dos países em desenvolvimento em face 

dos choques externos é a segunda assimetria destacada.  

 

As assimetrias financeiras se fundamentam em quatro características dos países em 
desenvolvimento: (a) a natureza das moedas nas quais está expressa a dívida 
externa; (b) as estruturas de prazo que proporcionam os mercados financeiros; (c) o 
alcance dos mercados secundários; e (d) a relação muito desfavorável entre o 
tamanho dos mercados financeiros desses países e as pressões especulativas que eles 
enfrentam. As três primeiras implicam que aqueles agentes que podem ter acesso 
aos mercados internacionais (o governo e as grandes empresas) enfrentam o 
desajuste de moedas, mas os que carecem deste acesso (as empresas médias e 
pequenas) se encontram diante de um desajuste de prazos e, em geral, é impossível 
dispor de uma estrutura financeira que evite simultaneamente ambos os riscos. Isto 
implica que os mercados financeiros dos países em desenvolvimento são 
significativamente mais "incompletos" que os internacionais e, portanto, uma parte 
da intermediação financeira deve ser feita, necessariamente, através do mercado 
internacional. Significa também que a integração financeira internacional é uma 
integração entre sócios desiguais.29 

 

Além das características descritas no trecho em epígrafe, estudos da CEPAL 

apresentam ainda o caráter cíclico dos fluxos de capital voltados aos países desenvolvidos e o 
                                                           
27 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: 
Record, 2007. p. 35. 
28 OCAMPO, José Antonio (Coord.). Globalização e desenvolvimento. In: Vigésimo Nono Período de Sessões 
da CEPAL, 2002, Brasília, 373 p. Disponível em: <http://www.cepal.org/publicaciones>. Acesso em: 20 maio 
2014. p. 88-89.  
29 OCAMPO, op. cit., p. 91. 
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fato de as moedas internacionais serem as desses mesmo países, o que sujeita os países em 

desenvolvimento a uma forte restrição macroeconômica externa e os deixa vulneráveis à 

volatilidade financeira, mais facilmente contornada pelos países centrais. 30 

Em adição as assimetrias acima, há uma terceira assimetria: o contraste entre a 

elevada mobilidade dos capitais e a restrição aos deslocamentos internacionais da mão-de-

obra, em especial dos países periféricos. Isso acarreta a existência de vasta oferta de mão-de-

obra de baixa qualificação nos países em desenvolvimento, ocasionando desemprego e crises 

econômicas. 31  

A análise sobre a globalização e seus impactos não pode ser dissociada da percepção 

do processo de desenvolvimento dos países, como apresenta Aldo Ferrer:   

 

A globalização e o desenvolvimento econômico de cada país guardam estreitas 
relações. A globalização oferece oportunidades, como, por exemplo, a ampliação 
dos mercados ou o acesso a investimentos e tecnologias. Mas implica também riscos 
e ameaças. A globalização não é em si mesma boa ou má. Sua influência no 
desenvolvimento de cada país depende das vias por meio das quais se vincula às 
redes de globalização. 32 

 

Nesta esteira de pensamento, para o entendimento dos reflexos da globalização no 

Brasil e em seu processo de desenvolvimento, mostra-se necessária a compreensão do próprio 

caminho percorrido pelo país para se desenvolver, bem como do papel da globalização neste 

trajeto, tendo como marco inicial o impacto da colonização portuguesa no Brasil.  

Como discorre Boaventura de Souza Santos, a colonização por Portugal, um país que 

era colonizado indiretamente pela Grã-Bretanha, hegemônica no século XIX, trouxe ao Brasil 

um duplo referencial, do colonizador direto português, marcado pela indecisão e fuga, e do 

colonizador indireto britânico, caracterizado pela supremacia. 33  

 

 

                                                           
30 OCAMPO, José Antonio (Coord.). Globalização e desenvolvimento. In: Vigésimo Nono Período de Sessões 
da CEPAL, 2002, Brasília, 373 p. Disponível em: <http://www.cepal.org/publicaciones>. Acesso em: 20 maio 
2014. p. 92. 
31 OCAMPO, op. cit., p. 93. 
32 FERRER, Aldo. História do desenvolvimento e da globalização. In: COELHO, Francisco da Silva; 
GRANZIERA, Rui Guilherme (org.). Celso Furtado e a formação econômica do Brasil: edição comemorativa 
dos 50 anos de publicação:1959-2009. São Paulo: Atlas, 2009. p. 233.  
33 SANTOS, Boaventura de Sousa. Entre próspero e caliban: colonialismo, pós- colonialismo e inter-identidade. 
In: ______________. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 2006. p. 248. 
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Logo,  

 

No caso do Brasil, teve lugar uma das independências mais conservadoras e 
oligárquicas do continente Latino-Americano e a única sob a forma de monarquia. 
Com ela estavam criadas as condições para ao colonialismo externo suceder o 
colonialismo interno, para ao poder colonial suceder a colonialidade do poder. (...)34 

 

Boaventura conclui ainda 

 

A debilidade e a incompetência do Próspero colonial português, se, por um lado 
inviabilizaram o neocolonialismo, por outro, facilitaram, sobretudo no caso do 
Brasil, a reprodução de relações de tipo colonial depois do fim do colonialismo, o 
colonialismo interno. Ao fazê-lo, suscitou entre as elites, que continuaram a exercer 
a dominação em nome próprio, uma divisão sobre as suas responsabilidades 
históricas e o modo como as partilhar com o colonizador entretanto saído de cena. 
Foi, no fundo, uma divisão sobre se a incompetência das elites para desenvolver o 
país era ou não um produto de incompetência de Próspero de que se tinham 
libertado.35 

 

Como é possível observar acima, o Brasil partiu de uma posição de país colonizado 

por um Estado não hegemônico, possuindo internamente uma elite que sucedeu ao seu 

colonizador na dominação do modo de produção, regras comerciais e aspirações de 

desenvolvimento não com foco na resolução das desigualdades e problemas internos, mas 

visando espelhar-se nos padrões e conquistas de países já desenvolvidos, ignorando suas 

diferenças históricas e particularidades regionais.   

Em consonância com o pensamento supra referido, Leda Maria Paulani embasando 

sua análise nos estudos de Celso Furtado, identifica o Brasil como um país que durante sua 

construção não priorizou suas estruturas internas e distribuição de renda, fora entregue ao 

mercado internacional sem planejamento interno, o que culminou no subdesenvolvimento. 

Observa que, inserido neste processo de trocas globais, as relações do país com o exterior, 

durante muitos anos contribuiu para a concentração de renda e para o lento crescimento do 

mercado interno, vez ter se baseado em uma pauta de compras e vendas externas em tudo 

favorável à perpetuação do mecanismo de transferência de renda ao exterior, tal 

                                                           
34 SANTOS, Boaventura de Sousa. Entre próspero e caliban: colonialismo, pós- colonialismo e inter-identidade. 
In: ______________. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 2006. p. 248. 
35 SANTOS, op. cit., p. 275.   
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comportamento reiterado operou pela deterioração não somente dos termos de troca, mas do 

modo de vida da grande massa da população, de baixa renda.36    

Sob essa perspectiva, o Brasil, produto das más decisões de suas elites formadas a 

partir de uma exploração colonial realizada por um país igualmente com características 

coloniais, em face das mudanças nas relações mundiais advindas da globalização se vê diante, 

não somente de desafios impostos a todos os países em um mundo globalizado de se 

manterem competitivos e ativos perante a economia mundial sem olvidar suas raízes culturais 

e o exercício de sua soberania, mas ainda de superar seus problemas internos (como a 

desigualdade, a dependência tecnológica e científica dos países centrais e o próprio 

sentimento de dependência e inferioridade). Leda Maria Paulani complementa: 

 

(...) a despeito do rompimento formal do vínculo metrópole-colônia e do 
consequente desmonte do entrave político à constituição de um mercado interno 
vigoroso, nossa situação de "economia colonial" perdurará por muito tempo, em 
função também de um entrave, digamos assim, "cultural", radicado no sentimento de 
inferioridade de nossas elites, sempre deprimidas pelo cotejo com os padrões de vida 
e de progresso das economias centrais e sempre prontas a compensar sua 
infelicidade com a importação, diretamente fonte, de modismos de toda sorte, 
espirituais e materiais.37   

 

Exemplo das más decisões da elite brasileira cujos reflexos foram sentidos pelo país 

até muitos anos mais tarde é o conjunto de medidas adotadas pelos exportadores de café sob o 

controle do governo brasileiro de 1889 até 1930, medidas estas voltadas à criação e aplicação 

de mecanismos para proteger seu capital privado contra as oscilações do mercado mundial em 

detrimento do próprio desenvolvimento regional e impulsionando o endividamento estatal.  

 

As oligarquias do café criaram um mecanismo estatal para proteger o setor das 
turbulências do mercado mundial. Tratava-se da política de valorização, estabelecida 
no Convênio de Taubaté, em 1906. Através dele, eram realizadas intervenções do 
Estado no mercado cafeeiro, comprando e estocando o produto, com o objetivo de 
regular a oferta, fazendo frente às seguidas oscilações de preços no mercado 
mundial, problema que se acentuara no primeiro pós-Guerra. O fenômeno acabava 
por prejudicar as exportações. Os financiamentos dessas compras eram feitos com 
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empréstimos externos. A prática, conhecida como socialização de prejuízos, 
mostrou-se recorrente durante a República Velha (1889-1930).38   

 

Conquanto dotado de riquezas naturais e um grande território com potencial para 

produção, o Brasil, mantendo-se na condição de exportador de produtos primários, mais 

baratos e menos valorizados em comparação aos produtos industrializados importados pelo 

país, não conseguiu desenvolver seu mercado interno por muito tempo, fato que somente teve 

seu avanço inicial após a crise de 1929, quando a redução forçada das importações, 

impulsionou a industrialização e a consolidação do mercado interno.39 

 
A partir da crise de 1929, houve uma abrupta fuga de capitais, o mil-réis, a moeda 
nacional, se desvalorizou instantaneamente e o mecanismo da regulação de oferta 
entrou em colapso. As exportações passaram a absorver apenas dois terços da 
produção. A compra de estoques, inicialmente com endividamento externo e depois 
com emissão de moeda, acentuava desequilíbrios recorrentes nas contas externas. 
Ao mesmo tempo, a alta lucratividade do setor cafeeiro, possibilitada pela regulação 
estatal, se constituía em irrefreável pressão inflacionária, facilitando a importação de 
produtos industriais.(...) Vivendo uma expansão constante desde a segunda metade 
do século anterior, sem enfrentar nenhum conflito significativo em seu território 
desde a Guerra de Secessão (1861-1865), os Estados Unidos despontaram, após a 
Guerra de 1914-1918, como a maior potência mundial e a força dominante entre os 
mercados latino-americanos. Nunca uma sociedade exibira tamanha opulência e 
pujança econômica. Mas a roda girou em falso através de uma brutal crise de 
superprodução. O livre-mercado mostrou seus limites. 40 
 

Muito afetado pela crise de 1929, período batizado por estudiosos de Grande 

Depressão, o Brasil, segundo Eric Hobsbawn, “tornou-se um símbolo de desperdício do 

capitalismo e da seriedade”, tendo em vista que sua elite cafeicultora, responsável pela 

exportação de em torno de dois terços e três quartos do café vendido no mundo, queimaram 

grande parte de seus estoques de café para evitar a queda de preços devido a superprodução e 

queda nas exportações41.  

O processo de industrialização brasileiro, cujo planejamento e implementação 

ocorreu em larga escala durante o governo de Getúlio Vargas, encontrou barreiras na falta de 

estrutura interna e recursos para a realização de projetos, falta essa que precisaria ser suprida 

com a obtenção de capital estrangeiro. Segundo Pedro Paulo Zahluth Bastos, a ideia de 
                                                           
38 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Perspectivas do desenvolvimento brasileiro. 
Brasília: Ipea, v. 10. 2010. p. 16.   
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Vargas se resumia na “defesa de um nacionalismo econômico moderado, mas eficiente”, pois 

para Vargas desde que se preservasse o controle nacional dos recursos naturais, por ele 

considerados imprescindíveis à defesa nacional e a vinculação direta dos investimentos 

estrangeiros às necessidades de desenvolvimento do país, não obstaria ao financiamento 

externo para a conclusão de seu projeto desenvolvimentista.42 

No início dos anos 1950, com o crescimento industrial e urbano brasileiro, obras de 

infraestrutura básica no país se tornaram imprescindíveis para resolver problemas, por 

exemplo, de racionamentos de energia elétrica, que começaram a ocorrer com frequência.43 

Neste momento, mostrou-se cada vez mais necessária a intervenção estatal e, diante do 

desinteresse ou impossibilidade econômica do capital privado em certos casos para a 

execução de serviços de utilidade pública, o governo brasileiro teve que se valer de 

empréstimos junto ao Banco Mundial, liberados para filiais estrangeiras em atuação no país 

realizarem suas obras. 44 

Graves déficits no balanço de pagamentos, por conta da necessidade de empréstimos 

e importações de máquinas e equipamentos para o projeto de industrialização geraram crise 

econômica e no modelo nacional-desenvolvimentista da época. Na busca de superar referida 

crise, os setores mais ligados ao capital externo apoiaram o golpe militar de 1964. Todavia, 

restou evidenciado mais uma vez o interesse das elites brasileiras em resguardar seu capital 

acima de qualquer coisa, como traz o estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) 

 
Ao manter intocadas as relações de propriedade no campo, não foi possível qualquer 
política ativa de distribuição de renda. O desenvolvimentismo brasileiro, antes e 
depois do golpe, acabou apresentando um movimento contraditório. Desenvolveu 
forças produtivas, modernizou a estrutura de classes e urbanizou o país, mas seguiu 
sendo excludente e assimétrico, independentemente das ideias políticas e dos 
desejos de seus defensores.45 

 

O ciclo da industrialização brasileira teve início e foi viabilizado por ampla 

intervenção estatal, gerando condições favoráveis de financiamento, crédito farto, proteção 
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tarifária e cambial e redução de salários, e também pela estratégia de crescimento, de 

produção e acumulação de capital das grandes empresas internacionais, em especial empresas 

automobilísticas e eletroeletrônicas.46  

Anos mais tarde, no entanto, conforme exposto em passagem anterior neste texto, o 

Brasil também sofreu os reflexos da crise estadunidense e mundial da década de 1970. 

Enquanto os Estados Unidos reagiram à crise em 1979, “promovendo uma reviravolta na 

política econômica, elevando os patamares das taxas de juros e atraindo a riqueza do resto do 

mundo para os ativos denominados em dólar”47, visando retomar as rédeas do sistema 

capitalista, os anos 1980 começaram em meio a uma grande recessão.  

 

A decorrência mais imediata nas demais economias foi uma crescente instabilidade 
monetária e cambial, desequilíbrio nos balanços de pagamentos, crise da dívida, 
déficits fiscais de natureza financeira ligados aos ajustes monetários dos balanços de 
pagamentos e paralisação do mercado internacional de crédito.48 

 

As medidas estadunidenses causaram colapso nos países em desenvolvimento como 

o Brasil, tendo em vista a impossibilidade desses rolarem suas dívidas após a abrupta 

contração da oferta de crédito. O baixo crescimento reduzia o emprego e a renda 

aprofundando ainda mais, de um lado a concentração de renda e a especulação embasada em 

uma economia desregulada, de outro a exclusão social.  

Dotado de poder bélico, tecnológico e financeiro sem igual, os Estados Unidos 

centraram o sistema internacional no dólar, sem lastro no ouro, e reassumiram sua dominação 

sobre os demais países, passando a ditar as regras econômicas mundiais com foco em seus 

interesses financeiros. O Brasil, assim como os demais países do mundo, foi impulsionado a 

participar do projeto neoliberal que se desenvolvia, partindo de um processo de 

desregulamentação econômica, de abertura de mercados e liberalização financeira sem 

precedentes. 49 

Nas décadas de 1980 e 1990 houve no Brasil a aplicação das diretrizes neoliberais, 

como a reestruturação estatal, as reformas administrativa e patrimonial, visando reduzir os 
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gastos públicos, a dívida estatal já consolidada e a própria participação do Estado na 

economia por meio das privatizações, tendo cada vez mais arraigada a intenção da 

transferência do total controle da economia do país aos particulares para a abertura do 

mercado como inexorável consequência do processo de globalização.50 

Denotando mais uma vez ser o reflexo de uma economia globalizada, a crise 

econômica sofrida pelos Estados Unidos em 2008 também produziu efeitos no Brasil.  

 

A crise econômica global interrompeu o mais longo e intenso período de 
crescimento econômico da América Latina e do Caribe, desde os anos setenta. Este 
crescimento se deu no contexto de uma expansão econômica internacional que se 
estendeu desde 2003 até meados de 2007 – e que, no caso da região, se estendeu até 
2008 – quando os problemas que tiveram início no segmento de hipotecas de alto 
risco dos Estados Unidos começaram a se generalizar. Suas consequências chegaram 
aos sistemas financeiros de todo o mundo e afetaram significativamente os mercados 
de bens e de trabalho, sobretudo a partir de setembro de 2008. Assim foi se 
formando um turbilhão econômico mundial de gravidade atípica, que muitos 
comparam com a Grande Depressão dos anos trinta do século passado.51 

 

Interpretada por especialistas como “consequência da busca exagerada pelo lucro 

individual, da lógica nua do dinheiro e da especulação, assim como dos poderes fáticos de 

agentes ‘invisíveis’ que regem os direitos dos indivíduos e os bens públicos”52, a crise de 

2008 demonstrou como a desregulação econômica deixou despreparadas as economias mais 

abertas, como México e Paraguai, por exemplo, que sentiram mais fortemente os efeitos da 

crise mais comercial até do que financeira. 53 

 

A crise financeira deixou patente que os mecanismos institucionais para controle de 
riscos sistêmicos não evoluíram no mesmo ritmo que o processo de globalização e 
liberalização financeira. As instâncias regulatórias nacionais não estavam preparadas 
para regular as instituições financeiras globalizadas, demonstrando a necessidade de 
realizar reformas profundas na arquitetura financeira internacional, notadamente nos 
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sistemas regulatórios e de supervisão, a fim de garantir maior estabilidade financeira 
global.54 

 

Vale destacar que embora afetado pela crise, diferentemente do que ocorreu em 

outros momentos históricos de crise, o Brasil foi por ela menos gravemente atingido devido 

ao fato de se encontrar em melhores condições, com melhor manejo da política econômica, 

dívida externa reduzida, controle da inflação e aumento das reservas devido ao crescimento 

econômico de anos anteriores. 55 

Consoante o demonstrado até aqui, fica evidenciado que o fenômeno da globalização 

não somente possui direta relação com o desenvolvimento dos países, como evolui e impacta 

de maneira diferente dependendo da história de cada país e da inserção desses na ordem 

econômica mundial. No caso do Brasil em particular, sendo esse um país em 

desenvolvimento, por toda a sua história de exploração, inicialmente por Portugal, 

posteriormente por suas próprias elites, passando por um processo de industrialização tardio e 

longo período de dependência do capital estrangeiro, sua submissão às regras de grandes 

economias globais, com alto potencial financeiro e tecnológico, acarreta profundas 

transformações econômicas, culturais, sociais para seu povo.  

Voltando a análise para um assunto que justamente é discutido por seus impactos 

econômicos, culturais e sociais para os países e que é em grande escala influenciado pelo 

fenômeno da globalização, a migração, é possível observar que profundas alterações nas 

relações de trabalho ocasionadas pelas migrações e na regulação desses movimentos foram 

influenciadas pela globalização. Isso revela a direta relação entre globalização, migração e 

direito.    

Considerando que a troca de informações proporcionada pela globalização permite 

que pessoas residentes em países distantes umas das outras consigam em tempo real ter acesso 

a outras culturas, hábitos de consumo, sonhos de maneira geral, a consequência dessa 

interação facilitada é justamente a criação de expectativas, o estímulo que muitos recebem 

para buscar melhores condições de vida, nem que para isso tenham que deixar seus países de 

origem. 
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A revolução tecnológica difundida por meio das relações globais alterou a divisão de 

trabalho em escala mundial, deslocando “o eixo da competição internacional do controle das 

matérias-primas estratégicas, da abundância de recursos naturais e do tamanho geográfico 

para o controle dos novos processos de informação, gestão e produção”, o que causou a 

“crescente substituição da mão-de-obra por agregados científicos com alto investimento de 

capital e a apropriação dos ‘saberes’ tradicionais dos trabalhadores pelas máquinas 

computadorizadas”. A produção de bens e serviços voltou-se aos profissionais com alto nível 

de conhecimento e qualificação, presentes em grande quantidade nos países desenvolvidos. 

Contudo, aos países em desenvolvimento, não detentores de conhecimento tecnológico e 

científico, restou a gradativa transferência das fases de produção caracterizadas pelo trabalho 

intensivo, repetitivo e de baixos custos salariais, além da degradação ambiental.56 

A despeito da ciência de que essas modificações nas relações de trabalho tiveram 

diversas consequências jurídicas, políticas e sociais, José Eduardo Faria salienta três, as quais 

considera essenciais: a mudança no perfil dos empregos, emergindo a partir de então novas 

profissões e especializações sem, por outro lado, a existência de um sistema educacional 

condizente; a aceleração na mobilidade do trabalho e a flexibilização de sua estrutura 

ocupacional entre setores, regiões e empresas. Em relação a essas duas últimas consequências, 

o autor complementa dizendo que elas provocaram ainda 

 

(...) o declínio dos salários reais; ampliando os níveis de concentração de renda; 
acentuaram o fosso entre os ganhos das várias categorias de trabalhadores, 
relativizando o peso do trabalho direto nas grandes unidades produtivas; 
aumentaram o desemprego dos trabalhadores menos qualificados, esvaziando as 
proteções jurídicas contra, por exemplo, o uso indiscriminado de horas extras, a 
“modulação” da jornada de trabalho e a dispensa imotivada; reduziram o número 
dos assalariados beneficiados por algum tipo de direito social, como assistência 
médica, aposentadoria por tempo de serviço e seguro-desemprego etc.57       

 

A flexibilização nas condições de contratação e a demissão de trabalhadores 

passaram a ocorrer em larga escala também em decorrência do deslocamento do emprego 

industrial para o setor de serviços, fenômeno que se tornou comum com a globalização das 

relações empresariais. Isso se explica em virtude da multiplicação das formas de organização 

da produção, reforçada pela articulação de redes de empresas, e a subcontratação de tarefas e 
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processos, com o intuito de viabilizar ao empresário a assunção de custos fixos de atividades 

que não tenham continuidade no tempo ou que não sejam centrais em seus processos de 

produção, também identificada como “terceirização” ou “desverticalização da produção”.58  

Foi justamente essa reestruturação produtiva ocorrida com a globalização, acrescida 

da descentralização, desregulamentação e da flexibilização crescente das relações de trabalho 

que se mostrou como contexto desfavorável às ações coletivas dos trabalhadores, bem como 

às possíveis reivindicações de melhores condições laborais. Como descentralização das 

relações de trabalho é possível entender a prática na qual “a determinação das condições de 

contratação, uso e remuneração do trabalho tende a ser realizada no âmbito das empresas, em 

detrimento das negociações gerais por setor econômico”. 59 Já a desregulamentação ocorre 

quando não prevalece a regulação pública do trabalho, de modo que, a determinação das 

regras e normas que regem a relação de emprego não mais é realizada pelo Estado ou pela 

negociação coletiva entre os agentes sindicais de trabalhadores e empregadores, e sim pelo 

mercado, ou pelo poder discricionário do empregador (havendo o que se pode chamar de 

regulação privada). 60  

 

A demanda pela liberdade do capital para determinar as condições de contratação, 
uso e remuneração do trabalho ocorreu em simultâneo a uma desverticalização da 
produção de bens e serviços, em um quadro de intenso avanço das tecnologias de 
informação e comunicação. A financeirização da economia obrigou a racionalizar a 
produção, visando aumentar a rentabilidade do capital aplicado, mantendo somente 
os ativos estratégicos para o desenvolvimento da empresa e recorrendo mais 
intensamente a serviços de terceiros. No contexto dessa reorganização econômica e 
em um quadro político desfavorável aos trabalhadores organizados, ocorreram 
transformações na regulação do trabalho, reforçando a tendência de flexibilização e 
de descentralização das condições de contratação, uso e remuneração do trabalho. O 
capitalismo globalizado é mais instável e acirra a competição. A empresa reclama 
por maior liberdade de ação para poder competir, exigindo mais e comprometendo-
se menos com o bem estar de seus empregados.61 
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Dois tipos de flexibilização são destacados por Paulo Eduardo de Andrade Baltar e 

José Darin Krein, a flexibilização funcional e a flexibilização quantitativa. A flexibilização 

funcional diz respeito à liberdade do contratante de determinar os elementos centrais da 

relação de emprego, como a jornada de trabalho, a remuneração e a designação de tarefas. 

Referida liberdade inclui a exigência de profissionais multifuncionais, guiados por metas, com 

jornada de trabalho modulada pelas necessidades empresariais e cuja remuneração passa a ser 

variável dependendo diretamente de seu desempenho, ou mesmo, seguindo programas de 

participação nos lucros e/ou resultados alcançados pela empresa62. 

Tratando da flexibilização quantitativa, a mais comum entre os trabalhadores, os 

autores ensinam que essa se refere à possibilidade da empresa contratar profissionais para a 

prestação de serviços específicos e determinar a durabilidade do contrato a partir de suas 

necessidades de negócio. Por conseguinte, surgem novas formas de contrato, a termo, por 

meio período, e subcontratados, mais instáveis sob o ponto de vista trabalhador.63    

Apesar da flexibilização nas relações de trabalho ter como ponto positivo permitir 

que trabalhadores ocupem posições em empresas em fase de desenvolvimento ou expansão, 

na medida em que reduz custos fixos às contratações, e facultar ao profissional optar entre 

diversas condições de trabalho, como revés da flexibilização decorre a criação de empregos 

de má qualidade, por serem desprotegidos socialmente, via de regra instáveis, de baixa 

remuneração e de condições laborais precárias.64  

A exigência do mercado globalizado por profissionais com alto nível de 

conhecimento e qualificação trouxe um grande problema para os trabalhadores com menor 

nível de conhecimento técnico a ser mencionado. Além do fato de eles já receberem salários 

mais baixos em comparação aos profissionais qualificados quando estão empregados, surge a 

partir de então a possibilidade de perderem o emprego e saírem definitivamente do mercado 

de trabalho formal, pois passam a não ser elegíveis a novas vagas em razão da falta de 

habilitação técnica.  
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Um agravante ainda é o tempo que esses profissionais permanecem fora do mercado 

de trabalho, pois quanto maior o lapso temporal decorrido, mais defasados em relação às 

inovações tecnológicas esses profissionais estarão, e menor se tornam as possibilidades de 

ocupação de novas vagas de trabalho. 65   

 

Como o ovo da serpente, o fenômeno da globalização econômica encerra um 
potencial altamente conflitivo e, acima de tudo, fragmentador e segmentador: quanto 
mais veloz é sua expansão, mais intensa acaba sendo a exclusão social por ele 
propiciada, com impacto diferenciado em termos locais, regionais, nacionais e 
continentais; quanto maior é a eficiência trazida pelo paradigma da “especialização 
flexível da produção” ou “pós-fordista” e pela geração, controle e manipulação da 
tecnologia e da informação, maiores tendem a ser o desemprego, aberto, a 
desocupação estrutural, a degradação dos salários diretos, a extinção dos salários 
indiretos, o progressivo desmantelamento dos mecanismos de seguridade social, a 
“precarização” das condições do trabalho e a utilização massiva da mão-de-obra 
desprovida de direitos elementares ou mínimos. 66  

 

Analisando o impacto que a globalização, desde o início da década de 1990 até o 

presente, teve nos movimentos migratórios, é possível perceber que houve um grande 

aumento no número de migrantes nos países desenvolvidos. Enquanto na década de 1960 a 

maioria dos migrantes internacionais residia nos países em desenvolvimento, “em 2000, 63% 

(110 milhões) de todos os migrantes registrados (e provavelmente uma proporção bastante 

mais elevada dos migrantes não-registrados e documentados) residiam nos países 

desenvolvidos”.67  

O World Economic and Social Survey de 2013 trouxe que entre 2000 e 2010 as 

regiões desenvolvidas do globo atraíram em média 3,4 milhões de migrantes anualmente. 68  

 

Dados da ONU (Organização das Nações Unidas) revelam que em 1995, 100 
milhões de pessoas viviam fora do país em que nasceram – na época, cerca de 1,8% 
da população total do planeta. Em 2013, esta cifra elevou-se a cerca de 232 milhões 

                                                           
65 FARIA, José Eduardo.  O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 239. 
66 FARIA, op. cit., p. 246. 
67 MARTINE, George. A globalização inacabada: migrações internacionais e pobreza no século 21. São Paulo 
em Perspectiva, v. 19, n. 3, p. 3-22, jul.-set. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
88392005000300001&script=sci_arttext>. Acesso em: 8 maio 2014. p. 9.  
68 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. World Economic and Social Survey 2013 - Sustainable 
Development Challenges. Nova York: Department of Economic and Social Affairs of United Nations. v. 50, n. 1, 
2013, 216 p. Disponível em: <http://sustainabledevelopment. un.org/content/documents/2843WESS2013.pdf>. 
Acesso em: 18 out. 2014. p.12. 
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de pessoas, alcançando em torno de 3% da população mundial. Logo, estima-se que 
um em cada 33 seres humanos vive, hoje, fora do país em que nasceu.69 

 

Desses 232 milhões de migrantes, 71% ou o equivalente a 164 milhões de pessoas 

nasceram em países do sul70. Analisando os países de origem e destino dos migrantes, a 

Divisão de População do Departamento de Economia e Relações Sociais da Organização das 

Nações Unidas identificou as seguintes tendências de fluxo em estudo publicado em abril de 

2014:  

 

Tabela 1. Distribuição de migrantes internacionais por origem e destino em 2013 (em milhões e 

percentualmente). 

Origem Destino Número de migrantes 

internacionais (em 

milhões) 

Número de migrantes 

internacionais 

(percentual) 

Países do sul Países do sul 82,3 36% 

Países do sul Países do norte 81,9 35% 

Países do norte Países do norte 53,7 23% 

Países do norte Países do sul 13,7 6% 

Fonte: Divisão de População. Departamento de Economia e Relações Sociais. Organização das Nações Unidas. Nova York.71 

 

 A tabela cima demonstra que o maior fluxo atual de migração compreende nacionais 

de países do sul rumo a outros países do sul, 36% dos migrantes, seguido com pouca margem 

de diferença da migração de nacionais de países do sul com destino aos países do norte, com 

35%.  

                                                           
69 VENTURA, Deisy; RUHS, Martin. Migrar é um direito de todos?. O estrangeiro. Rio de Janeiro, 25 jan. 
2014. Disponível em: <http://oestrangeiro.org/2014/01/25/migrar-e-um-direito-de-todos>. Acesso em: 4 maio 
2014. 
70ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS: banco de dados. Disponível em: <http://www.un.org/en/ 
development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2013-3Rev1_new.pdf>. Acesso em: 15 nov. 
2014. 
71 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2014, loc. cit. 
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No período de 1990 até 2013, o número de migrantes internacionais nascidos em 

países do sul e residentes em países do norte dobrou, passando de 40 milhões para 82 milhões, 

enquanto o número de migrantes nascidos no sul e residentes em países do sul aumentou 41%, 

passando de 59 milhões para 82 milhões de pessoas.72 Do percentual total de aumento no 

número de migrantes internacionais, 54% pode ser atribuído ao fluxo de migração do sul para 

o norte, enquanto 31% corresponde a um aumento na migração de nacionais dos países do sul 

para outros países do sul. 73      

Focando-se nos brasileiros migrantes, o Ministério da Relações Exteriores 

identificou em 2011 que dos 3.122.813 brasileiros no mundo residentes fora do Brasil, 6.821 

estavam residindo na América Central, 28.824 na África, 40.588 no Oriente Médio, 53.014 na 

Oceania, 241.608 na Ásia, 406.923 em países da América do Sul, 911.889 na Europa e por 

fim 1.433.146 na América do Norte. Os principais destinos dos brasileiros são Estados 

Unidos, com 1.388.000 brasileiros, seguido do Japão, com 230.552 migrantes brasileiros. 74 

Realizando o raciocínio contrário, de acordo com notícia publicada em 17 de maio de 

2012 no Portal Brasil, mesmo após a crise dos Estados Unidos, considerando que a economia 

brasileira foi menos severamente afetada em comparação a outros países, houve um aumento 

no número de imigrantes no Brasil. Dados fornecidos pelo Ministério da Justiça indicam que 

em 2010 o número de imigrantes no país era de 961.000, enquanto em 2011 esse número 

aumentou para 1.466.000.75  

Dados fornecidos pela Polícia Federal tomando como base o ano de 2012 revelaram 

uma pequena queda no número de imigrantes no Brasil em comparação ao ano anterior, 

passando a 938.833 imigrantes no Brasil. Dentre as nacionalidades em maior número no país 

destacam-se os portugueses com 277.727 residentes no Brasil, japoneses com 91.042, 

                                                           
72 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS: banco de dados. Disponível em: <http://www.un.org/en/ 
development/desa/population/publications/pdf/popfacts/PopFacts_2013-3Rev1_new.pdf>. Acesso em: 15 nov. 
2014. 
73 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2014, loc. cit. 
74 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Brasileiros no Mundo – Estimativas. 3 ed. Brasília: MRE, 
2011, 28 p. Disponível em: <http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br /a-comunidade/estimativas-
populacionais-das-comunidades/Brasileiros%20no%20Mundo%202011%20-%20Estimativas%20-%20Terceira 
%20Edicao%20-%20v2.pdf>. Acesso em: 12 out. 2014. p. 9.  
75 BRASIL já tem quase 1,5 milhão de imigrantes regularizados, diz Ministério da Justiça. Portal Brasil, 
Brasília, 17 maio 2012. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/governo/2012/05/brasil-ja-tem-quase-1-5-
milhao-de-imigrantes-regularizados-diz-ministerio-da-justica-1>. Acesso em: 20 abr. 2014. 
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italianos com 73.126, espanhóis com 59.985, bolivianos com 50.240, e argentinos com 42.202 

pessoas no país.76 

Por sua formação histórica, o Brasil foi constituído por imigrantes e em sua evolução 

recebeu fluxos variáveis de estrangeiros em seu território.  O Brasil colonial recebeu grandes 

fluxos de portugueses e escravos africanos, cerca de quatro milhões de africanos e mais de 

cinco milhões de europeus entre 1550 e 1850, e com o fim da escravidão, após 1888, carente 

de mão-de obra, o país recebeu outros imigrantes europeus para suprir tal escassez, cerca de 

3.390.000 imigrantes entre 1871 e 1920, sendo 1.373.000 italianos, 901.000 portugueses e 

500.000 espanhóis, em sua maioria com destino a São Paulo.  O afluxo de imigrantes 

começou a cair após 1930 e a Primeira Guerra Mundial, em especial porque o governo 

implementou mudanças em suas políticas imigratórias e publicou a chamada Lei dos 2/3, que 

protegia o trabalhador nacional em face aos profissionais imigrantes. Referida lei, somada à 

visão do trabalhador estrangeiro como “agitador” e “corruptor do operário nacional” 

difundida após a Primeira Guerra Mundial contribuíram para a redução da imigração em 1930 

para 31.000. Durante as décadas de 1960 e 1970 os fluxos migratórios para o Brasil 

continuaram reduzidos, sendo retomados, contudo a partir da década de 1990, devido as 

alterações na economia mundial.77      

Fluxos migratórios se intensificaram após a década de 1990 devido às facilidades de 

acesso e às interações entre as pessoas em âmbito global, todavia, a velocidade em que essas 

alterações sociais ocorreram não foi acompanhada pela devida regulação dessas novas 

relações que se formaram.    

No Brasil, a normatização dos direitos e deveres dos imigrantes está positivada na 

Lei nº 6.815 de 19 de agosto de 1980, atual Estatuto do Estrangeiro, alterada pela Lei nº 

6.964/1981, na Lei nº 9.076/1995, na Constituição Federal de 1988 (em diversas passagens, 

especialmente nos artigos 5º, 12, parágrafo 2º do artigo 14 e inciso I do artigo 37), em 

Resoluções Normativas do Conselho Nacional de Imigração (CNI), bem como pela 

ratificação de alguns tratados internacionais e acordos bilaterais (como por exemplo os 

Decretos nºs. 6.964/2009 e 6.975/2009, que promulgam o Acordo sobre Residência para 

                                                           
76 EXCLUSIVO: os números exatos e atualizados de estrangeiros no Brasil. O estrangeiro. Rio de Janeiro, 22 
maio 2013. Disponível em: < http://oestrangeiro.org/2013/05/22/exclusivo-os-numeros-exatos-e-atualizados-de-
estrangeiros-no-brasil-2/>. Acesso em: 9 nov. 2014. 
77 SALADINI, Ana Paula Sefrin. Trabalho e imigração. São Paulo: LTR, 2012. p. 100-111. 
 



38 

 

Nacionais dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul – Mercosul, Bolívia e Chile, 

estendido posteriormente para Colômbia e Peru; Decreto nº 40/2003 que define Acordos de 

contratação recíproca Brasil-Portugal; Decreto nº 70.391/1972 que estabelece a Convenção 

sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses; Decreto nº 3.927/2001 

denominado Estatuto da Igualdade ou Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre 

Brasil e Portugal; Decreto nº 6.427/2008 que regra o Acordo sobre a Facilitação de Circulação 

de Pessoas firmado também entre Brasil e Portugal; Decreto Legislativo nº 227/2008 e 

Decreto nº 6.736/2009 que regulam o Acordo de Permanência Brasil-Argentina; Decreto nº 

2.933/2009 referente ao Acordo de Facilitação de Atividades Empresariais Brasil-Argentina; 

Decreto nº 3.435/2000 que cria o Tratado de São Borja para a dispensa de vistos de entrada 

Brasil-Argentina).  

Em 1980, quando o Estatuto do Estrangeiro foi publicado, durante o período militar, 

o objetivo central desta norma era proteger a segurança nacional e voltar-se à regularização de 

estrangeiros que se dirigiam ao Brasil para trabalhar. Após a publicação da Constituição 

Federal de 1988, todavia, alguns dos dispositivos deste estatuto incompatíveis com a Carta 

Magna não foram recepcionados e, portanto, deixaram de ser aplicados. Modificações 

envolvendo a disciplina da nacionalidade originária e da naturalização foram introduzidas e o 

leque de atividades permitidas aos estrangeiros foi ampliado. 78 

 Existem atualmente dois projetos de lei, um para a revogação completa e outro para 

a revogação parcial do atual Estatuto do Estrangeiro, e um anteprojeto de lei que também 

propõe a revogação completa deste diploma. 

A exposição de motivos do Projeto de Lei nº 5.655 de 2009, de iniciativa do Poder 

Executivo, que propõe a criação da nova Lei do Estrangeiro, com a decorrente revogação do 

atual estatuto, justamente traz que a realidade em que foi publicada a Lei nº 6.815/1980 não 

prevalece, vez que o fenômeno da globalização tem revolucionado os movimentos 

migratórios. Este projeto de lei, o qual encontra-se em análise na Câmara dos Deputados 

(aguardando parecer do Relator na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – 

CREDN), tem por meta corrigir tal descompasso, trazendo um regramento mais amplo com 

foco na migração como um direito do homem de modo que o migrante possa ser devidamente 
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inserido na sociedade com a qual escolheu residir.79 Na hipótese de aprovação, este 

dispositivo regulará a entrada e saída de pessoas do país, e não se restringirá às migrações 

com escopo laboral.  

O Projeto de Lei nº 288 de 2013 do Senado Federal, que propõe a revogação parcial 

da Lei nº 6.815/1980, visa também atualizar os dispositivos que regulam os direitos e deveres 

do migrante, regulando sua entrada e estada no Brasil, bem como casos e os procedimentos de 

repatriação, deportação, expulsão, naturalização, e casos de perda de nacionalidade; sem 

olvidar a regulação sobre a situação do emigrante brasileiro no exterior e a tipificação do 

crime de tráfico internacional de pessoas para fins de migração e infrações administrativas 

relativas a entrada irregular no país. Este projeto encontra-se em análise no Senado Federal 

aguardando parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.80  

Além destes projetos em trâmite na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em 

29 de agosto de 2014, uma comissão de especialistas instituída pelo Ministério da Justiça 

entregou ao Ministro José Eduardo Cardozo uma outra proposta de Lei de Migrações, também 

com o escopo de substituir o Estatuto do Estrangeiro. Este anteprojeto será analisado e 

encaminhado por um grupo de trabalho interministerial coordenado pela Secretaria Nacional 

de Justiça (SNJ/MJ) para a construção de um projeto definitivo do governo federal81. 

 

As medidas propostas apontam para uma reforma no campo migratório, com a 
revisão administrativa no Departamento de Estrangeiros e do Comitê Nacional para 
os Refugiados (Conare); a publicação de portarias que desburocratizam 
procedimentos; criação de mecanismos participativos junto à sociedade civil; início 
da estruturação de unidades de atendimento e acolhimento pelos governos locais, 
com convênios federais; maior inserção brasileira nos organismos e foros 
internacionais sobre o tema.82 

 
                                                           
79 BRASIL. Projeto de Lei nº 5.655 de 20 de julho de 2009. Projeto de Lei chamado de "Lei do Estrangeiro". 
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 e a Lei nº 10.683, de 2003. Revoga as Leis nºs 6.815, de 1980; 6.964, de 
1981; 9.076, de 1995; o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.236, de 1985; e o inciso I do art. 5º da Lei nº 8.422, de 1992. 
Poder Executivo, Brasília, DF, 20 de julho de 2009. Disponível em: <http://www.camara. 
gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=443102>. Acesso em: 27 set. 2014.    
80 BRASIL. Projeto de Lei nº 288 de 12 de julho de 2013. Institui a Lei de Migração e regula entrada e estada de 
estrangeiros no Brasil. Poder Legislativo, Brasília, DF, 12 de julho de 2013. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113700 >. Acesso em: 27 set. 2014.    
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Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/08/nova-lei-de-migracoes-devera-substituir-
estatuto-do-estrangeiro >. Acesso em 27 set. 2014. 
82 PROPOSTA de nova Lei de Migrações deverá substituir Estatuto criado durante a ditadura. Ministério da 
Justiça, Brasília, 29 ago. 2014. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/proposta-de-nova-lei-de-
migracoes-devera-substituir-estatuto-criado-durante-a-ditadura>. Acesso em: 30 ago. 2014. 
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Tendo por base que nenhuma das propostas acima foi convertida em uma nova Lei 

do Estrangeiro ainda (assunto a ser discutido posteriormente neste estudo), e que embora haja 

tratados internacionais sobre migração, e Resoluções do Conselho Nacional de Imigração 

estabelecidas para regrar situações enfrentadas por estrangeiros no Brasil, fato é que fica à 

critério de cada país regular internamente como será o tratamento de estrangeiros em seu 

território, inexistindo uma convenção ou tratado internacional amplo, ratificado por todos os 

países, que regule a conduta dos Estados em relação à todas as variáveis do tema migração.  

 

Apesar de ser um fato do cenário internacional, verifica-se, atualmente, que não há 
um instrumento internacional amplo o qual regule a conduta dos Estados a respeito 
de todas as variáveis existentes na migração. O que há são normas internacionais 
que, ao regularem questões como segurança, nacionalidade, apatridia, liberdade de 
circulação de pessoas, unificação familiar, direitos humanos, saúde, tráfico de 
pessoas, refúgio, asilo, tocam na temática das migrações; ou, ainda, normas de 
proteção geral aos seres humanos que se aplicam também às pessoas em 
movimento.83   

 

A falta deste diploma internacional amplo, ou mesmo de uma lei interna que regule 

as possíveis consequências observadas a partir dos movimentos migratórios de maneira 

abrangente pode acarretar problemas e incoerências no suprimento das lacunas dos 

mecanismos domésticos de resolução de conflitos, por vezes não tutelando adequadamente 

situações em escorreita observância aos direitos humanos no contexto das migrações.  

 

Em face disso, verifica-se a tendência de se buscar enquadrar todas as situações de 
migrantes nos poucos institutos legais internacionais específicos existentes, o que, 
por um lado, gera falta de utilização criteriosa das distinções entre os migrantes e, 
por outro lado, impede o desenvolvimento de novas formas de proteção, ao mesmo 
tempo que minimiza a efetividade das poucas normas existentes. Exemplo disso é o 
fato de que inúmeros migrantes que deixaram seu país de origem ou de residência 
habitual por questões outras que o bem-fundado temor de perseguição, ou seja, que 
não são considerados como refugiados pelos critérios legais internacionais, busquem 
a proteção do refúgio, por ser este instituto um dos mais apurados na complexidade 
do tema da imigração.84 

 

No âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Brasil ratificou em 18 

de junho de 1965 a Convenção nº 97, denominada Convenção sobre Trabalhadores Migrantes 
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(Revista), aprovada na 32ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho realizada em 

Genebra em 1949, cuja entrada em vigor se deu no plano internacional em 22 de janeiro de 

195285. Referida Convenção prevê que todo Estado-Membro no qual a Convenção esteja em 

vigor obriga-se a aplicar aos imigrantes que se encontrem legalmente em seu território, sem 

discriminação de nacionalidade, raça, religião ou sexo, um tratamento que não seja inferior ao 

aplicado a seus próprios nacionais no que diz respeito, em especial, aos direitos trabalhistas 

previstos na legislação trabalhista do país receptor.   

Segundo interpretação publicada no sítio do Ministério do Trabalho: 

 

Todo Estado-Membro no qual a Convenção esteja em vigor obriga-se a manter um 
serviço apropriado de informação e apoio gratuito para os migrantes; a tomar todas 
as medidas pertinentes contra a propaganda sobre migração que possa induzir ao 
erro; a estabelecer, quando considerar oportuno, disposições com o objetivo de 
facilitar a saída, a viagem e o recebimento dos trabalhadores migrantes; a manter 
serviços médicos apropriados; e a permitir a transferência das economias dos 
trabalhadores migrantes (remessas). Do mesmo modo, a Convenção proíbe a 
expulsão dos migrantes admitidos de maneira permanente, no caso de doença ou 
acidente que o incapacite de exercer seu ofício. 

O texto prevê, ainda, a igualdade de oportunidades e de tratamento dos trabalhadores 
migrantes, em condição regular, relativamente aos nacionais, incluindo questões de 
remuneração, jornada de trabalho, idade de admissão no emprego, trabalho infantil e 
de mulheres, direitos sindicais, seguridade social, impostos e outros previstos na 
legislação trabalhista do país.86 

 

Não obstante o Brasil tenha assinado acordos internacionais para coibir o tráfico 

ilícitos de migrantes (como o Protocolo de Palermo, conforme será abordado a seguir no 

presente estudo), bem como para permitir a residência em seu território de migrantes de 

nações consideradas amigas e refugiados (temas também a serem estudados em tópico 

posterior neste trabalho), e já tenha concedido anistias internacionais, por exemplo, é 

importante mencionar que ele não ratificou a Convenção sobre a Proteção dos Direitos de 

Todos os Trabalhadores Migrantes e suas Famílias até a presente data. Essa convenção, 

elaborada no âmbito da Organização das Nações Unidas, versa de forma abrangente sobre a 

situação dos trabalhadores migrantes regulares ou irregulares nos países de destino, foi 
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publicada em 1990 e entrou em vigor em 2003, após a ratificação por vinte países, conforme 

dispõe seu artigo 87. Atualmente, essa Convenção está ratificada por quarenta e sete 

Estados.87  

A demora na ratificação de uma determinada convenção, ou na publicação de uma 

nova lei que regule a situação dos estrangeiros no Brasil corroboram para que o direito que 

tutela as relações oriundas das mudanças mundiais com a evolução do fenômeno da 

globalização se torne cada vez mais defasado.  

Sobre essa questão, José Eduardo Faria expõe sua visão sobre a crise do direito e o 

que considera por exaustão paradigmática:  

 

Dada a impressionante rapidez com que muitos dos conceitos e categorias 
fundamentais até agora prevalecentes na teoria jurídica vão sendo esvaziados e 
problematizados pelo fenômeno da globalização, seus códigos interpretativos, seus 
modelos analíticos e seus esquemas cognitivos revelam-se cada vez mais carentes de 
operacionalidade e funcionalidade. 88 

 

Para o autor, a “reestruturação do capitalismo”, como se refere às modificações no 

modo de produção capitalista ocorridas com o avanço da globalização, afetam radicalmente a 

estrutura, a funcionalidade e o alcance do direito positivo.89  

 

Suas normas, editadas e aplicadas no âmbito de uma realidade dominada por forças 
e dinâmicas globais que ultrapassam os marcos institucionais e nacionais 
tradicionais, vêm perdendo a capacidade de ordenar, moldar, conformar e regular a 
economia e de reduzir incertezas, estabilizar expectativas e gerar confiança no 
âmbito da sociedade. Suas leis e códigos, em face dos novos paradigmas de 
produção, das novas tecnologias de informação e dos novos canais de comunicação, 
vêm enfrentando grandes dificuldades para promover o acoplamento entre um 
mundo virtual emergente e as instituições do mundo real. Seus instrumentos 
jurídicos destinados a corrigir os desequilíbrios produzidos pelas operações de 
mercado, preservar a livre concorrência contra a concentração dos capitais, 
promover orientações sociais e assegurar a legitimidade do poder, entre outras 
funções, com a reordenação da riqueza já não se revelam mais eficazes. 90 

 

                                                           
87 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS: banco de dados. Disponível em: <https://treaties.un.org/Pages/ 
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en>. Acesso em: 05 maio 2014.  
88 FARIA, José Eduardo.  O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 39.  
89 __________________.  Direito e Conjuntura. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 20. 
90 FARIA, 2011, loc. cit.  

https://treaties.un.org/Pages/%20ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/%20ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en
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Ensina José Eduardo Faria que os mecanismos processuais tampouco conseguem 

gerir as novas situações e conflitos emergentes da sociedade transformada com a 

globalização, revelando-se incapazes de dirimir dúvidas e de se adaptar às novas dinâmicas 

sociais. Interações econômicas, políticas e sociais que se formam fora ou além da estrutura do 

Estado, fazem com que este deixe de ser o único ator da produção normativa, pois com a 

justaposição ou o paralelismo de redes de legalidade emanadas de negociações e deliberações 

de diferentes sistemas o conteúdo normativo passa a não ser mais exclusivamente por ele 

determinado e sim também por instâncias não-legislativas, assim como empresas, entidades 

de classe e organizações não governamentais, por exemplo.91  

Elenca o autor cinco consequências da reestruturação do capitalismo:  

 

As cinco consequências da “reestruturação do capitalismo” aqui apresentadas com o 
propósito de permitir uma avaliação do impacto da globalização sobre o direito são: 
1) a velocidade e a intensidade do desenvolvimento científico, o poder político-
normativo propiciado pelas expertises e habilidades práticas decorrentes da 
expansão da tecnologia e a comoditização de conhecimentos especializados cada vez 
mais voltados a resultados de curto prazo e dividendos imediatos; 2) a redução da 
margem de autonomia dos governos nacionais na formulação, implementação e 
execução de políticas macroeconômicas, de um modo geral, e nas políticas 
monetária e cambial, de modo específico; 3) a crescente diferenciação da economia 
em sistemas e subsistemas cada vez mais especializados – um processo que se torna 
particularmente visível no âmbito do sistema financeiro a partir do aumento da 
distância entre a riqueza abstrata dos mercados de capitais e a riqueza concreta dos 
setores produtivos da economia real (a título de exemplo, só o montante dos swaps e 
derivativos negociados em 2006 no mercado mundial de títulos atingiu US$ 286 
trilhões, o equivalente a seis vezes o Produto Mundial Bruto); 4) o fenômeno da 
“relocalização industrial” propiciado pelo advento de técnicas mais informatizadas e 
flexíveis de produção, também conhecidas como técnicas pós-fordistas, e a 
tendência de crescimento do tamanho das empresas transnacionais relativamente ao 
peso econômico e político dos países; 5) o empalidecimento da ideia de Estado-
nação, em decorrência de uma crescente e complexa trama de relações motivadas 
por interesses distintos entre organismos multilaterais, conglomerados mundiais, 
centros de expertise e organizações não-governamentais (ONGs).92 

 

Destacando-se aqui a quarta e quinta consequências apontadas pelo autor, em direta 

associação com a presente pesquisa, os fenômenos da “relocalização industrial” e do 

“empalidecimento da ideia de Estado-nação” são facilmente identificados no que concerne às 

relações trabalhistas, os movimentos migratórios e o direito que os regula.   

                                                           
91 FARIA, José Eduardo.  Direito e Conjuntura. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 21. 
92 FARIA, op. cit. p. 22.  
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A reordenação de padrões técnicos, de gestão e de espaços econômicos e 

organizacionais do capitalismo globalizado traduz-se na fragmentação da produção. Com a 

nova divisão internacional do trabalho, valendo-se de inovações tecnológicas e do próprio 

fluxo do processo industrial, tendo por meta a maximização dos lucros, as empresas e 

conglomerados econômicos passaram a localizar suas unidades em regiões estratégicas, 

benéficas em termos de custos trabalhistas, leis ambientais, incentivos fiscais.93  

A facilidade na transferência das unidades de um local para outro, concederam às 

empresas um grande poder de barganha diante dos países interessados em recebê-las, 

almejando a criação de empregos e geração de renda em seus territórios. Inegável poder muito 

comumente exercido também sob a forma de influência sobre as decisões estatais de modo a 

obtenção de uma posição ao encontro dos interesses econômicos dessas empresas.94    

Como corolário lógico da ideia anteriormente apresentada, a quinta consequência 

trazida pelo autor, o progressivo enfraquecimento da ideia de “Estado-nação” pode ser 

explicado como a gradual perda de identidade e da estrutura tradicional de cidadania pela 

redução da importância das fronteiras entre países. O aumento dos fluxos migratórios e da 

troca de informações possibilita o acesso próximo a diferentes padrões e culturas, também 

acarretando choques que somente podem ser contidos pela tolerância em uma coexistência 

multicultural. Porém o despreparo estatal em coordenar e regular essa coexistência, sofrendo 

ainda a interferência simultânea de variados atores transnacionais deve ser corrigido. A 

correção por meio do direito, contudo, não é de fácil exequibilidade.95  

Segundo José Eduardo Faria, embora não possa o Estado deixar de regular as novas 

situações derivadas da globalização, encontra ele barreiras tanto no fato de o direito 

positivado muitas vezes rapidamente deixar de refletir a realidade social, quanto no fato da 

dificuldade na utilização de conceitos jurídicos indeterminados e dispositivos legais de caráter 

programático. Isso se justifica pois normas e conceitos abertos, esses apesar de aumentarem a 

discricionariedade do aplicador do direito em adequar e atualizar a medida consoante à 

realidade em que se faz necessária, igualmente aumentam os riscos de contradição e incerteza 

jurídica. 96 

                                                           
93 FARIA, José Eduardo.  Direito e Conjuntura. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 22. 
94 FARIA, op. cit., p. 33-35. 
95 FARIA, op. cit., p. 35-36.  
96 FARIA, 2011, loc. cit.  
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Diante das constatações até aqui realizadas, da compreensão do fenômeno da 

globalização como fenômeno complexo que afeta diversamente cada país e causa impactos 

nas relações humanas sobre primas econômicos, sociais, culturais, políticos e jurídicos; da 

noção de que os fluxos migratórios são em larga escala estimulados por este fenômeno; e que 

a proteção aos migrantes somente é viável por meio do direito; mostra-se essencial o estudo 

de como o Estado brasileiro contemporâneo trata a migração. Voltando especial atenção para 

a migração com fim econômico, em um primeiro momento, e em seguida para o estudo da 

migração como premente necessidade à sobrevivência, a análise da possibilidade ou não do 

direito ser considerado instrumento de regulação eficaz para os movimentos migratórios será 

realizada no decorrer deste trabalho.  
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2 MIGRAÇÃO NO ESTADO BRASILEIRO   

 

O Conselho Nacional de Imigração (CNI), na elaboração de sua proposta de Política 

Nacional de Imigração e Proteção ao Trabalhador Migrante, de 12 de maio de 2010, 

atualmente em tramitação no âmbito do Governo Federal, traz alguns conceitos referentes ao 

tema da migração. O termo “emigrar” ou “migrar” é utilizado para identificar a ação de deixar 

um Estado com o propósito de trasladar-se a outro e nele se estabelecer, de modo que 

“emigrante” é a pessoa que realiza tal ação. O termo “imigrar” é definido como o ato de 

chegar a outro Estado com o propósito de nele residir, sendo o “imigrante” aquele que realiza 

este ato. O termo “migrante”, por outro lado, é o termo genérico que abarca tanto ao 

emigrante como ao imigrante. 97   

Muito embora o Brasil tenha passado por oscilações em seus fluxos migratórios no 

decorrer de sua história, desde o tempo colonial, o que se pode observar é que nesta fase mais 

recente da globalização, a partir da década de 1990, analisando o caso específico de 

brasileiros migrantes, o número de brasileiros no exterior tem crescido, segundo dados do 

Ministério das Relações Exteriores, mas realizando uma análise mais acurada do fenômeno, 

segundo Neide Lopes Patarra, é possível verificar que não se trata de “diáspora brasileira”. 98 

Fato é que os dados referentes a migração de brasileiros podem se mostrar 

imprecisos tendo em vista a impossibilidade de se estimar o número de brasileiros irregulares 

que residem no exterior, pois considerando que muitas vezes eles não contatam os consulados 

e embaixadas, a identificação desses residentes se torna mais difícil. Segundo dados do 

Ministério das Relações Exteriores, apresentados por Roberto Marinucci, em 2006 cerca de 

55% dos brasileiros no exterior encontravam-se em situação irregular, esta porcentagem 

                                                           
97 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: banco de dados. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/cni/>.  Acesso em: 6 maio 2014. 
98 PATARRA, Neide Lopes.  Migrações internacionais de e para o Brasil contemporâneo volumes, fluxos, 
significados e políticas. São Paulo em Perspectiva, v. 19, n. 3, p. 23-33, jul.-set. 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-88392005000300002 &script=sci_arttext>. Acesso em: 18 ago. 
2014. p. 26.  
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referindo-se a um número de 1,65 milhões de brasileiros, em comparação aos 1,4 milhões de 

brasileiros que se encontravam em situação administrativamente regular. 99 

Traçando a progressão dos fluxos migratórios de brasileiros, o Ministério das 

Relações Exteriores, com base em registros consulares, realizou estimativas sobre os números 

de brasileiros residentes no exterior durante o período de 1996 até 2012, conforme 

compilação realizada na tabela abaixo: 

 

Tabela 2. Estimativas de brasileiros residentes no exterior entre 1996-2012 em números 

absolutos: 

País/Região 1996 2000 2001 2003 2007 2010 2012 2013 

TOTAL 1.419.440 1.887.895 2.041.098 1.805.436 3.044.762 3.122.813 2.521.576 2.801.249 

Estados 

Unidos 

580.196 799.203 894.246 713.067 1.240.000 1.388.000 1.066.559 1.006.842 

Paraguai 350.000 454.501 369.839 310.000 487.517 200.000 201.527 459.760 

Japão 262.944 224.970 262.510 269.256 310.000 230.552 210.032 186.051 

Europa 135.591 197.430 332.164 291.816 766.629 911.889 752.132 736.755 

Outros 

países da 

América do 

Sul 

49.444 37.915 91.649 111.705 124.191 206.923 167.513 161.932 

OUTROS 41.265 173.876 90.680 109.592 116.425 185.449 123.813 249.909 

Fonte: Ministério das Relações Exteriores. Registros Consulares. Brasília.100 

 
                                                           
99 MARINUCCI, Roberto. Brasileiros e brasileiras no exterior. Apresentação de dados recentes do Ministério 
das Relações Exteriores. CSEM/IMDH, Brasília, mar. 2008. Disponível em: 
<http://www.csem.org.br/2008/roberto_marinucci_brasileiros_e_brasileiras_no_exterior_segundo_dados_do_mr
e_junho2008.pdf>. Acesso em 06 maio 2014. p. 7. 
100 MARINUCCI, 2008, loc. cit. e 
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES: banco de dados. Disponível em: 
<http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/a-comunidade/estimativas-populacionais-das-comunidades/ 
estimativas-populacionais-das-comunidades-brasileiras-no-mundo-2013/Estimativas%20Brasileiros%20no%20 
Mundo%202013.pdf>. Acesso em 5 nov. 2014. e 
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Diplomacia Consular, 2007 a 2012. Brasília: Fundação 
Alexandre de Gusmão, 2012. 176 p.  

http://www.csem.org.br/2008/roberto_marinucci_brasileiros_e_brasileiras_no_exterior_segundo_dados_do_mre_junho2008.pdf
http://www.csem.org.br/2008/roberto_marinucci_brasileiros_e_brasileiras_no_exterior_segundo_dados_do_mre_junho2008.pdf
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Estudando a tabela acima, é possível verificar que o número de migrantes brasileiros 

subiu entre 1996 e 2001, tendo uma queda em 2003, retomou o crescimento em 2007 até 

2010, sofrendo nova queda em 2012. Dados referentes ao ano de 2013 demonstram que o 

número de brasileiros no exterior subiu, em comparação ao ano de 2012, para 2.801.249, 

permanecendo abaixo ainda do número alcançado em 2007. Desses 2.801.249 de brasileiros 

fora do Brasil, 1.043.422 se encontram na América do Norte, principal destino, 621.692 na 

América do Sul e 204.123 na Ásia.101  

Historicamente identificado como país de imigração, no início da década de 1990 

referida classificação passou a ser discutida por estudiosos, que observaram o Brasil se tornar 

um país exportador de mão-de-obra. 102  

Neide Lopes Patarra, em análise realizada em 2005, justificou sua opinião de que as 

migrações de brasileiros não podem ser consideradas como diáspora, especialmente porque 

“se considerarmos que estimativas da ONU dão conta de 175 milhões de migrantes ao redor 

do mundo, percebe-se que é ínfima a parcela de brasileiros no contexto internacional 

contemporâneo das migrações internacionais”.103   

Atualizando a referência acima, considerando-se que até o final de 2013 os 

brasileiros migrantes somavam 2.801.249 pessoas, e que atualmente existem 

aproximadamente 232.000.000 de migrantes no mundo, os brasileiros representam somente 

1,21% dos migrantes do mundo.104  

Dentre os motivos apontados pela autora para as migrações de brasileiros, é possível 

citar a existência de redes consolidadas para a facilitação da migração, como ocorre no Japão 

por exemplo (reduzidas após a crise econômica de 2008); a busca por empregos mais bem 

remunerados em países desenvolvidos, trabalhos esses não necessariamente qualificados, 

                                                           
101MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES: banco de dados. Disponível em: 
<http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br/a-comunidade/estimativas-populacionais-das-comunidades/ 
estimativas-populacionais-das-comunidades-brasileiras-no-mundo-2013/Estimativas%20Brasileiros%20no%20 
Mundo%202013.pdf>. Acesso em 5 nov. 2014.  
102 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Brasileiros no Mundo – Estimativas. 3 ed. Brasília: MRE, 
2011, 28 p. Disponível em: <http://www.brasileirosnomundo.itamaraty.gov.br /a-comunidade/estimativas-
populacionais-das-comunidades/Brasileiros%20no%20Mundo%202011%20-%20Estimativas%20-%20Terceira 
%20Edicao%20-%20v2.pdf>. Acesso em: 12 out. 2014. p. 1.  
103 PATARRA, Neide Lopes.  Migrações internacionais de e para o Brasil contemporâneo volumes, fluxos, 
significados e políticas. São Paulo em Perspectiva, v. 19, n. 3, p. 23-33, jul.-set. 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-88392005000300002 &script=sci_arttext>. Acesso em: 18 ago. 
2014. p. 26. 
104ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS: banco de dados. Disponível em: 
<http://www.un.org/esa/population/migration/ga/index.html>. Acesso em 8 nov. 2014.  
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como ocorre em larga escala nos Estados Unidos e alguns países da Europa; questões 

culturais e familiares, também para a Europa; por questões agrícolas e de demarcação de 

fronteiras, como ocorre no Paraguai; ou mesmo em razão da realização de atividades ilícitas 

em zonas de fronteira, comuns em alguns países da América do Sul; e por fim, em menor 

montante, na busca de empregos de maior qualificação profissional e remuneração sem 

equivalente no país, situação denominada por estudiosos como “brain drains” (fuga de 

cérebros – emigração de profissionais qualificados). 105 Vale observar que todos os motivos 

até aqui apresentados, nas décadas mais recentes, também sofreram influência da 

globalização.    

Mais recentemente, de 2010 até a presente data, de acordo com o que foi 

demonstrado na tabela anteriormente apresentada, houve uma queda no número de migrantes 

brasileiros. A razão desta queda, segundo documento publicado em 2012 pelo Ministério das 

Relações Exteriores, é o fato de o Brasil não ter sido fortemente abalado pela crise econômica 

de 2008, e de possuir mais oferta de empregos em setores variados, sendo este um fator de 

retenção de brasileiros e atração de estrangeiros para o país. Somado a isso, está o fato dos 

países de destino dos brasileiros migrantes terem sido gravemente abalados pela crise 

econômica, o que acarretou no enrijecimento das políticas migratórias desses Estados (como 

ocorreu no Japão, que passou a facilitar o retorno de brasileiros ao Brasil). 106 

Consoante ao tratamento jurídico dado aos brasileiros residentes no exterior, além de 

estarem eles sujeitos às normas de migração dos respectivos países de destino, contam eles 

com o apoio do Governo brasileiro que se faz representar em outros países por meio de suas 

embaixadas e consulados. Exemplo de apoio dado a esses migrantes ocorreu em 15 de junho 

de 2010, quando o Presidente Luís Inácio Lula da Silva promulgou o Decreto 7.214/2010, 

estabelecendo princípios e diretrizes da política governamental para as comunidades 

brasileiras no exterior, consolidando o compromisso assumido pelo Governo brasileiro de 

proteger e promover os direitos dos brasileiros no exterior, visando a melhora nas condições 

de vida dessas comunidades.  

                                                           
105 PATARRA, Neide Lopes.  Migrações internacionais de e para o Brasil contemporâneo volumes, fluxos, 
significados e políticas. São Paulo em Perspectiva, v. 19, n. 3, p. 23-33, jul.-set. 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-88392005000300002 &script=sci_arttext>. Acesso em: 18 ago. 
2014. p. 27.  
106 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Diplomacia Consular, 2007 a 2012. Brasília: Fundação 
Alexandre de Gusmão, 2012. p. 20-21.  
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É importante salientar, por derradeiro, ainda em relação ao tema dos migrantes 

brasileiros, que a comparação dos dados oficiais atuais, tomando-se por referência o ano de 

2013, demonstra que o número de migrantes residentes no Brasil é bem inferior ao número de 

brasileiros residentes no exterior. Enquanto 2.801.249 brasileiros residiam fora do Brasil em 

2013, segundo relatório publicado pela Organização das Nações Unidas no mesmo período 

somente 599.678 estrangeiros residiam no Brasil.107 Esses dados fazem do Brasil 

contemporâneo um país de emigração e não imigração, como em outros momentos de sua 

história.  

Sem embargo da riqueza do tema de discussão sobre a migração de brasileiros, não 

obstante tenham sido realizadas breves considerações acima, o presente estudo volta-se 

precipuamente aos fluxos migratórios de estrangeiros ao Brasil. Serão abordadas suas razões, 

vantagens e desvantagens, além da tutela jurídica brasileira contemporânea dada aos 

profissionais estrangeiros que se estabelecem em território nacional para fins laborais, bem 

como aos refugiados e contemplados por autorizações de residência para fins humanitários 

(esses dois últimos temas a serem abordados nos dois capítulos subsequentes deste estudo).  

Dados do Departamento de Economia e Relações Sociais da Organização das Nações 

Unidas revelam que o número de migrantes no Brasil evoluiu da seguinte forma:  

 
Tabela 3. Estimativas de migrantes residentes no Brasil em números absolutos: 

Ano de referência Total de migrantes 

1900 798.517 

2000 684.596 

2010 592.568 

2013 599.678 

Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). Trends in International 
Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013). Nova 
York.108 

 

                                                           
107 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS: banco de dados. Disponível em: 
<http://esa.un.org/unmigration/wallchart2013.htm>. Acesso em: 06 maio 2014. 
108 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2014, loc. cit.  

http://esa.un.org/unmigration/wallchart2013.htm
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Em análise ao perfil imigratório do Brasil de 1993 até 2008, a Organização 

Internacional para as Migrações identificou o número de autorizações de trabalho concedidas 

a estrangeiros neste período pelo Ministério do Trabalho e Emprego, verificando os principais 

países de origem desses imigrantes:  

 

Tabela 4. Migrantes autorizados a residir e trabalhar no Brasil pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego por país de origem (em números absolutos): 

 

PAÍSES 

PERÍODOS 

1993-1997 1998-2004 2005-2008 

Estados Unidos 3.609 18.915 21.526 

Inglaterra 1.341 6.306 12.488 

China 1.103 4.051 6.002 

França 1.971 6.530 6.651 

Japão 1.397 3.929 6.093 

Alemanha 1.694 6.189 6.994 

Argentina 1.316 3.950 3.588 

Itália 1.368 4.930 5.991 

Espanha 896 3.825 3.784 

Filipinas 241 3.759 10.924 

Canadá 546 2.565 3.513 

OUTROS 3.418 44.875 77.108 

TOTAL 18.900 109.824 143.557 

Fonte: Organização Internacional para as Migrações. Genebra. Dados extraídos do Ministério do Trabalho/Secretaria de 
Relações do Trabalho/Coordenação‐Geral de Imigração. 109 

 

                                                           
109 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA AS MIGRAÇÕES. Perfil migratório do Brasil 2009. Genebra: 
CNPD/OIM, 2010, 149 p. Disponível em: <http://publications.iom.int/ bookstore/free/Brazil_Profile2009.pdf>. 
Acesso em: 20 ago. 2014. p. 24.  
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Levantamentos mais recentes realizados pelo Conselho Nacional de Imigração, 

trazem os números de estrangeiros que migraram ao Brasil e foram autorizados a aqui residir 

para fins laborais:  

Tabela 5. Migrantes autorizados a residir no Brasil pelo Ministério do Trabalho e Emprego por 

país de origem (em números absolutos): 

PAÍSES 2010 2011 2012 2013 2014 * Total do 

Período 

Estados Unidos 7.645 10.102 9.138 8.943 2.963 38.791 

Reino Unido 3.868 4.919 4.363 4.089 1.694 18.933 

Alemanha 2.933 3.162 3.589 2.900 656 13.240 

Itália 2.302 2.426 2.999 2.688 974 11.389 

China 2.158 2.639 3.082 2.354 827 11.060 

Espanha 1.457 1.847 1.992 2.677 1.128 9.101 

Portugal 798 1.550 2171 2.913 1.474 8.906 

OUTROS 22.061 27.022 27.432 23.994 11.435 111.944 

TOTAL 55.471 69.077 67.220 62.387 21.151 275.306 

*Dados obtidos até 30 de junho de 2014 

Fonte: Conselho Nacional de Imigração. Ministério do Trabalho e Emprego. Brasília.110 

 

Realizando uma diferenciação entre as naturezas temporária e permanente das 

autorizações concedidas aos imigrantes que se dirigiram ao Brasil desde 2010 até 2013 para 

fins laborais, o Conselho Nacional de Imigração publicou os dados referentes aos países que 

mais enviaram mão-de-obra para o Brasil nesse período, excluindo os imigrantes que 

obtiveram sua residência no país autorizada por meio de acordos de residência, como o acordo 

Mercosul por exemplo, ou em razão do reconhecimento da condição de refugiado ou caso 

humanitário. Esses dados são apresentados nas tabelas a seguir:  

                                                           
110 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: banco de dados. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/geral/estatisticas.htm>. Acesso em: 8 nov. 2014. 
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Tabela 6. Migrantes autorizados a residir no Brasil em caráter permanente por país de origem: 

PAÍSES 2010 2011 2012 2013 2014* 

Portugal 177 307 473 458 184 

Itália 295 315 389 444 244 

Japão 255 324 351 372 218 

Espanha 223 269 310 346 135 

China 153 277 191 239 120 

OUTROS 1144 1.194 1.224 1.100 611 

TOTAL 2.247 2.686 2.938 2.959 1512 

*Dados obtidos até 30 de junho de 2014 – em números absolutos.  

Fonte: Conselho Nacional de Imigração. Ministério do Trabalho e Emprego. Brasília.111 

Tabela 7. Migrantes autorizados a residir no Brasil em caráter temporário por país de origem: 

PAÍSES 2010 2011 2012 2013 2014* 

Estados Unidos 7.519 9.936 8.955 8.809 2.912 

Filipinas 6.559 7.797 5.176 5.117 2.041 

Reino Unido 3.821 4.861 4.304 4.024 1.657 

Índia 3.248 4.243 4.221 3.727 874 

Alemanha 2.845 3.079 3.505 2.832 624 

OUTROS 29.232 36.475 38.121 34.919 11.531 

TOTAL 53.224 66.391 64.282 59.428 19.639 

*Dados obtidos até 30 de junho de 2014 – em números absolutos. 

Fonte: Conselho Nacional de Imigração. Ministério do Trabalho e Emprego. Brasília.112 

 
                                                           
111MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: banco de dados. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/geral/estatisticas.htm>. Acesso em: 8 nov. 2014. 
112 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2014, loc cit. 



54 

 

Com base nas tabelas anteriores, mesmo considerando a possível imprecisão dos 

valores absolutos apresentados na tabela 3, vez que aí não são contabilizados os estrangeiros 

em situação irregular no país em razão da dificuldade na identificação de sua situação pelas 

autoridades imigratórias, e partindo da noção de que os dados das tabelas 4,5,6 e 7 referem-se 

somente aos estrangeiros que obtiveram autorizações de trabalho concedidas pelo Ministério 

do Trabalho com o escopo trabalharem no Brasil (o que significa que nestes números não são 

computados imigrantes em outras situações como refugiados, anistiados, estrangeiros que 

obtiveram autorização para residir no Brasil em caráter humanitário, provenientes dos países 

do Acordo Mercosul cuja prévia autorização do Ministério do Trabalho é dispensada, etc.),  é 

possível concluir que, no que diz respeito às migrações com o fim laboral, houve um aumento 

desde o início da década de 1990 até a atual.  Enquanto no período de 1993 até 1997 o 

número de autorizações de trabalho concedidas para imigrantes foi de 18.900, durante o 

período entre 2010 e 2013 o número de autorizações subiu para 254.155. 

Levantamento realizado pela Coordenação Geral de Imigração sobre as autorizações 

de trabalho concedidas especificamente para os nacionais de países sul-americanos que não se 

valeram do acordo de residência do Mercosul para entrar no Brasil, e optaram por requerer 

visto de trabalho especificamente, revelou que houve uma diminuição no número de pedidos 

por parte da grande maioria das nacionalidades pesquisadas comparando-se os anos de 2011 

com 2013 e os primeiros semestres de 2013 e 2014.   

 
Tabela 8. Migrantes sul-americanos autorizados a residir no Brasil entre janeiro de 2011 e a 

primeira metade de 2014: 

PAÍSES** 2011 2012 2013 1º sem. 2013 1º sem. 2014* 

COLÔMBIA 1.014 1.010 643 214 156 

EQUADOR 100 95 107 47 34 

PERU 644 635 507 131 134 

GUIANA 25 7 4 2 2 

SURINAME 1 3 2 1 0 

ARGENTINA 536 488 468 145 148 
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PAÍSES** 2011 2012 2013 1º sem. 2013 1º sem. 2014* 

PARAGUAI 15 23 12 7 3 

URUGUAI 63 34 54 25 33 

VENEZUELA 768 525 624 443 310 

BOLÍVIA 72 82 43 17 9 

CHILE 302 311 292 111 95 

Total anual 3.540 3.213 2.756 1.143 924 

*Dados obtidos até 30 de junho de 2014 – em números absolutos.  

**A Guiana Francesa não foi mencionada dentre os dados apresentados pelo Conselho Nacional de Imigração. 

Fonte: Conselho Nacional de Imigração. Ministério do Trabalho e Emprego. Brasília.113 

 

A redução acima segue a mesma linha observada na tabela 5, na qual se observa que, 

tanto o número total de autorizações de trabalho concedidas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, quanto o número de autorizações aprovadas aos principais países exportadores de 

mão-de-obra para o Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, também foi reduzido 

em 2013, em comparação ao ano de 2011. 

A tabela 8 acima, todavia, não inclui os trabalhadores estrangeiros que migram para 

o Brasil amparados pelo Acordo de Residência do Mercosul e associados, mesmo sendo esses 

imigrantes provenientes de países sul-americanos, pois como eles solicitam suas autorizações 

de residência diretamente nos consulados ou registram-se diretamente na Delegacia da Polícia 

Federal no Brasil, numericamente eles não são contabilizados pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego.  

Publicação datada de 22 de maio de 2013 no sítio “oestrangeiro.org.br”, com amparo 

em dados obtidos junto à Polícia Federal brasileira, esclarece que os nacionais beneficiados 

pelo acordo de residência firmado entre países do Acordo Mercosul e associados “constituem 

                                                           
113 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: banco de dados. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/geral/estatisticas.htm>. Acesso em: 8 nov. 2014. 
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mais de um quinto da soma dos imigrantes estabelecidos no Brasil. Um total de 237.318.”114 

Os principais residentes no país são bolivianos, estimados em 50.240, seguidos dos 

argentinos, que somam em torno de 42.202 pessoas.115    

Em complementação aos dados anteriormente apresentados, vale destacar ainda que 

notícia veiculada por Fabiana Maranhão nos sítios “oestrangeiro.org” e “uol.com.br” em 

janeiro de 2014 traz que, atualmente, residem regularmente no Brasil 1.088.517 imigrantes116, 

incluindo neste número residentes temporários, fronteiriços, provisórios e asilados, consoante 

informações concedidas pela Polícia Federal. Segundo a jornalista, cerca de 51,6% dos 

imigrantes está em São Paulo e, deste contingente, 65,5% está concentrada na capital paulista, 

que possui 368.188 estrangeiros registrados. Segundo estimativas da secretaria da Polícia 

Federal, contudo, acredita-se que a quantidade de imigrantes na cidade seja cerca de 50% 

maior que o número oficial, totalizando em torno 600 mil imigrantes em São Paulo, na 

opinião de Paulo Illes, coordenador de políticas para imigrantes da secretaria.117 

A inexatidão no número absoluto de imigrantes irregulares no Brasil é justificada na 

notícia aqui apresentada com base na declaração de  Deisy Ventura, professora do Instituto de 

Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, que entende que o número de 

imigrantes irregulares pode ser ainda maior do que a previsão trazida pela secretaria da 

Polícia Federal, mas que em razão dos imigrantes não responderem aos censos populacionais 

quando realizados, a conclusão desses dados resta prejudicada, acrescentando: “nossas 

fronteiras são muito porosas, e o controle das fronteiras é difícil”118. 

 

 

                                                           
114  EXCLUSIVO: os números exatos e atualizados de estrangeiros no Brasil. O estrangeiro. Rio de Janeiro, 22 
maio 2013. Disponível em: < http://oestrangeiro.org/2013/05/22/exclusivo-os-numeros-exatos-e-atualizados-de-
estrangeiros-no-brasil-2/>. Acesso em: 9 nov. 2014.  
115 EXCLUSIVO: os números exatos e atualizados de estrangeiros no Brasil. O estrangeiro. 2013, loc. cit.  
116 Essa informação fornecida pela Polícia Federal no início de 2014 está em descompasso com o relatório 
publicado pela Organização das Nações Unidas em 2013 que trazia que naquele ano residiam 599.678 
estrangeiros no Brasil. Neste estudo são mencionadas as duas informações, pois os dados da Polícia Federal 
Brasileira incluem parâmetros mais abrangentes, considerando estrangeiros residentes, temporários, fronteiriços, 
provisórios e asilados (não somente os imigrantes residentes no Brasil) e tratam-se de estimativas do ano 
posterior ao estudado pela ONU, o que pode incluir tanto um grau de evolução no número de imigrantes no 
Brasil como também existir uma certa margem de erro em um dos dados apresentados.    
117 SÃO PAULO terra dos sonhos e do preconceito. O estrangeiro. Rio de Janeiro, 30 jan. 2014. Disponível em: 
<http://oestrangeiro.org/2014/01/30/sao-paulo-terra-dos-sonhos-e-do-preconceito/>. Acesso em: 21 set. 2014. 
118 SÃO PAULO terra dos sonhos e do preconceito. UOL. São Paulo, 23 jan. 2014. Disponível em:< 
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/01/23/sao-paulo-tem-mais-da-metade-dos-imigrantes-
em-situacao-regular-do-pais.htm>. Acesso em: 21 set. 2014. 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/01/23/sao-paulo-tem-mais-da-metade-dos-imigrantes-em-situacao-regular-do-pais.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/01/23/sao-paulo-tem-mais-da-metade-dos-imigrantes-em-situacao-regular-do-pais.htm
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Atentando-se para o fato de que no Brasil o tratamento jurídico dado aos estrangeiros 

é diferenciado dependendo dos motivos que nortearam a decisão dos imigrantes a entrarem no 

país, assim como das atividades que eles pretendem desenvolver em território nacional, faz-se 

necessária a diferenciação dos tipos de migração, segundo suas causas impulsionadoras.  

 

 

2.1 Tipos de migração 

 

Doutrinadores contemporâneos estudam o tema migração e como os movimentos 

migratórios têm se intensificado nas últimas décadas e, embora não haja uma classificação 

formal, pacífica dentre os estudiosos do assunto, sobre os tipos de migração, Liliana Lyra 

Jubilut e Silvia Menicucci. O. S. Apolinário propõem uma distinção entre migrações 

voluntárias e forçadas.  

Entendem por migrações forçadas aquelas que “ocorrem quando o elemento volitivo 

do deslocamento é inexistente ou minimizado”, assim como nos casos de refugiados, que 

migram devido ao fundado temor de perseguição em razão de sua nacionalidade, raça, 

religião, opinião política ou relação com grupo social, ou ainda por violação de direitos 

humanos; bem como nos casos de migrantes ou deslocados internamente devido a desastres 

ambientais, graves mudanças climáticas (há autores que os definem como refugiados 

ambientais, terminologia que será discutida posteriormente neste estudo), conflitos armados, 

ou grave falta de efetividade de direitos econômicos sociais ou culturais.119 

Igualmente desprovida do elemento volitivo, porém sem a marca da perseguição, 

existe também a migração decorrente do tráfico internacional de pessoas. Segundo definição 

trazida pelo Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial 

de Mulheres e Crianças (Protocolo de Palermo - 2000), instrumento já ratificado pelo 

Governo brasileiro, a expressão Tráfico de Pessoas significa:  

 

                                                           
119 JUBILUT, Liliana Lyra; APOLINÁRIO, Silvia Menicucci. O. S.. A necessidade de proteção internacional no 
âmbito da migração. Revista Direito GV, São Paulo, v. 6, n.1, p. 275-294, jan.-jun. 2010. p. 281.  
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O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de 
pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou outras formas de coação, ao 
rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade 
ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento 
de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração120. 

 

A palavra exploração também tem sua definição no mesmo Protocolo como sendo a 

“exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou 

serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de 

órgãos”121. 

No caso do tráfico de pessoas, há hipóteses nas quais a pessoa até possuía a intenção 

inicial de migrar, mas o objetivo de sua viagem acaba sendo desvirtuado por circunstâncias 

alheias à sua vontade; e outros casos no quais nem mesmo a vontade inicial de migrar existiu 

em algum momento.  

 

Apontado como uma das atividades criminosas mais lucrativas do mundo, o tráfico 
de pessoas faz cerca de 2,5 milhões de vítimas, movimentando, aproximadamente, 
32 bilhões de dólares por ano, segundo dados do Escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime (UNODC).122 

 

As migrações voluntárias, por sua vez, “abrangem todos os casos em que a decisão 

de migrar é tomada livremente pelo indivíduo, por razões de conveniência pessoal e sem a 

intervenção de um fator externo”123. Enquadram-se nesse tipo de migração as pessoas que 

migram em busca de melhores oportunidades de trabalho e condição de vida de modo geral. 

Uma outra proposta de classificação, não em relação aos motivos da migração, mas 

abordando a situação econômica e social dos próprios migrantes, é trazida por Rosita Milesi e 

Roberto Marinucci, que dividem os migrantes em “consumidores, produtores, mercadorias ou 

refugos”. Chamam de “consumidores” os migrantes que possuem boa situação econômica e 

que migram para investir ou consumir no país de destino, motivo pelo qual são bem aceitos 

no novo país como regra geral. Os migrantes “produtores”, para os autores, são aqueles 

                                                           
120 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA: banco de dados. Disponível em: < http://portal.mj.gov.br/main.asp>. Acesso 
em: 21 set. 2014. 
121 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, loc. cit. 
122 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, loc. cit. 
123 JUBILUT, Liliana Lyra; APOLINÁRIO, Silvia Menicucci. O. S.. A necessidade de proteção internacional no 
âmbito da migração. Revista Direito GV, São Paulo, v. 6, n.1, p. 275-294, jan.-jun. 2010. p. 281. 
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profissionais que circulam entre os países como mão-de-obra qualificada, incluindo-se nesse 

rol também os empresários, tampouco com dificuldades para ingressarem nos países de seus 

interesses, ou os trabalhadores que migram em busca de melhores condições, mas que não são 

considerados como mão-de-obra qualificada, neste último caso com certas dificuldades para 

serem aceitos no país de destino, por vezes submetendo-se a baixos salários e condições 

precárias de trabalho para subsistirem. Já os migrantes “mercadoria” são aqueles que são alvo 

do tráfico de pessoas, acabam por ser reificados por grupos de exploração sexual ou laboral 

nos países de destino, vivendo em condições análogas a escravos. A última categoria, 

“refugos”, é identificada pelos autores como o grupo de migrantes que não se encaixando em 

nenhuma das categorias anteriores, e não encontrando espaço na nova configuração 

econômica de regras neoliberais, tornam-se “sobras”, migrando em busca de adequação e 

inclusão social.124  

Tanto os migrantes voluntários quanto os forçados podem ser considerados regulares 

ou irregulares em seu país de destino, a depender da observância ou não das normas de 

migração de referido país. Conforme mencionado anteriormente, o tratamento dado pelas 

normas de imigração brasileiras é diferente para cada escopo de migração, pois de acordo com 

interpretação dos dispositivos do próprio Estatuto do Estrangeiro, as atividades a serem 

desenvolvidas pelo estrangeiro no Brasil são determinantes para que a ele sejam aplicadas 

certas regras para sua regularização no país.  

Verificando o banco de dados do Ministério do Trabalho e Emprego, mais uma vez 

considerando aqui somente os imigrantes em situação regular no país e que solicitaram prévia 

autorização de trabalho para atuarem no Brasil, é possível detectar o perfil laboral desses 

profissionais a partir do tipo de autorização de trabalho que obtiveram nos últimos anos.  

A tabela a seguir apresenta dados coletados a partir de pesquisa realizada pelo 

Conselho Nacional de Imigração sobre o perfil laboral de migrantes autorizados a trabalhar no 

Brasil e demonstra que entre 2010 e 2013 a grande maioria dos imigrantes que solicitaram 

autorização de trabalho ao Ministério do Trabalho para desenvolverem suas atividades no país 

possuem nível superior e, com a exceção dos marítimos que vieram desenvolver atividades 

em embarcação estrangeira, o maior número de profissionais estrangeiros em 2013 migrou ao 

                                                           
124 MILESI, Rosita; MARINUCCI, Roberto; LINARD, Thierry. Migrações Contemporâneas: Panorama, 
Desafios e Prioridades. In: Mercosul e as Migrações. Brasília: MTE, 2008. Cap. 4, p. 19-41.  
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Brasil pelo período de noventa dias como artistas, ou pelo período de até um ano para 

realizarem a transferência de tecnologia à empresa brasileira ou a prestação de assistência 

técnica.  

 

Tabela 9. Perfil dos migrantes autorizados a trabalhar no Brasil (em números absolutos): 

Tipo de 

autorização de 

trabalho 

concedida de 

acordo com a 

atividade a ser 

desenvolvida no 

Brasil 

Nível de escolaridade do imigrante / Ano de referência 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

 

2012 

 

 

2013 

Profissional 

estrangeiro com 

vínculo 

empregatício por 

até 2 anos 

Superior  2.815 Superior  3.196 Superior  3.984 Superior  3.443 

Ensino 

Médio 

426 Ensino 

Médio 

443 Ensino 

Médio 

769 Ensino 

Médio 

1.319 

Mestrado/ 

Doutorado 

267 Mestrado/ 

Doutorado 

856 Mestrado/ 

Doutorado 

1.050 Mestrado/ 

Doutorado 

1.067 

Não 

Informado 

2 Não 

Informado 

2 Não 

Informado 

1 Não 

Informado 

1 

Outros 11 Outros 118 Outros 28 Outros 119 

Total 3.521 Total 4.615 Total 5.832 Total 5.949 

Profissional 

estrangeiro sem 

vínculo 

empregatício – 

autorização para 

realização de 

assistência técnica 

ou transferência 

de tecnologia por 

até 1 ano 

Superior  2.442 Superior  2.931 Superior  3.589 Superior  3.846 

Ensino 

Médio 

1.766 Ensino 

Médio 

1.497 Ensino 

Médio 

3.224 Ensino 

Médio 

3.588 

Mestrado/ 

Doutorado 

54 Mestrado/ 

Doutorado 

216 Mestrado/ 

Doutorado 

246 Mestrado/ 

Doutorado 

269 

Não 

Informado 

0 Não 

Informado 

5 Não 

Informado 

0 Não 

Informado 

0 

Outros 70 Outros 891 Outros 80 Outros 52 
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Total 4.332 Total 5.540 Total 7.139 Total 7.755 

Profissional 

estrangeiro sem 

vínculo 

empregatício – 

autorização para 

realização de 

assistência técnica 

ou transferência 

de tecnologia por 

até 90 dias 

Superior  3.824  Superior  4.838 Superior  5.438 Superior  2.507 

Ensino 

Médio 

3.792 Ensino 

Médio 

4.413 Ensino 

Médio 

6.962 Ensino 

Médio 

3.668 

Mestrado/ 

Doutorado 

67 Mestrado/ 

Doutorado 

278 Mestrado/ 

Doutorado 

372 Mestrado/ 

Doutorado 

172 

Não 

Informado 

8 Não 

Informado 

6 Não 

Informado 

0 Não 

Informado 

0 

Outros 337 Outros 1.210 Outros 79 Outros 57 

Total 8.028 Total 10.745 Total 12.851 Total 6.404 

Profissional 

estrangeiro para 

trabalho por até 2 

anos a bordo de 

embarcação ou 

plataforma 

estrangeira 

autorizada a 

operar no Brasil  

Superior  8.811 Superior  9.977 Superior  5.834 Superior  9.011 

Ensino 

Médio 

6.196 Ensino 

Médio 

6.381 Ensino 

Médio 

9.618 Ensino 

Médio 

6.148 

Mestrado/ 

Doutorado 

10 Mestrado/ 

Doutorado 

39 Mestrado/ 

Doutorado 

19 Mestrado/ 

Doutorado 

25 

Não 

Informado 

4 Não 

Informado 

1 Não 

Informado 

0 Não 

Informado 

0 

Outros 185 Outros 1.340 Outros 83 Outros 45 

Total 15.206 Total 17.738 Total 15.554 Total 15.229 

Profissional 

estrangeiro para 

trabalho por até 6 

meses a bordo de 

embarcação de 

turismo 

estrangeira 

autorizada a 

operar no Brasil 

Superior  6.955 Superior  7.941 Superior  5.080 Superior  4.427 

Ensino 

Médio 

5.647 Ensino 

Médio 

6.399 Ensino 

Médio 

5.228 Ensino 

Médio 

5.987 

Mestrado/ 

Doutorado 

0 Mestrado/ 

Doutorado 

2 Mestrado/ 

Doutorado 

2 Mestrado/ 

Doutorado 

5 

Não 

Informado 

0 Não 

Informado 

0 Não 

Informado 

0 Não 

Informado 

0 

Outros 236 Outros 170 Outros 26 Outros 15 

Total 12.838 Total 14.512 Total 10.336 Total 10.434 
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Estrangeiro 

investidor pessoa 

física em 

atividade 

produtiva no 

Brasil 

Superior  501 Superior  591 Superior  707 Superior  715 

Ensino 

Médio 

314 Ensino 

Médio 

321 Ensino 

Médio 

376 Ensino 

Médio 

389 

Mestrado/ 

Doutorado 

7 Mestrado/ 

Doutorado 

30 Mestrado/ 

Doutorado 

60 Mestrado/ 

Doutorado 

42 

Escolaridade 

não 

informada 

12 Escolaridade 

não 

informada 

6 Escolaridade 

não 

informada 

0 Escolaridade 

não 

informada 

0 

Outros 14 Outros 67 Outros 26 Outros 28 

Total 848 Total 1.015 Total 1.169 Total 1.174 

Executivos 

indicados a 

compor o quadro 

de diretores/ 

administradores 

de empresa 

brasileira que 

recebeu 

investimento 

direto ou indireto 

de empresa 

estrangeira 

Superior  879 Superior  1.062 Superior  1.103 Superior  1.068 

Ensino 

Médio 

71 Ensino 

Médio 

76 Ensino 

Médio 

106 Ensino 

Médio 

195 

Mestrado/ 

Doutorado 

52 Mestrado/ 

Doutorado 

178 Mestrado/ 

Doutorado 

197 Mestrado/ 

Doutorado 

103 

Não 

Informado 

2 Não 

Informado 

2 Não 

Informado 

0 Não 

Informado 

0 

Outros 11 Outros 20 Outros 1 Outros 6 

Total 1.015 Total 1.338 Total 1.407 Total 1.372 

Artista 

estrangeiro para 

a realização de 

evento no Brasil 

Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

8.470 Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

12.001 Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

11.408 Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

12.303 

Imigrantes 

estrangeiro no 

país para 

treinamento 

profissional 

Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

542 Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

623 Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

682 Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

683 

Atleta 

profissional 

Total 

(Escolaridade 

não 

94 Total 

(Escolaridade 

não 

88 Total 

(Escolaridade 

não 

119 Total 

(Escolaridade 

não 

138 
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informada) informada) informada) informada) 

Tripulante de 

embarcação de 

pesca estrangeira 

Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

0 Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

392 Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

19 Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

54 

Professor / 

Pesquisador em 

caráter 

temporário ou 

permanente no 

Brasil 

Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

109 Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

114 Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

126 Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

529 

Estrangeiro 

representante de 

instituição 

financeira 

sediada no 

exterior 

Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

1 Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

3 Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

1 Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

8 

Estrangeiro 

representante 

legal de sociedade 

estrangeira de 

exploração de 

transporte aéreo e 

de serviços 

acessórios 

Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

5 Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

4 Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

1 Total 

(Escolaridade 

não 

informada) 

0 

Fonte: Conselho Nacional de Imigração. Ministério do Trabalho e Emprego. Brasília.125 

  

Dados coletados no primeiro semestre de 2014 confirmam a mesma tendência em 

nível de escolaridade apontada na tabela acima, pois dos profissionais estrangeiros que 

obtiveram autorização de trabalho concedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em um 

total de 19.639 pessoas, a grande maioria possui nível superior, 11.772 trabalhadores. Dentre 

os demais imigrantes, 736 possuem o grau de mestrado ou doutorado, 6.995 possuem o ensino 

                                                           
125 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: banco de dados. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/geral/estatisticas.htm>. Acesso em: 6 maio 2014. 
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médio completo, e os demais possuem grau de escolaridade inferior ou não informaram seu 

grau de escolaridade em suas solicitações ao ministério. 126 

No mesmo período, dentre esse total de 19.639 autorizações, seguido dos marítimos 

que vieram desenvolver atividades em embarcação estrangeira totalizando 7.962 profissionais 

imigrantes, os artistas que se dirigiram ao Brasil por períodos de até noventa dias para a 

realização de eventos ocuparam a segunda posição em números absolutos, totalizando 4.534 

autorizações. Profissionais contratados pelo período de dois anos somaram 2.691 

autorizações, enquanto os técnicos designados para a transferência de tecnologia às empresas 

brasileiras totalizaram 2.684 autorizações nesses primeiros seis meses de 2014.127  

 

  

2.2 Vantagens e desvantagens da migração: um olhar crítico 

 

Muito se discute a respeito das vantagens e desvantagens da migração.  

 

Como a história da humanidade nasceu com os passos dos homens e mulheres que 
se deslocavam, assim o futuro da humanidade vai depender da capacidade de 
conviver com todas as culturas e raças que se desenvolveram desde os seus 
primeiros passos.128 

 

Iniciando a análise a partir das desvantagens da migração, o primeiro ponto a ser 

discutido é a dificuldade na adaptação do estrangeiro no país de destino. Além do estresse da 

própria mudança de vida do migrante, que precisa lidar com dificuldades na comunicação, 

diferenças culturais no país de destino, possível perda de identidade e de seu referencial 

afetivo129, o estrangeiro sofre ainda em razão da xenofobia muitas vezes por ele enfrentada. 

Xenofobia pode ser definida como “aversão aos estrangeiros, ao que vem do estrangeiro ou ao 

                                                           
126MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: banco de dados. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/geral/estatisticas.htm>. Acesso em: 8 nov. 2014.  
127 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2014, loc. cit.  
128 ZAMBERLAM, Jurandir et al. Desafios das Migrações–buscando caminhos. Porto Alegre: Solidus, 2009. 
p.5. 
129 MARTINE, George. A globalização inacabada: migrações internacionais e pobreza no século 21. São Paulo 
em Perspectiva, v. 19, n. 3, p. 3-22, jul.-set. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
88392005000300001&script=sci_arttext>. Acesso em: 8 maio 2014. p. 12. 
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que é estranho ou menos comum”130. Referida aversão pode se dar devido a fatores culturais, 

pessoais, em especial com base em conceitos formados a partir de estereótipos, falta de 

informação, no receio infundado à mudanças e medo daquilo que é desconhecido; e pode se 

manifestar de maneira comissiva e agressiva ou passiva no cultivo à antipatia a diferentes 

nacionalidades, raças e culturas. Estereótipo, por sua vez, pode ser definido como “imagem 

mental padronizada, tida coletivamente por um grupo, refletindo uma opinião 

demasiadamente simplificada, atitude afetiva ou juízo incriterioso a respeito de uma situação, 

acontecimento, pessoa, raça, classe ou grupo social.”131 

Como as definições acima já destacam, tanto o sentimento de xenofobia quanto 

aquilo que pode ser sua base, os estereótipos, se fundam em uma compreensão distorcida da 

realidade, no caso, dos estrangeiros.  

 

Cada povo tem seus traços característicos – língua, costumes, culinária, religião, 
superstições, traços fenotípicos. A soma dessas características transmite às pessoas 
que não integram aquele povo uma ideia coletiva preconcebida. Os imigrantes, 
quando saem de seu local de origem e dirigem-se a uma nova terra, levam com eles 
esses traços característicos, e a simples presença desses caracteres, que os torna 
“diferentes” dos nativos, leva à criação de um estereótipo, de uma ideia 
preconcebida, e muitas vezes preconceituosa, porque não submetida à crítica, pelo 
povo receptor (...) os trabalhadores imigrantes são estrangeiros e, apenas por esse 
motivo, podem despertar suspeitas ou hostilidades nas comunidades onde vivem e 
trabalham e ser objeto de discriminação. 132   

 

O sentimento de nacionalismo exacerbado também pode estimular a xenofobia, como 

foi observado após os acontecimentos de 11 de setembro de 2011 nos Estados Unidos e as 

decorrentes tensões entre comunidades de imigrantes mulçumanos no país e na Europa, e 

estratégias militares e de políticas de imigração adotadas pelo governo estadunidense em 

seguida.133  

No Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, um claro sentimento racista e 

preconceituoso foi difundido, inclusive nos meios de comunicação134, em relação aos 

                                                           
130 DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2008-2013: banco de dados.  Disponível em: < 
http://www.priberam.pt/DLPO/>. Acesso em: 8 maio 2014. 
131 MICHAELIS. Moderno dicionário da língua portuguesa. Melhoramentos, 2012, versão on line. Disponível 
em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php>. Acesso em: 8 maio 2014.      
132 SALADINI, Ana Paula Sefrin. Trabalho e imigração. São Paulo: LTR, 2012. p. 122. 
133 PATARRA, Neide Lopes.  Migrações internacionais: teorias, políticas e movimentos sociais. Estudos 
Avançados, São Paulo, v. 20, n. 57, p. 7-24, maio 2006. p. 8.  
134 SALADINI, op. cit., p. 123.  

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php
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imigrantes japoneses, com o “pretexto nacionalista”, contaminando as relações sociais com os 

brasileiros na época e chegando ainda a culminar na reação de defesa dos imigrantes 

japoneses, que passaram a exaltar sua devoção ao imperador japonês em pleno território 

brasileiro e a formar sociedades secretas como a Shindo Renmei (Liga do Caminho dos 

Súditos do Imperador).  

 

Os líderes da Shindo Renmei eram oficiais aposentados do Exército japonês cujas 
metas eram manter um espaço japonizado permanente no Brasil através da 
preservação do idioma, da cultura e da religião, e também revitalizar escolas 
japonesas. A Shindo Renmei postulava que o Japão havia vencido a Segunda Guerra 
Mundial e, em dezembro de 1945, o grupo já contava com cinquenta mil 
membros.135 

 

Sabrina Evangelista Medeiros, em tese apresentada ao Instituto Universitário de 

Pesquisas do Rio de Janeiro, defende que “as políticas públicas contemporâneas ainda não 

estão adequadas a exprimirem condições de partilha de direitos que ultrapassem a 

nacionalidade. E disso deriva, assim, o nacionalismo”.136  Apresenta a autora que o 

nacionalismo é utilizado como “instrumento de defesa e interpelação de direitos que fogem à 

órbita moderna, de onde derivam as motivações preliminares para a restrição de políticas 

imigratórias.”137  

Outra desvantagem da migração é a criminalização dos imigrantes. A forma como a 

mobilidade humana é interpretada está em constante mudança ao longo da história. Enquanto 

no período colonial os migrantes eram “valentes” por povoarem terras inabitadas e/ou por se 

aventurarem a trabalhar em países distantes onde havia a escassez de mão-de-obra, podendo 

ainda serem vistos como “traidores” por suas pátrias de origem (por deixarem seus países), 

atualmente essa interpretação não prevalece. Muito em razão da mudança no próprio sistema 

estatal contemporâneo, de um Estado social para um Estado policial, o Estado legitima-se 

                                                           
135 LESSER, Jeffrey. Um Brasil melhor. História, Ciências, Saúde, Manguinhos, Rio de Janeiro, p. 1-14, ago. 
2013. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v21n1/0104-5970-hcsm-2014005000010.pdf>. Acesso 
em: 8 maio 2014. p. 8.  
136 MEDEIROS, Sabrina Evangelista. Políticas Imigratórias: por uma avaliação dos seus fundamentos e limites 
na contemporaneidade. 2006. 266 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) – Curso de Pós-Graduação em 
Ciência Política, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. p. 169. 
137 MEDEIROS, 2006, loc. cit.  
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justamente com amparo na defesa da segurança individual que proporciona aos seus cidadãos, 

de modo que a “realidade perigo” é quem mantém a força estatal e sua indispensabilidade. 138   

Paulo Sergio de Almeida, Presidente do Conselho de Imigração entre 2008 e 2013, 

em discussão sobre o tema do tráfico de pessoas, explica que “muitas vezes a agenda do 

combate ao tráfico de pessoas é utilizada de forma velada como uma agenda anti-imigração”, 

e complementa, dizendo que considera sim essencial o combate ao tráfico de pessoas, porém 

entende que a política migratória de um país não pode voltar-se somente ao combate ao crime, 

ao contrário, deve ser ampla e integral.139 

 

A criminalização das migrações é, infelizmente, uma tendência que tem ganhado 
força em muitos países. Seja por meio da criação de novos tipos penais, nos quais se 
criminalizam os trabalhadores indocumentados pelo simples ato de permanecer 
irregularmente em um determinado país; seja ainda pela criação de centros de 
detenção onde migrantes indocumentados permanecem meses a fio aguardando uma 
solução para sua situação, que na maioria das vezes é a deportação. (...) Além disso, 
muitos países criminalizam as pessoas que de alguma forma ajudam de forma 
solidária aos migrantes indocumentados. (...) No cenário global, o combate ao crime 
tem sido privilegiado em detrimento ao reconhecimento dos direitos dos 
migrantes.140 

 

Alexandre Rocha Pintal afirma que “infelizmente, não são poucos os países onde o 

forasteiro remanesce sendo tratado como ameaça. Marginalizado pelas leis, o imigrante acaba 

exposto a toda sorte de incertezas (...). Reforça o autor que, em razão da marginalização 

sofrida, é comum o imigrante estar sujeito à deportação arbitrária, à exclusão social ou mesmo 

à prisão e à criminalidade. Explica que “a doutrina da segurança nacional”, presente inclusive 

no atual Estatuto do Estrangeiro, publicado durante o regime militar, é uma das diversas 

“formas político-ideológicas inibidoras da proteção jurídica da imigração”.141  

 

 

                                                           
138 MILESI, Rosita; MARINUCCI, Roberto; LINARD, Thierry. Migrações Contemporâneas: Panorama, 
Desafios e Prioridades. In: Mercosul e as Migrações. Brasília: MTE, 2008. Cap. 4, p. 31.  
139 ALMEIDA, Paulo Sergio de. Migração e tráfico de pessoas. In: RAMIREZ, Andrés et al. Cadernos de 
Debates Refúgio, Migrações e Cidadania. Instituto Migrações e Direitos Humanos, Brasília, v. 7, n. 7, p. 43-49, 
2012. p. 46.   
140 ALMEIDA, 2012, loc. cit.  
141 PINTAL, Alexandre Rocha. Direito Imigratório. Curitiba: Juruá, 2012. p. 55.  
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Um agravante da visão do estrangeiro como criminoso ocorre quando o status 

migratório da pessoa é irregular no país.  

 

A situação de clandestino torna o migrante mais vulnerável às diversas formas 
possíveis de exploração, como a percepção de salários mais baixos, o trabalho em 
longas jornadas e sob péssimas condições ou o assédio sexual, uma vez que ele se vê 
impossibilitado de levar os maus tratos ao conhecimento das autoridades 
competentes.142  

 

A flexibilização do trabalho pode ser entendida como outra desvantagem da 

migração. Não somente os imigrantes irregulares no país e de baixa qualificação acabam por 

se submeter a trabalhos em condições precárias e de baixa remuneração (no caso, para evitar 

retaliações ou denúncia de seus tomadores de mão-de-obra às autoridades imigratórias, por 

exemplo), mas todos os imigrantes de maneira geral, devido pressão sofrida diante das 

alterações nas relações de produção em decorrência da própria globalização (revolução 

tecnológica, demanda por profissionais com maior nível de qualificação, exclusão definitiva 

de profissionais que não “se adaptam” ou não se enquadram nas novas regras da economia 

mundial) ou quando se encontram em uma determinada região e disputam o mesmo tipo de 

trabalho inclusive com profissionais locais. A restrição no número de vagas acaba por criar 

uma pressão nos salários e, em face da possibilidade de flexibilizar as relações de trabalho, os 

imigrantes (e profissionais locais) perdem o poder de negociação diante da grande quantidade 

de profissionais disponíveis para realizar certo serviço. 143  

Referida desvantagem poderia ser contornada ou minimizada com o 

desenvolvimento de políticas públicas incentivadoras de criação de empregos, bem como uma 

maior fiscalização governamental em relação à observância das normas trabalhistas por parte 

dos contratantes de mão-de-obra, de modo que as posições de trabalho não possam ser de tal 

forma suscetíveis à discricionariedade do contratante a ponto de prejudicar o trabalhador;  

porém o que se observa atualmente é a ocorrência da flexibilização nas relações de trabalho 

como decorrência do fenômeno da globalização.  
                                                           
142 BARUKI, Luciana Veloso Rocha Portolese; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; DIAS, Vivian Christina 
Silveira Fernandez. Migrantes clandestinos na região central de São Paulo: a inclusão perversa. In: Paulo Sérgio 
Boggio, Camila Campanha. (Org.). Família, Gênero e Inclusão Social. 1ªed. Memnon: São Paulo, 2009. p. 107-
119. 
143 MEDEIROS, Sabrina Evangelista. Políticas Imigratórias: por uma avaliação dos seus fundamentos e limites 
na contemporaneidade. 2006. 266 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) – Curso de Pós-Graduação em 
Ciência Política, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. p. 172. 
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Nessa linha:  

 

Uma das características principais da recente fase de globalização na América Latina 
e no Caribe tem sido a intensidade das políticas de ajuste estrutural adotadas de 
forma relativamente generalizada desde meados da década de 1980. Dentro deste 
contexto, a desregulamentação do mercado de trabalho foi concebida como uma 
condição necessária para sustentar e aumentar a competitividade, sobretudo a 
daqueles setores mais diretamente envolvidos no processo de integração com a 
economia mundial. Por outro lado, a flexibilização do trabalho é uma consequência 
do processo de globalização, já que a reestruturação do sistema e dos modos de 
organização do processo produtivo levaram ao surgimento de vínculos trabalhistas 
heterogêneos.144 

 

Identificada aqui como desvantagem, a flexibilização do trabalho (tema 

anteriormente abordado neste estudo) é defendida por muitos empregadores e tomadores de 

serviço, entretanto, é justamente sob a perspectiva do trabalhador (irrelevante o fato de ser ele 

imigrante ou não) que é possível identificar como pode se demonstrar nociva tal flexibilização 

se traduzida sob a forma de dispensa na aplicação de normas trabalhistas, muitas delas 

protetoras em relação ao trabalhador (principalmente por ser ele o polo hipossuficiente da 

relação laboral).  

 

Flexibilidade do lado da procura significa liberdade de ir aonde os pastos são verdes, 
deixando o lixo espalhado em volta do último acampamento para os moradores 
locais limparem; acima de tudo, significa liberdade de desprezar todas as 
considerações que “não fazem sentido economicamente”. O que no entanto parece 
flexibilidade do lado da procura vem a ser para todos aqueles jogados no lado da 
oferta um destino duro, cruel, inexpugnável: os empregos surgem e somem assim 
que aparecem, são fragmentados e eliminados sem aviso prévio, como as mudanças 
nas regras do jogo de contratação e demissão — e pouco podem fazer os 
empregados ou os que buscam emprego para parar essa gangorra. 145 

 

Fato é que na fase mais recente da globalização, por causa das inovações 

tecnológicas e do acirramento na competição internacional, setores e empresas inteiras 

passaram por processos de reestruturação, o que desencadeou um processo de criação e 

destruição de posições de trabalho simultaneamente. Além disso, a necessidade de elevar a 

                                                           
144 OCAMPO, José Antonio (Coord.). Globalização e desenvolvimento. In: Vigésimo Nono Período de Sessões 
da CEPAL, 2002, Brasília, 373 p. Disponível em: <http://www.cepal.org/publicaciones>. Acesso em: 20 maio 
2014. p. 330.  
145 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As consequências humanas. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. p. 100.  
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eficiência produtiva para atenuar os efeitos do contexto de instabilidade da demanda externa 

também provocou ações no sentido da flexibilização.146  

A alegação de que os migrantes, em especial de baixa qualificação, competem 

diretamente com a população local por vagas de trabalho, e acabam portanto, deprimindo os 

salários oferecidos por representarem um grande aumento na mão-de-obra disponível, 

apontada como efeito negativo da migração, pode se demonstrar inverídica. George Martine 

já adverte:  

 

Os recém-chegados são vistos pela população natural como competidores de 
empregos, como inflacionadores dos custos dos serviços sociais e da infraestrutura 
nos lugares de destino, e como uma ameaça permanente à estabilidade social e 
política da região de destino. Entretanto, essas acusações precisam ser examinadas 
com mais cuidado.147 

 

O autor explica que o que se observa é que grande parte dos migrantes acaba por 

ocupar vagas consideradas pela população local como “indesejáveis”, por considerarem de 

prestígio social reduzido, remuneração baixa ou exigirem trabalhos árduos. Logo, a 

consequência do exercício desses trabalhos por imigrantes acaba sendo a reativação da 

economia e a futura geração de empregos. 148  

Acrescenta ainda George Martine que não há estudos conclusivos que comprovem o 

aumento de custos sociais em decorrência da utilização de serviços sociais por imigrantes. 

Embora a possibilidade de utilização de serviços sociais de melhor qualidade possa ser até um 

estímulo a migração, tendo por base que os migrantes são mais produtivos que a média da 

população, referido aumento de produtividade acaba por custear indiretamente os gastos com 

infraestrutura e serviços dessa natureza.149 

A “fuga de cérebros” ou “brain drains” (fuga de capital humano), que pode ser 

entendida como a migração de profissionais qualificados em busca de melhores oportunidades 

(não somente econômicas, mas acadêmicas muitas vezes), também é apontada como 
                                                           
146 OCAMPO, José Antonio (Coord.). Globalização e desenvolvimento. In: Vigésimo Nono Período de Sessões 
da CEPAL, 2002, Brasília, 373 p. Disponível em: <http://www.cepal.org/publicaciones>. Acesso em: 20 maio 
2014. p. 332. 
147 MARTINE, George. A globalização inacabada: migrações internacionais e pobreza no século 21. São Paulo 
em Perspectiva, v. 19, n. 3, p. 3-22, jul.-set. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
88392005000300001&script=sci_arttext>. Acesso em: 8 maio 2014. p. 17.  
148 MARTINE, 2005, loc. cit.  
149 MARTINE, 2005, loc. cit. 
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desvantagem da globalização quando analisada sob a perspectiva do país de origem do 

migrante, que acaba por perder um profissional qualificado que potencialmente poderia 

contribuir para o desenvolvimento econômico de seu próprio país, situação essa agravada 

quando este país é pobre, com um menor número de profissionais qualificados em seu 

mercado interno.150  

 

A fuga de cérebros é um fenômeno complexo e com múltiplas causas. Se muitas se 
prendem à situação de desenvolvimento em que o país se encontra (em termos de 
empregos e níveis salariais, por exemplo), outras se relacionam com a qualidade do 
trabalho que aí podem ou não realizar. Outras, ainda, prendem-se, como já se 
mencionou, com a concorrência internacional em termos de captação de recursos 
humanos qualificados para as universidades e para o mercado de trabalho onde se 
inserem as próprias agências de desenvolvimento internacionais e nacionais. 151 

 

Outro agravante decorrente da migração de mão-de-obra qualificada, com efeitos 

mais nocivos em países pobres como emissores, é a diminuição da base de contribuintes, vez 

que a saída dessas pessoas provoca o esvaziamento em altos níveis da estrutura operacional 

nesses locais.152 Por outro lado, há que se ponderar que essa perda pode ser atenuada pois os 

países de origem acabam por se beneficiar não somente das futuras remessas realizadas por 

seus profissionais, mas também pela formação de redes de comércio e investimento. Ademais, 

não se pode desprezar a possibilidade desses indivíduos retornarem aos seus países de origem, 

motivados daí por uma ampliação em seus conhecimentos culturais e científicos, bem como 

em seus contatos profissionais, fatores que se mostram benéficos, tanto para países emissores 

desses profissionais que retornam às suas origens, quanto para os receptores (que tiveram a 

oportunidade de valer-se dos conhecimentos e experiência desses migrantes).  

 

No mundo global as “saídas” são crescentemente perspectivadas como temporárias, 
porque se acredita que os indivíduos têm necessidade de se mover diversas vezes ao 
longo da vida e como parciais, uma vez que nesse mundo global, aberto a várias 
formas de circulação de informação e de conhecimento, os indivíduos não chegam 

                                                           
150 MARTINE, George. A globalização inacabada: migrações internacionais e pobreza no século 21. São Paulo 
em Perspectiva, v. 19, n. 3, p. 3-22, jul.-set. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
88392005000300001&script=sci_arttext>. Acesso em: 8 maio 2014. p. 16. 
151 COSTA, Ana Bénard da. Emigração de quadros, formação superior e desenvolvimento: o caso de 
Moçambique. Pro-Posições: Campinas, v. 20, n. 1, p. 127-145, jan.- abr. 2009. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-73072009000100008&script=sci_arttext>. Acesso em 23 out. 
2014. p. 131-132.  
152 MARTINE, op. cit., p. 17. 
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verdadeiramente a “sair” de um lugar, pois mantêm-se ligados a este de múltiplas 
formas. 153      

 

Devido à facilidade de circulação dos migrantes qualificados profissionalmente, e 

dos benefícios advindos desse tipo de migração, George Martine destaca que “nesse sentido, 

em todos os estudos que examinam esse tema, seria preferível substituir “fuga” por 

“circulação” e “intercâmbio” de cérebros.”154 

Analisando as vantagens da migração, um primeiro aspecto a ser considerado é a 

possibilidade que esses migrantes possuem de fazer remessas de capital aos seus países de 

origem. Em 2005, pesquisas realizadas demonstraram que anualmente, os migrantes enviavam 

o equivalente a cem bilhões de dólares em remessas para sustentar suas famílias e 

comunidades.155 Estudos realizados em 2011 demonstraram que as remessas enviadas por 

haitianos trabalhando no Brasil no momento representavam em torno de 25% do PIB do Haiti 

e eram estimadas em aproximadamente um bilhão e quinhentos milhões de dólares pelo 

Banco Mundial.156 Isso comprova que, não obstante terem determinados profissionais 

migrado, isso não os desvincula necessariamente de seus países de saída, pelo contrário, sua 

contribuição com o desenvolvimento econômico destes perdura enquanto remanescerem 

trabalhando em seus países de chegada. 

Pontos positivos e não passíveis de argumentação contrária em relação à migração, 

são as trocas cultural, de conhecimentos científicos e tecnológicos entre os migrantes e os 

países de chegada, bem como com seus países de saída nas hipóteses em que eles decidem 

retornar às suas origens, ou nos casos em que a migração já estava planejada para ocorrer 

temporariamente. 

 

                                                           
153 ARAÚJO, Emília; FONTES, Margarida. Mobilidades e redes científicas internacionais: Contextos e relações 
em mudança. In:_____________. Para um debate sobre Mobilidade e Fuga de Cérebros. Universidade do 
Minho. Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS), Braga, p. 97 -124, 2013. Disponível em: 
<http://repositorium.sdum. uminho.pt/bitstream/1822/29797/1/MF_EA_ebook_fuga_cerebros.pdf>. Acesso em: 
23 nov. 2014. p. 97.  
154 MARTINE, George. A globalização inacabada: migrações internacionais e pobreza no século 21. São Paulo 
em Perspectiva, v. 19, n. 3, p. 3-22, jul.-set. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
88392005000300001&script=sci_arttext>. Acesso em: 8 maio 2014. p. 16. 
155 MARTINE, op. cit., p. 12.  
156 FERNANDES, Duval; MILESI, Rosita; FARIAS, Andressa.  Do Haiti para o Brasil: o novo fluxo migratório. 
In: RAMIREZ, Andrés et al. Cadernos de Debates Refúgio, Migrações e Cidadania. Instituto Migrações e 
Direitos Humanos: Brasília, v. 6, n. 6, 2011, p. 80. 
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A produção de conhecimento científico é cada vez mais entendida como uma 
actividade colectiva, que envolve uma importante componente de interacção e troca, 
frequentemente conduzida de forma distribuída em diferentes organizações e 
localizações geográficas. A colaboração é, portanto, um elemento-chave nos 
processos de produção e disseminação de conhecimento científico. Desse modo, o 
desenvolvimento e a mobilização de redes para acesso/partilha de conhecimento 
surgem cada vez mais como parte integrante da actividade científica. 157 

 

Profissionais que se valem, especialmente, de conhecimentos técnicos e científicos, 

por meio da migração têm a oportunidade de construir redes de colaboração com organizações 

externas, podendo assim ampliar suas capacidades individuais e intensificar sua produção (e 

de suas equipes, muitas vezes), permitindo ainda a inclusão de países periféricos como 

participantes em grandes centros de produção científica.158    

Não se restringindo aos altos executivos e acadêmicos, mas mesmo jovens em fase 

de formação profissional podem se beneficiar das trocas propiciadas pela migração, pois 

“aprendem novas ideias, recebem novos tipos de capacitação, adquirem novas qualificações e 

assumem novos valores.”159 Logo, esses jovens “ao retornar aos seus países de origem, ou ao 

comunicar-se, do exterior, com suas comunidades, eles acabam sendo agentes de 

transformações culturais e políticas e promovem a aceleração da modernização.”160 

Vale salientar que a mobilidade aqui descrita por um lado viabiliza o alívio de 

tensões sociais em países de partida de migrantes nos quais as taxas de desemprego são 

elevadas devido ao crescimento demográfico e aumento no número de jovens ativos 

economicamente (crescimento esse não proporcional ao número de vagas de trabalho), e por 

outro acaba por sanar os problemas de falta de recursos humanos em países desenvolvidos e 

que são ponto de chegada de migrantes, países cuja população está envelhecendo e os índices 

demográficos estão em queda. 161 

                                                           
157 ARAÚJO, Emília; FONTES, Margarida. Mobilidades e redes científicas internacionais: Contextos e relações 
em mudança. In:_____________. Para um debate sobre Mobilidade e Fuga de Cérebros. Universidade do 
Minho. Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS), Braga, p. 97 -124, 2013. Disponível em: 
<http://repositorium.sdum. uminho.pt/bitstream/1822/29797/1/MF_EA_ebook_fuga_cerebros.pdf>. Acesso em: 
23 nov. 2014. p. 99.  
158 ARAÚJO; FONTES, 2013, loc. cit. 
159 MARTINE, George. A globalização inacabada: migrações internacionais e pobreza no século 21. São Paulo 
em Perspectiva, v. 19, n. 3, p. 3-22, jul.-set. 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
88392005000300001&script=sci_arttext>. Acesso em: 8 maio 2014. p. 13. 
160 MARTINE, op. cit., p. 13-14.  
161 MARTINE, 2005, loc. cit.  
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Refletindo acerca das vantagens da migração legal, em comparação ao problemas 

decorrentes da migração clandestina, é importante consignar que além dos aspectos sociais e 

humanitários envolvidos nesse tema, tendo em vista a vulnerabilidade dos migrantes 

irregulares suscetíveis a piores condições laborais, aos abusos por parte de criminosos, além 

do sentimento de insegurança e inadequação que acabam por cultivar, excluídos socialmente e 

destituídos de direitos, conforme anteriormente discutido, a migração clandestina pode afetar 

a economia dos países receptores. Migrantes clandestinos não recolhem tributos, geram 

instabilidade econômica, riscos ao mercado de trabalho contribuindo também para a criação 

de um mercado paralelo de mão-de-obra, de produção e comercialização de produtos.162  

Todos esses problemas remetem à fonte inicial das irregularidades: a própria 

migração irregular, combatida somente por meio de políticas de migração não restritivas pois, 

em um mundo economicamente globalizado no qual o capital circula com a velocidade de um 

“click” no mouse de um computador, esperar que pessoas não migrem mesmo em face de 

graves dificuldades de subsistência é no mínimo contraditório.  

 

 

2.3 Trabalho estrangeiro no Brasil e direitos dos imigrantes 

 

Consoante o identificado por Alexandre Rocha Pintal, devido à escassez de trabalhos 

doutrinários sobre o tema da imigração no Brasil e o conjunto de normas que regulam a 

entrada e a estada de estrangeiros no país, não é possível considerar as normas de imigração 

como um “destacamento científico” suficiente para conferir a autonomia de um novo ramo do 

Direito, do que se poderia chamar de Direito de Imigração. O autor explica que, embora haja 

identidade e elementos comuns nas normas que regulam a situação do imigrante, 

permanência, naturalização, refúgio, por exemplo, as regras referentes à “inclusão jurídica do 

não nacional” são normas de Direito Administrativo, em razão da pretensão do imigrante 

                                                           
162 MEDEIROS, Sabrina Evangelista. Políticas Imigratórias: por uma avaliação dos seus fundamentos e limites 
na contemporaneidade. 2006. 266 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) – Curso de Pós-Graduação em 
Ciência Política, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. p. 136.  
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relacionar-se ao território nacional, à chancela estatal por sua entrada, estada e permanência 

no país.163    

Uma possível confusão a respeito deste tema seria considerar que as normas de 

imigração, por abordarem relações com estrangeiros e serem elaboradas em observância à 

soberania estatal, fossem regras de Direito Internacional Privado. Contudo, tal erro não pode 

prevalecer, tendo em vista que o Direito Internacional Privado cuida do estabelecimento de 

critérios para a determinação das leis incidentes sobre situações que envolvem dois ou mais 

sistemas jurídicos (fixando qual dentre eles deva ser aplicado, dirimindo conflitos de 

jurisdição e buscando a harmonização de normas jurídicas do Direito Internacional), porém 

não da resolução dos conflitos em si.164 

Em sendo normas de Direito Administrativo, as regras de imigração também 

encontram respaldo nos próprios princípios da Administração Pública, como por exemplo 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, elencados no artigo 37 da 

Constituição Federal. Além desses princípios, é importante destacar outros que refletem sobre 

as normas de imigração diretamente, como o princípio da reciprocidade.  

Não obstante sua aplicação ser muitas vezes realizada como forma de retaliação por 

parlamentares e diplomatas, pelo princípio da reciprocidade as relações entre Estados deverão 

se pautar na igualdade de tratamento entre eles, devendo haver harmonia entre as normas e a 

forma de interpretação das leis internas dos países seguindo uma equivalência no modo como 

os nacionais de um país são tratados por outros países e vice-versa. Referida equivalência 

estende-se não somente às pessoas físicas, mas às relações entre países de maneira geral. 

Exemplo da aplicação da reciprocidade ocorreu logo após os eventos de 11 de setembro de 

2001, quando os Estados Unidos modificaram sua política migratória, tornando-a mais restrita 

e dificultando a entrada estrangeiros no país, inclusive de brasileiros. Como resposta, o 

governo brasileiro passou a restringir a entrada de estadunidenses no Brasil, submetendo-os, 

inclusive seus diplomatas, a prévia solicitação de visto de entrada no país.165 

                                                           
163 PINTAL, Alexandre Rocha. Direito Imigratório. Curitiba: Juruá, 2012. p. 97-99.   
164 CITTADINO, Gisele; DUTRA, Deo Campos. Direito Internacional Privado: o diálogo como instrumento de 
efetivação dos Direitos Humanos. Sequência, Florianópolis, n. 64, p. 259-284, 8 maio 2012. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2177-70552012000 100011&script=sci_arttext>. Acesso em: 10 maio 
2014. Passim.  
165 PINTAL, Alexandre Rocha. Direito Imigratório. Curitiba: Juruá, 2012. p. 121.  
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O preâmbulo da Constituição Federal traz expresso o compromisso do Estado 

brasileiro em  

 

(...) assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias. 166 

 

A redação acima evidencia os princípios da solução pacífica de conflitos, do respeito 

aos direitos sociais e individuais de todos, sem preconceitos, e da igualdade. O princípio da 

igualdade entre brasileiros e estrangeiros é ainda positivado no artigo 5º, ao mencionar no 

caput “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”167.  

A ideia de igualdade, embora ampla, não deve ser interpretada de maneira irrestrita, 

pois o ordenamento jurídico pátrio traz algumas diferenças entre brasileiros e estrangeiros, 

diferenciação essa revelada nas próprias regras que regulam e restringem o acesso do 

estrangeiro ao país.    

Diretamente relacionado a essa restrição de acesso está o exercício da atividade 

laboral no país, uma vez que somente está legalmente autorizado a trabalhar no Brasil o 

estrangeiro que entrar e permanecer no país em situação regular, em outras palavras, com o 

visto de trabalho apropriado às funções que exercerá, ou com o visto de residência que 

permita o trabalho, e com o prazo de estada válido (seguindo o que foi determinado pelas 

autoridades imigratórias brasileiras).  

A impossibilidade de ocupação do cargo de Presidente da República e de outros 

cargos públicos na linha sucessória da presidência, bem como de carreiras diplomáticas das 

Forças Armadas e de Ministro de Estado da Defesa é outra restrição imposta aos estrangeiros, 

ainda que naturalizados brasileiros, por questões de segurança nacional, e vem disposta no 

artigo 12 da Constituição Federal:  

                                                           
166 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 10 maio 2014.  
167 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, loc. cit.  
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Art. 12. São brasileiros: 

I - natos: (...) 

II - naturalizados: (...) 

§ 3º - São privativos de brasileiro nato os cargos: 
I - de Presidente e Vice-Presidente da República; 
II - de Presidente da Câmara dos Deputados; 
III - de Presidente do Senado Federal; 
IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal; 
V - da carreira diplomática; 
VI - de oficial das Forças Armadas. 
VII - de Ministro de Estado da Defesa168 

 

Resta afastada também a igualdade de tratamento entre brasileiros e estrangeiros no 

exercício de direitos políticos, porque somente brasileiros natos e naturalizados são elegíveis a 

cargos públicos e podem se alistar como eleitores.  

Diferentemente dos estrangeiros, brasileiros não são passíveis de sofrer deportação, 

expulsão ou extradição (salvo os naturalizados, em caso de crime comum, praticado antes da 

naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 

afins são passíveis de sofrer extradição)169. Tais medidas são aplicáveis somente aos 

estrangeiros, a deportação nos casos de estada ou permanência irregular, ou de conveniência 

de interesse nacional; a extradição, o ato de entrega de um estrangeiro de um Estado a outro 

que o reclama para fins de julgá-lo e eventualmente puni-lo em razão de crime cometido fora 

do território do Estado que se compromete a realizar a entrega, seguindo o disposto em 

tratados internacionais entre os países170; e a expulsão determinada pelo Presidente da 

República nas hipóteses elencadas no artigo 65 da Lei 6.815/1980 conforme a seguir 

apresentado;  

 

Art. 65. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra 
a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade ou moralidade 
pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e 
aos interesses nacionais.  
Parágrafo único. É passível, também, de expulsão o estrangeiro que: 
a) praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência no Brasil; 

                                                           
168 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 10 maio 2014.  
169 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, loc. cit.    
170 CAHALI, Yussef Said. Estatuto do estrangeiro. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 253.   
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b) havendo entrado no território nacional com infração à lei, dele não se retirar no 
prazo que lhe for determinado para fazê-lo, não sendo aconselhável a deportação; 
c) entregar-se à vadiagem ou à mendicância; ou 
d) desrespeitar proibição especialmente prevista em lei para estrangeiro.171 

 

Brasileiros tampouco podem perder sua nacionalidade, exceto se adquirirem outra 

nacionalidade por motivos divergentes do reconhecimento de nacionalidade originária por lei 

estrangeira ou de imposição de naturalização por lei estrangeira como condição para 

permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Já os estrangeiros 

naturalizados brasileiros podem ainda ter cancelada sua naturalização em virtude de sentença 

judicial condenatória na realização de atividade nociva ao interesse nacional.172  

Os exemplos da iniquidade no tratamento jurídico dado aos estrangeiros em relação 

aos brasileiros apresentados até aqui não encerram todas as hipóteses de mitigação do 

princípio da igualdade, mas servem para demonstrar que valendo-se de sua soberania, outro 

princípio diretamente ligado à tutela da migração no país, o Estado brasileiro é livre para 

estabelecer normas e conduzir suas políticas públicas, inclusive de migração, sem a 

intervenção direta de governos externos.173    

Em relação ao princípio da soberania, é importante mencionar que sua noção clássica 

passou a ser difundida após a assinatura da Paz de Westfália (1648), ao término da Guerra dos 

Trinta Anos na Europa. Foi a partir desse momento, em contraposição aos poderes 

descentralizados dos senhores feudais e supranacionais da Igreja Católica que se estabeleceu a 

supremacia da soberania em âmbito nacional, com a consequente não interferência dos 

Estados nos assuntos domésticos dos demais174.   

                                                           
171 BRASIL. Lei nº 6.815 de 19 de agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o 
Conselho Nacional de Imigração. Poder Legislativo, Brasília, DF, 19 ago. 1980. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815compilado.htm>. Acesso em: 10 maio 2014.  
172 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 10 maio 2014. 
173 PINTAL, Alexandre Rocha. Direito Imigratório. Curitiba: Juruá, 2012. p. 113. 
174 FRIEDRICH, Tatyana; TORRES, Paula Ritzmann. A relativização de princípios clássicos de direito 
internacional no mundo globalizado: apontamentos sobre soberania, não-intervenção em assuntos internos e 
Conselho de Segurança da ONU, no caso líbio. Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, Curitiba, v. 14, 
n. 14, p. 96-112, jul-dez 2013. Disponível em: < http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/ 
article/view/513>. Acesso em: 21 set 2014. p. 99.  
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A compreensão da soberania como “poder de mando de última instância, numa 

sociedade política (...) poder supremo, exclusivo e não derivado”175, contudo, sofreu 

alterações no século XX, principalmente em razão da globalização: 

 

No século XX, contudo, o crescimento do intercâmbio comercial entre os países e a 
evolução tecnológica propiciaram a multiplicação das relações entre os Estados e 
desses para com outros atores do cenário internacional, retirando dos entes estatais o 
monopólio das relações internacionais. Acontecimentos políticos, econômicos, 
culturais ou sociais de um determinado país finalmente transpuseram os limites 
fronteiriços de seus territórios, e, juntamente com o aumento da participação 
transnacional, houve uma intensificação na densidade das redes que interconectam 
os diversos atores internacionais176. 

 

Flávia Piovesan ensina que a soberania deve ser relativizada, defendendo que “só há 

direitos humanos, globais, internacionais, universais, com soberania flexibilizada. Caso 

contrário, não há como projetar esse tema na agenda internacional”. 177 Ensina a autora que o 

conceito de soberania deve ser repensado, se coadunando com a visão contemporânea de 

direitos humanos que devem ser tutelados tanto na esfera nacional quanto na internacional, de 

modo que a pessoa, os povos e os direitos humanos tenham primazia, voltando-se a uma 

dimensão da soberania universal. Para a autora, “ainda que o respeito à soberania do Estado 

seja uma questão central, é inegável que a antiga doutrina da soberania exclusiva e absoluta 

não mais se aplica”.178  

Seguindo o que já foi apresentado em tópico anterior neste estudo, não são somente 

os princípios constitucionais que exercem influência sobre as regras norteadoras do trabalho 

do imigrante no Brasil, tratados internacionais, leis internas e resoluções normativas do 

Conselho Nacional de Imigração também exercem um papel fundamental.  

 

                                                           
175 BOBBIO, Norberto.; MATTEUCCI, Nicola.; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 11.ed. 
Brasília: Universidade de Brasília, 1998, p. 1179.  
176 FRIEDRICH, Tatyana; TORRES, Paula Ritzmann. A relativização de princípios clássicos de direito 
internacional no mundo globalizado: apontamentos sobre soberania, não-intervenção em assuntos internos e 
Conselho de Segurança da ONU, no caso líbio. Revista de Direitos Fundamentais e Democracia, Curitiba, v. 14, 
n. 14, p. 96-112, jul-dez 2013. Disponível em: < http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/ 
article/view/513>. Acesso em: 21 set 2014. p. 99. 
177 PIOVESAN, Flávia. Princípio da complementariedade e soberania. Revista CEJ, v. 4, n. 11, p. 71-74, mai.-
ago. 2000. Disponível em: <http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/ revcej/article/view/349/551>. Acesso em: 21 
set. 2014. 
178 PIOVESAN, 2000, loc. cit. 
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Yussef Sahid Cahali explica:  

 

Na especificação dos direitos reconhecidos ao estrangeiro, o Estado age, 
preliminarmente, por meio de disposições internas – a legislação do País elabora as 
regras gerais destinadas a serem aplicadas aos estrangeiros, sem distinção de 
nacionalidade: constitui-se, assim, um direito comum fundamental. Mais 
recentemente, contudo, os Estados se esforçam, por meio de convênios 
internacionais, por melhorar a condição de seus cidadãos estabelecidos noutros 
países, ampliando, por meio de concessões recíprocas, a órbita de seus privilégios e 
proporcionando-lhes um tratamento mais favorecido. Foi-se plasmando, assim, um 
direito convencional bilateral dos estrangeiros. 179 

 

Iniciando a análise pelos principais acordos e tratados que abordam, entre outros 

assuntos, a migração e o trabalho estrangeiro no Brasil, importantes diplomas são a 

Convenção sobre a Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugueses, 

regulamentada no Brasil por meio do Decreto 70.436 de 18 de abril de 1972 e o Decreto nº 

3.927, de 19 de setembro de 2001, e o Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, entre a 

República Federativa do Brasil e a República Portuguesa. Estes decretos trazem o 

procedimento para a aquisição da igualdade de direitos e obrigações civis e do gozo de 

direitos políticos por portugueses no Brasil.  

Aos portugueses capazes de acordo com a lei civil brasileira e residentes 

permanentemente no Brasil é facultada a solicitação da igualdade de direitos e obrigações 

civis mediante petição encaminhada ao Ministério da Justiça que, aprovando o pedido, 

expedirá portaria concedendo o benefício. Para os interessados no gozo de direitos políticos 

brasileiros, desde que residentes no Brasil por no mínimo cinco anos, saibam ler e escrever o 

português e estejam no gozo dos direitos políticos em Portugal, é possível também pleitearem 

o exercício desses direitos perante o Ministério da Justiça. Porém dentre os direitos políticos 

outorgados aos portugueses não se incluem os que, por disposição constitucional, sejam 

privativos de brasileiros natos (vedada a prestação de serviço militar, por exemplo), e o 

exercício dos direitos políticos no Brasil acarreta a suspensão do exercício destes em Portugal, 

mesmo não acarretando a perda da nacionalidade portuguesa. 180 

                                                           
179 CAHALI, Yussef Said. Estatuto do estrangeiro. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 406-407.  
180 BRASIL. Decreto 70.436 de 18 de abril de 1972. Regulamenta a aquisição pelos portugueses, no Brasil, dos 
direitos e obrigações previstos no Estatuto da Igualdade e dá outras providências. Poder Executivo, Brasília, DF, 
18 de abril de 1972. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D70436.htm>. 
Acesso em 17 maio 2014.  
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Para fins trabalhistas, os portugueses beneficiados por essa convenção terão as 

seguintes possibilidades e vedações:  

 

 Art. 14 O português, no gozo dos direitos e obrigações civis, pode exercer o 
comércio, indústria, a agricultura e o magistério em qualquer grau. 
§ 1º Pode também: 
I - Ser proprietário de empresas jornalísticas de qualquer espécie, inclusive de 
televisão e de radiodifusão, ou acionista de sociedade anônima proprietária dessas 
empresas; 
II - Obter concessão ou autorização para explorar jazidas, minas e demais recursos 
minerais e potenciais de energia hidráulica; 
III - Ser proprietário de aeronave brasileira; 
IV - Ser corretor de navios e de fundos públicos, leiloeiros e despachantes 
aduaneiro; 
V - Ser proprietário de terras ou estabelecimentos industriais ou comerciais na faixa 
de fronteiras; 
VI - Participar da administração ou representação de sindicatos ou associações de 
sindicatos ou associações sindicais; 
VII - Ser prático de barras, por de radioamador; 
VIII - Possuir e operar aparelhos de radioamador; 
IX - Prestar assistência Teliogiosa nos estabelecimentos de internação coletiva, 
como escolas, hospitais, presídios ou penitenciárias. 
§ 2º É-lhe defeso: 
I - Assumir a responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa das 
empresas mencionadas no item I do parágrafo anterior; 
II - Ser proprietário, amador ou comandante de navio nacional, inclusive nos 
serviços de navegação fluvial e lacustre; 
III - Prestar assistência religiosa às forças armadas e auxiliares. 
§ 3º O disposto no item II do parágrafo anterior não se aplica aos navios nacionais 
de pesca, sujeitos a regulamentação em lei federal.181 

 

Em decorrência do Tratado de Amizade, foi também promulgado o Decreto nº 6.427, 

de 7 de abril de 2008, regulando o Acordo sobre Facilitação de Circulação de Pessoas entre 

Brasil e Portugal. Referido acordo tem por escopo facilitar a migração temporária, por até 90 

dias, prorrogáveis por igual período, de cidadãos portugueses que desejem entrar e 

permanecer no território brasileiro (e o acesso de brasileiros ao território português) para fins 

artísticos, culturais, científicos, empresariais, de estágio acadêmico, jornalísticos, desportivos 

ou turísticos, isentando os migrantes da obrigação de obtenção de visto. Neste caso, fica 

vedado o exercício de atividade remunerada caso a fonte pagadora situe-se no país de ingresso 

                                                           
181 BRASIL. Decreto 70.436 de 18 de abril de 1972. Regulamenta a aquisição pelos portugueses, no Brasil, dos 
direitos e obrigações previstos no Estatuto da Igualdade e dá outras providências. Poder Executivo, Brasília, DF, 
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e, para os casos nos quais os imigrantes tenham a intenção de trabalhar no país de destino por 

um maior período de tempo, ficam eles sujeitos à legislação interna deste Estado.182   

Em 26 de março de 1991, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram o Tratado 

de Assunção, com vistas a criar o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), organização esta 

que foi ampliada com o ingresso da Venezuela e da Bolívia em 2012, e passou a ter como 

Estados Associados o Chile desde 1996, o Peru desde 2003, a Colômbia e o Equador desde 

2004, a Guiana e o Suriname desde 2013.  

Dotado de personalidade jurídica internacional desde 1994 a partir da aprovação do 

Protocolo de Ouro Preto, o Mercosul tem como objetivo a integração dos Estados partes por 

meio da “livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, do estabelecimento de uma 

Tarifa Externa Comum (TEC), da adoção de uma política comercial comum (...)”183. Para 

tanto, no âmbito do Mercosul foram firmados diversos acordos, dentre eles, o Acordo sobre 

Residência para Nacionais dos Estados Partes do Mercosul e o Acordo sobre Residência para 

Nacionais dos Estados Partes do Mercosul, Bolívia e Chile, que concedem o direito à 

residência e ao trabalho para os cidadãos nacionais dos países partes e associados, Argentina, 

Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Peru, Equador e Colômbia. A residência temporária, 

por até dois anos é concedida desde que o imigrante seja nacional de um dos países parte do 

Acordo de Residência e possua passaporte válido, certidão de nascimento e certidão negativa 

de antecedentes penais, podendo ainda essa residência temporária ser convertida em 

residência permanente mediante solicitação ao Ministério da Justiça.184  

 

Os beneficiários dos Acordos sobre Residência devem gozar dos mesmos direitos e 
liberdades civis, sociais, culturais e econômicas de que gozam os nacionais do país 
de recepção. Possuem, por exemplo, direito de exercer qualquer atividade, por conta 
própria ou por conta de terceiros, nas mesmas condições que os nacionais; direito à 
reunificação familiar; e o direito a transferir remessas. Os filhos dos imigrantes que 
tenham nascido no território de um dos Estados signatários terão o direito ao registro 
de seu nascimento e a uma nacionalidade, conforme as respectivas legislações.185 

 

                                                           
182 BRASIL. Decreto nº 6.427, de 7 de abril de 2008. Promulga o Acordo entre a República Federativa do Brasil 
e a República Portuguesa sobre Facilitação de Circulação de Pessoas, celebrado em Lisboa, em 11 de julho de 
2003. Poder Executivo, Brasília, DF, 7 de abril de 2008. Disponível em: <http://www.planalto. 
gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6427.htm>. Acesso em 17 maio 2014. 
183 MERCOSUL: banco de dados. Disponível em: < http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul >. 
Acesso em: 17 maio 2014. 
184 MERCOSUL: banco de dados, 2014, loc. cit. 
185 MERCOSUL: banco de dados, 2014, loc. cit.  
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Também no âmbito do Mercosul foi aprovado em 1997 o Acordo Multilateral de 

Seguridade Social, que estabelece normas reguladoras das relações de seguridade social entre 

os Estados Partes do bloco, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, garantindo aos 

trabalhadores migrantes e suas famílias o acesso aos benefícios da seguridade social em 

qualquer Estado Parte, desde que prestem ou tenham prestado serviços em países do bloco e 

residam no território de um deles, podendo assim os migrantes considerarem no cômputo do 

período trabalhado a soma de períodos trabalhados em outros países partes do acordo.186  

Voltando a análise para as regras internas e gerais, ou seja, aplicáveis a todos os 

demais imigrantes não beneficiados por acordos bilaterais ou tratados internacionais e ainda 

aplicáveis supletivamente aos beneficiários desses tratados naquilo em que estes diplomas 

silenciarem, atualmente, o principal dispositivo legal brasileiro que normatiza a situação dos 

estrangeiros no país é a Lei 6.815/1980, que também tem impacto sobre os direitos 

trabalhistas desses profissionais.  

Embora referido diploma traga regramentos incompatíveis com a atual realidade 

econômica e social brasileira e global, consoante o discutido anteriormente neste estudo, e 

existam atualmente três propostas para sua revogação, o Projeto de Lei nº 5.655 de 2009, em 

análise na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº 288/2013, em análise no Senado 

Federal, e a nova proposta de Lei de Migrações, cujo texto será analisado para a construção de 

um projeto definitivo do governo federal187, a Lei 6.815/1980 ainda é a principal norma que 

regula a situação dos estrangeiros no Brasil em vigor.  

Em análise aos primeiros dispositivos dessa lei, já nos primeiros três artigos, é 

possível identificar os seus objetivos e o porquê estudiosos sobre o tema consideram a política 

nacional de imigração brasileira restritiva:     

 

Art. 1° Em tempo de paz, qualquer estrangeiro poderá, satisfeitas as condições desta 
Lei, entrar e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os interesses 
nacionais. 
Art. 2º Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à segurança nacional, à 
organização institucional, aos interesses políticos, sócio-econômicos e culturais do 
Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional. 

                                                           
186 MERCOSUL: banco de dados. Disponível em: < http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul >. 
Acesso em: 17 maio 2014. 
187 NOVA Lei de Migrações deverá substituir Estatuto do Estrangeiro. Portal Brasil, Brasília, 29 ago. 2014. 
Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/08/nova-lei-de-migracoes-devera-substituir-
estatuto-do-estrangeiro >. Acesso em 27 set. 2014.  
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Art. 3º A concessão do visto, a sua prorrogação ou transformação ficarão sempre 
condicionadas aos interesses nacionais. (grifo nosso)188 

 

Os termos grifados acima trazem que o objetivo dessa lei é a proteção dos interesses 

nacionais e do trabalhador nacional. Em outras palavras, em 1980 quando essa lei foi 

publicada o propósito do legislador foi “precaver-se contra o acesso indiscriminado de mão de 

obra, qualificada ou não, que viesse para competir com os nacionais em um mercado de 

trabalho que então dava mostras de saturação”. 189   

A política migratória brasileira será discutida em item a seguir, mas a ressalva aqui 

feita teve por escopo esclarecer as intenções do legislador de modo a viabilizar a interpretação 

dos dispositivos nesta lei inseridos e dela decorrentes.    

Regulando a entrada, a estada, a permanência e a eventual saída dos imigrantes do 

Brasil, assim como alguns dos direitos e deveres dos estrangeiros no Brasil, a Lei nº 

6.815/1980 é basilar para fixar como se dará o início do trabalho regular desses profissionais, 

trazendo orientações acerca da obtenção do adequado visto a ser requerido para viabilizar a 

entrada deles no país.  

O visto é “o ato administrativo que franqueia ao estrangeiro a entrada em território 

nacional, o qual deve ser consignado em seu passaporte ou documento equivalente”190. 

Segundo o artigo 26 da Lei nº 6.815/1980, o visto concedido pela autoridade consular 

configura mera expectativa de direito, o que significa que mesmo após sua concessão poderá 

ser obstada a entrada, a estada ou o registro do estrangeiro caso se verifique a inconveniência 

de sua presença no território nacional, a critério do Ministério da Justiça, ou a incidência de 

uma das situações do artigo 7º (que não tenham sido identificadas previamente pelo 

consulado), abaixo transcrito191:  

 

Art. 7º Não se concederá visto ao estrangeiro: 
I - menor de 18 (dezoito) anos, desacompanhado do responsável legal ou sem a sua 
autorização expressa; 

                                                           
188 BRASIL. Lei nº 6.815 de 19 de agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o 
Conselho Nacional de Imigração. Poder Legislativo, Brasília, DF, 19 ago. 1980. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815compilado.htm>. Acesso em: 10 maio 2014. 
189 CAHALI, Yussef Said. Estatuto do estrangeiro. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 76.  
190 FREITAS, Vladimir Passos de (Coord) (et al). Comentários ao Estatuto do Estrangeiro e opção de 
nacionalidade. Campinas: Millennium Editora, 2006. p. 3.   
191 BRASIL. Lei nº 6.815 de 19 de agosto de 1980., 1980, loc. cit. 
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II - considerado nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais; 
III - anteriormente expulso do País, salvo se a expulsão tiver sido revogada; 
IV - condenado ou processado em outro país por crime doloso, passível de 
extradição segundo a lei brasileira; ou 
V - que não satisfaça às condições de saúde estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde.192 

 

Os vistos de trabalho podem ser temporários ou permanentes, e podem ser 

concedidos mediante prévia autorização do Ministério do Trabalho e Emprego como requisito 

obrigatório para viabilizar a posterior solicitação ao consulado brasileiro ou, sendo dispensada 

esta autorização prévia a depender da modalidade de trabalho a ser realizado ou da 

nacionalidade do imigrante (que poderá ser beneficiado por tratados internacionais ou acordos 

bilaterais firmados entre seu país de origem e o Brasil) podem ser concedidos diretamente 

pelo consulado brasileiro. 

A respeito da autorização de trabalho é importante mencionar que, como quem tem 

legitimidade ativa para pleitear a autorização de trabalho perante o Ministério do Trabalho e 

Emprego é a pessoa física ou jurídica interessada na mão de obra estrangeira, após a 

concessão desta autorização o estrangeiro estará autorizado a trabalhar somente para essa 

pessoa requerente após a obtenção de seu visto no consulado brasileiro. Logo, não será 

permitida a troca de empregador ou contratante, exceto mediante prévia autorização expressa 

do Ministério da Justiça, ouvido o Ministério do Trabalho (e durante o prazo de análise desses 

órgãos o imigrante deverá permanecer trabalhando para a requerente de seu visto de trabalho 

inicial), ou por meio do cancelamento da autorização de trabalho e do visto de trabalho 

vigentes, saída do estrangeiro do Brasil, e posterior realização de novo procedimento 

administrativo de solicitação de visto de trabalho, então a ser realizada por meio da nova 

contratante para a qual o imigrante esteja interessado em trabalhar.  

Para os casos de interesse por parte do estrangeiro e da empresa brasileira que teve 

concedida sua autorização de trabalho em que esse profissional preste serviços para outra 

empresa brasileira do mesmo grupo econômico da requerente do visto inicial, é possível a 

cumulação de cargos e empregadores brasileiros mediante prévia autorização do Ministério do 

Trabalho, ou substituição de empresas contratantes mediante comunicação do fato ao 
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Ministério do Trabalho para os portadores de visto permanente193. Já para os portadores de 

visto temporário, apenas para os contratados como empregados é permitida a substituição de 

empresas brasileiras, desde que pertencentes ao mesmo grupo econômico, mediante 

comunicação ao Ministério do Trabalho e Emprego, não sendo permitida a cumulação de 

cargos e empregadores, contudo194.    

Tampouco é admitido ao imigrante o exercício de atividade diversa da inicialmente 

informada ao Ministério do Trabalho por ocasião da concessão de autorização de trabalho, 

nem a realização de trabalho em endereço diverso ao comunicado e nem a mudança de seu 

domicílio, fatos esses que somente estarão permitidos mediante prévia solicitação de 

autorização ao Ministério da Justiça, ouvido o Ministério do Trabalho. Isso demonstra que 

todas as informações inseridas no processo administrativo de solicitação de autorização de 

trabalho vincularão o trabalho do imigrante no Brasil. Quaisquer modificações nas condições 

inicialmente contratadas pelas partes somente poderão ser efetivamente implementadas se 

comunicadas, a depender do caso, ou autorizadas, via de regra, previamente pelo Ministério 

da Justiça e pelo Ministério do Trabalho (cujo parecer tem relevante peso na decisão final 

proferida pelo Ministério da Justiça).195  

Para os imigrantes portadores de vistos concedidos sem a prévia autorização pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (como ocorre com os vistos obtidos por vínculo familiar 

com brasileiro, diretamente nos consulados, aos refugiados e casos humanitários, ou por meio 

do Acordo Mercosul, por exemplo), as eventuais mudanças de pessoa física ou jurídica 

contratante, cargo, atividades ou endereço de exercício das atividades laborais não requerem a 

autorização prévia do Ministério da Justiça. Contudo, a mudança de domicílio ou de quaisquer 

                                                           
193 BRASIL. Resolução Normativa nº 62, de 08 de dezembro de 2004. Disciplina a concessão de autorização de 
trabalho e de visto permanente a estrangeiro, Administrador, Gerente, Diretor, Executivo, com poderes de 
gestão, de Sociedade Civil ou Comercial, Grupo ou Conglomerado econômico. Conselho Nacional de Imigração. 
Poder Executivo, Brasília, DF, 08 de dezembro de 2004. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/resolucoes-normativas.htm>. Acesso em 17 maio 2014. 
194 BRASIL. Resolução Normativa nº 104, de 16 de maio de 2013. Disciplina os procedimentos para a 
autorização de trabalho a estrangeiros, bem como dá outras providências. Conselho Nacional de Imigração. 
Poder Executivo, Brasília, DF, 16 de maio de 2013. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/resolucoes-normativas.htm >. Acesso em 17 maio 2014. 
195 BRASIL. Lei nº 6.815 de 19 de agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o 
Conselho Nacional de Imigração. Poder Legislativo, Brasília, DF, 19 ago. 1980. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815compilado.htm>. Acesso em: 10 maio 2014. 
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dados nos assentamentos dos imigrantes deverão ser comunicados ao Departamento de Polícia 

Federal.196   

Semelhante restrição dos portadores de visto concedidos mediante prévia autorização 

do Ministério do Trabalho e Emprego têm os portadores de visto de cortesia, oficial ou 

diplomático, pois esses somente poderão exercer atividade remunerada em favor do Estado 

estrangeiro, organização ou agência internacional de caráter intergovernamental a cujo serviço 

se encontre no País, ou do Governo ou de entidade brasileiros, mediante instrumento 

internacional firmado com outro Governo que encerre cláusula específica sobre o 

assunto. Ademais, “o empregado portador de visto de cortesia, oficial ou diplomático 

(chamado pela lei de “serviçal”) vincula-se, também, às funções do empregador e somente 

poderá prestar serviços a ele.” 197  Importante mencionar que aos portadores de visto de 

cortesia, oficial ou diplomático não se aplicam as leis trabalhistas brasileiras, e sim os acordos 

internacionais e os dispositivos legais estrangeiros que regulam a relação de emprego entre o 

ocupante do cargo e o Estado estrangeiro. 198 

Os estrangeiros no Brasil portadores de visto de turista, de trânsito ou temporário de 

estudante, bem como seus dependentes em sendo portadores de vistos temporários quaisquer 

(exceto os concedidos sob o amparo do Acordo Mercosul) são proibidos de exercer atividade 

remunerada, somente podendo fazê-lo se solicitarem o visto de trabalho adequado às 

atividades pretendidas no Brasil e entrarem efetivamente no país sob essa modalidade de 

visto. Aos titulares de visto temporário concedido na condição de correspondente de jornal, 

revista, rádio, televisão ou agência noticiosa estrangeira é vedado o exercício de atividade 

remunerada por fonte brasileira.199   

Os naturais de país limítrofe, domiciliados em cidade contígua ao território nacional, 

mesmo que autorizados a exercer atividade remunerada no Brasil e os titulares de visto 

temporário estão proibidos de estabelecer-se com firma individual, ou exercer cargo ou 

função de administrador, gerente ou diretor de sociedade comercial ou civil, bem como 

inscrever-se em entidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada (a única 

                                                           
196 BRASIL. Lei nº 6.815 de 19 de agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o 
Conselho Nacional de Imigração. Poder Legislativo, Brasília, DF, 19 ago. 1980. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815compilado.htm>. Acesso em: 10 maio 2014. 
197 FREITAS, Vladimir Passos de (Coord) (et al). Comentários ao Estatuto do Estrangeiro e opção de 
nacionalidade. Campinas: Millennium Editora, 2006. p. 203.  
198 FREITAS, 2006, loc. cit. 
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modalidade de visto temporário de trabalho que permite a inscrição em entidade fiscalizadora 

do exercício de profissão regulamentada é a concedida com amparo na Resolução Normativa 

nº 99/2012, visto temporário para empregados de empresas brasileiras).  

A inscrição em entidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada 

somente pode ser requerida pelos portadores de visto permanente ou de visto temporário com 

contrato de trabalho no Brasil (outras modalidades de visto temporário não permitem essa 

inscrição), e para o estabelecimento como firma individual ou exercício de cargo de direção 

ou representação legal de empresa brasileira faz-se necessária a solicitação de visto 

permanente necessariamente (ao invés do temporário).200    

O artigo 106 da Lei 6.815/1980 traz ainda um rol de vedações que também refletem 

sobre o trabalho do profissional imigrante no país, como segue:  

 

Art. 106. É vedado ao estrangeiro:   
I - ser proprietário, armador ou comandante de navio nacional, inclusive nos 
serviços de navegação fluvial e lacustre; 
II - ser proprietário de empresa jornalística de qualquer espécie, e de empresas de 
televisão e de radiodifusão, sócio ou acionista de sociedade proprietária dessas 
empresas; 
III - ser responsável, orientador intelectual ou administrativo das empresas 
mencionadas no item anterior; 
IV - obter concessão ou autorização para a pesquisa, prospecção, exploração e 
aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos minerais e dos potenciais de 
energia hidráulica; 
V - ser proprietário ou explorador de aeronave brasileira, ressalvado o disposto na 
legislação específica; 
VI - ser corretor de navios, de fundos públicos, leiloeiro e despachante aduaneiro; 
VII - participar da administração ou representação de sindicato ou associação 
profissional, bem como de entidade fiscalizadora do exercício de profissão 
regulamentada; 
VIII - ser prático de barras, portos, rios, lagos e canais; 
IX - possuir, manter ou operar, mesmo como amador, aparelho de radiodifusão, de 
radiotelegrafia e similar, salvo reciprocidade de tratamento; e 
X - prestar assistência religiosa às Forças Armadas e auxiliares, e também aos 
estabelecimentos de internação coletiva. 
§ 1º O disposto no item I deste artigo não se aplica aos navios nacionais de pesca. 
(...) 

 

Das vedações acima, todavia, somente se aplicam aos portugueses, no gozo dos 

direitos e obrigações previstos no Estatuto da Igualdade, os incisos I, III, e a proibição de 

                                                           
200 BRASIL. Lei nº 6.815 de 19 de agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o 
Conselho Nacional de Imigração. Poder Legislativo, Brasília, DF, 19 ago. 1980. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815compilado.htm>. Acesso em: 10 maio 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815compilado.htm
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prestar assistência religiosa às Forças Armadas e auxiliares, consoante o anteriormente 

mencionado.  

Conforme artigo 110 da mesma lei, é positivada ainda a possibilidade de o Ministério 

da Justiça, impedir a realização, por estrangeiros, de conferências e exibições artísticas ou 

folclóricas, “sempre que considerar conveniente aos interesses nacionais”201. Essa restrição, 

todavia, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, que em diversos dispositivos 

reconhece a liberdade de expressão, de criação e reunião desde que para fins pacíficos, a 

exemplo do artigo 5º, já aqui mencionado, por dispor sobre a igualdade entre brasileiros e 

estrangeiros, em seus incisos IV e XVI, além do artigo 220, conforme demonstrado a seguir:  

 

Art. 5º (...) 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;   
(...) 
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 
autoridade competente; 
(...) 
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 
disposto nesta Constituição.202  

 

A Lei 6.815/1980 não se restringe a tutelar as questões até aqui mencionadas (pois 

abrange também dispositivos sobre outras matérias como naturalização, deportação, 

extradição, expulsão, asilo, registro no Brasil, documentos de viagem, etc.), contudo, no que 

concerne o trabalho do imigrante no país foram apresentadas aqui algumas das regras que 

mais afetam a relação laboral.  

O Decreto nº 86.715, de 10 de dezembro de 1981 regulamenta a Lei nº 6.815/1980 e 

traz disposições adicionais que refletem no trabalho do imigrante no Brasil, a exemplo do 

artigo 22 que elenca as modalidades de visto temporário diferenciadas pela atividade a ser 

desenvolvida pelo imigrante no Brasil:  

 

                                                           
201 BRASIL. Lei nº 6.815 de 19 de agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o 
Conselho Nacional de Imigração. Poder Legislativo, Brasília, DF, 19 ago. 1980. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815compilado.htm>. Acesso em: 10 maio 2014. 
202 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 10 maio 2014.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815compilado.htm
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Art . 22 – O visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda vir 
ao Brasil: 
I - em viagem cultural ou sem missão de estudos; 
II - em viagem de negócios; 
III - na condição de artista ou desportista; 
IV - na condição de estudante; 
V - na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de outra categoria, 
sob regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro; 
VI - condição de correspondente de jornal, revista, rádio, televisão ou agência 
noticiosa estrangeira; e 
VII - na condição de ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida 
consagrada e de congregação ou ordem religiosa.203 

 

Os vistos temporários mencionados nos incisos II e III acima terão validade de até 

noventa dias, os dos incisos IV e VII serão válidos por até um ano, os dos incisos I e V serão 

válidos por até dois anos e a modalidade do inciso VI poderá ter a validade de até quatro anos. 

Comprovado interesse do imigrante e de sua contratante brasileira na continuidade do 

trabalho desenvolvido no país por este profissional é possível a prorrogação de seu prazo de 

estada a ser solicitada perante o Ministério da Justiça e, para os titulares dos vistos 

mencionados nos incisos V e VII é possível ainda a solicitação da transformação desses vistos 

em permanente, também a critério do Ministério da Justiça (ouvido o Ministério do Trabalho). 

Os vistos permanentes de trabalho, por sua vez, podem ser concedidos por até cinco anos. 204 

É importante destacar que, nas modalidades de visto de trabalho especificamente, 

sejam eles permanentes ou temporários, decorrido o prazo inicial do visto e depois de 

aprovada eventual transformação para os temporários, a vinculação do imigrante à empresa 

brasileira que requereu a sua autorização de trabalho ao Ministério do Trabalho chega ao fim, 

o que quer dizer que a partir desse momento o imigrante estará legalmente autorizado a 

permanecer trabalhando no Brasil, se assim decidir, para qualquer empresa brasileira de sua 

escolha, ou mesmo atuando como profissional autônomo no país.   

O detalhamento sobre o enquadramento dos estrangeiros em certo tipo de visto de 

trabalho é feito pelas Resoluções Normativas do Conselho Nacional de Imigração. O 

Conselho Nacional de Imigração (CNI), é um órgão colegiado vinculado ao Ministério do 

                                                           
203 BRASIL. Decreto nº 86.715, de 10 de dezembro de 1981. Regulamenta a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 
1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração e dá outras 
providências. Poder Executivo, Brasília, DF, 10 de dezembro de 1981. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D86715.htm>. Acesso em 18 maio 2014. 
204 BRASIL. Decreto nº 86.715, de 10 de dezembro de 1981., 1981, loc. cit.   
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Trabalho, com organização e funcionamento definidos pelos Decretos n° 840, de 22 de junho 

de 1993, e nº 3.574, de 23 de agosto de 2000, e tem por finalidade: 

 

I - Formular a política de imigração; 
II - Coordenar e orientar as atividades de imigração; 
III - Efetuar o levantamento periódico das necessidades de mão-de-obra estrangeira 
qualificada, para admissão em caráter permanente ou temporário; 
IV - Definir as regiões de que trata o art. 18 da Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 
1980, e elaborar os respectivos planos de imigração; 
V - Promover ou fornecer estudos de problemas relativos à imigração; 
VI - Estabelecer normas de seleção de imigrantes, visando proporcionar mão-de-
obra especializada aos vários setores da economia nacional e captar recursos para 
setores específicos; 
VII - Dirimir as dúvidas e solucionar os casos omissos, no que diz respeito a 
imigrantes; 
VIII - Opinar sobre alteração da legislação relativa à imigração, quando proposta 
por qualquer órgão do Poder Executivo; 
IX - Elaborar seu regimento interno, que deverá ser submetido à aprovação do 
Ministro de Estado do Trabalho.205 

        

Atualmente as principais Resoluções Normativas do Conselho Nacional de 

Imigração que de qualquer modo refletem sobre os direitos dos estrangeiros no Brasil para 

fins de trabalho seguem elencadas e explicadas na tabela anexa ao presente trabalho 

(APÊNDICE A).   

De acordo com a referida tabela, é possível verificar que o Conselho Nacional de 

Imigração buscou regular por meio de Resoluções Normativas tanto os procedimentos gerais 

para a solicitação de autorização de trabalho perante o Ministério do Trabalho e Emprego, que 

é o caso da Resolução Normativa nº 104/2013, como tutelar casos omissos não amparados por 

quaisquer resoluções, na Resolução Normativa nº 27/1998, e casos específicos de acordo com 

cada atividade a ser desempenhada pelos estrangeiros no país, passando por, desde 

voluntários, asilados, técnicos, até representantes legais de empresas brasileiras.  

Das Resoluções Normativas (RN) que disciplinam modalidades de vistos 

temporários ou permanentes de trabalho para profissionais que não estabelecerão vínculo 

empregatício com empresas brasileiras é possível destacar os voltados àqueles interessados na 

realização de estudos para a elaboração de proposta em procedimentos licitatórios de 

concessão de trechos ferroviários (RN nº 109/2014), os técnicos responsáveis pela 

                                                           
205 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: banco de dados. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/cni/conselho-nacional-de-imigracao-cnig.htm >. Acesso em: 10 maio 2014. 
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transferência de tecnologia ou prestação de assistência técnica (RN nº100/2013 e RN nº 

61/2004), os estagiários estrangeiros com foco na realização de atividade de aprendizado 

profissional no Brasil (RN nº 88/2010, sendo essa modalidade regulada pela lei de estágio 

brasileira, Lei nº 11.788, de  25 de setembro de 2008), os que saem de suas matrizes 

estrangeiras para atuação em empresa brasileira do mesmo grupo econômico visando a 

realização de um treinamento profissional (RN nº 87/2010), atletas em busca de treinamento 

(RN nº86/2010), investidores estrangeiros (RN 84/2009), tripulantes ou embarcados em 

plataformas ou embarcações estrangeiras (RNs nºs 81/2008, 72/2006, 71/2006), jornalistas, 

documentaristas e cinegrafistas no Brasil para a realização de projetos específicos (RN nº 

79/2008), administradores de empresas sem fins lucrativos (RN nº 70/2006 estes profissionais 

podem ou não ter vínculo empregatício com empresa brasileira a depender do regime de 

contratação), artistas e desportistas no Brasil para a participação em eventos específicos (RN 

nº 69/2006), voluntários (RN nº 68/2005), representantes legais de instituição financeira 

estrangeira autorizada a atuar no Brasil (RN nº 63/2005), representantes legais de empresas 

brasileiras indicados por suas sócias estrangeiras (RN nº 62/2004 estes profissionais podem 

ou não ter vínculo empregatício com empresa brasileira a depender do regime de contratação) 

e administradores e investidores estrangeiros de empresas localizadas em Zona de 

Processamento de Exportação (RN nº18/1998). 206 

Ainda que não regidos pelo Decreto-lei nº 5.452/1943, a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), os profissionais listados acima têm resguardados seu direito ao custeio de 

despesas de repatriação e médico-hospitalares no país por parte das empresas brasileiras que 

solicitaram sua autorização de trabalho perante o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

assim como todos os demais imigrantes no Brasil que se submeteram ao mesmo processo 

administrativo para viabilizar seu exercício laboral no país. Em outras palavras, todas as 

empresas brasileiras que têm a intenção de se valer de mão-de-obra estrangeira e para tanto 

precisam requerer uma autorização perante o MTE, somente recebem referida autorização 

mediante a assinatura de um termo de compromisso de custeio às despesas médico-

hospitalares que o estrangeiro e seus dependentes venham eventualmente a contrair no Brasil, 

bem como de provimento de condições financeiras para que o imigrante e seus dependentes 

no Brasil possam retornar ao seu país de origem ao término do trabalho por ele realizado. 

Esses compromissos de custeio são firmados já no formulário inicial que integra o processo 
                                                           
206 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: banco de dados. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/resolucoes-normativas.htm>. Acesso em: 18 maio 2014. 
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administrativo para solicitação de autorização de trabalho consoante o disposto na RN nº 

104/2013, e a obrigatoriedade de suporte para repatriação do estrangeiro e de seus familiares é 

também reforçada como uma das cláusulas obrigatórias inseridas no contrato de trabalho por 

prazo determinado cujo modelo é também estabelecido pela mesma Resolução Normativa.207  

Dentre as Resoluções Normativas reguladoras das autorizações de trabalho para 

imigrantes com foco em atividades que demandam o vínculo empregatício com empresas 

brasileiras, segundo o Conselho Nacional de Imigração, é possível citar os profissionais 

temporariamente no Brasil para aprimoramento profissional durante seu período de férias em 

instituições de ensino no exterior (RN nº  103/2013), pesquisadores e cientistas em projetos 

no país (RN nº  101/2013 e nº 1/1997), profissionais designados para colaborar com a 

realização dos eventos da Copa das Confederações FIFA 2013, da Copa do Mundo FIFA 

2014 e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016  (RN nº 98/2012, a depender da 

modalidade de contratação), imigrantes no Brasil para intercâmbio profissional (RN nº 

94/2011), atletas profissionais (RN nº76/2007), profissionais designados para participar de 

projetos de cooperação internacional ou chamados pelo governo brasileiro (RN  nº 43/1999 e 

nº 35/1999) e quaisquer outros profissionais que se destinam ao Brasil para a realização de 

atividades laborais, desde que sua experiência profissional prévia e conhecimento acadêmico 

sejam compatíveis com as futuras atribuições na empresa brasileira (RN nº 99/2012). 208   

Insta salientar que, como os profissionais estrangeiros com vínculo empregatício no 

Brasil são os que têm sua situação no país mais amplamente amparada pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, pois além de receber a proteção constitucional e civil aplicável a todos em 

território nacional, recebem também a tutela de leis trabalhistas, aos estrangeiros asilados, 

refugiados e autorizados por questões humanitárias a residirem no Brasil (RN nº 97/2012 e nº 

06/1997), bem como os que residem no país amparados por acordos internacionais (como os 

beneficiados pelo Acordo Mercosul) é permitida a vinculação empregatícia. 209  

A CLT traz em seu capítulo II, denominado “Da nacionalização do trabalho”, alguns 

dispositivos voltados à proteção do trabalhador nacional face à competição com trabalhadores 

estrangeiros no Brasil. O artigo 352, combinado com o artigo 354, estabelece que as empresas 

individuais ou coletivas exploradoras de serviços públicos dados em concessão, ou de 

                                                           
207MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: banco de dados. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/resolucoes-normativas.htm>. Acesso em: 18 maio 2014. 
208MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2014, loc. cit. 
209 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2014, loc. cit. 



94 

 

atividades industriais ou comerciais, são obrigadas a manter, no quadro do seu pessoal, 

quando composto de 3 (três) ou mais empregados, uma proporção de 2/3 (dois terços) de 

empregados brasileiros. Referida proporção aplica-se, não somente em números absolutos de 

empregados contratados, mas também sobre a folha de salários, em outras palavras, a soma 

dos salários pagos aos estrangeiros em uma empresa não poderá ultrapassar 1/3 (um terço) do 

valor total da folha de salários pagos considerando o quadro de empregados completo, 

seguindo o parágrafo único do artigo 354. 210  

Para fins de contagem da proporção legal, o artigo 353 da CLT equipara aos 

brasileiros os estrangeiros residentes no país há mais de dez anos possuidores de cônjuge ou 

filho brasileiro, e os portugueses; e somente permite a fixação de proporcionalidade inferior a 

dois terços, a ser feita por ato do Poder Executivo segundo artigo 354, na hipótese de apurada 

insuficiência do número de brasileiros para o desempenho de determinada atividade pelo 

Departamento Nacional do Trabalho e pelo Serviço de Estatística de Previdência e Trabalho 

(atualmente, de acordo com Decreto nº 5.063, de 3 de maio de 2004, que deu nova estrutura 

regimental ao Ministério do Trabalho e Emprego, compete ao Departamento de Fiscalização 

do Trabalho planejar, supervisionar, orientar, coordenar e controlar as ações e atividades da 

fiscalização do trabalho211). Verificada pelo Ministério do Trabalho e Emprego a falta de 

trabalhadores nacionais para a realização de funções técnicas especializadas, poderão ser 

contratados empregados estrangeiros e esses não estarão sujeitos à regra da proporção, 

consoante o disposto no artigo 357 da CLT.212    

Outras medidas protetivas ao trabalhador nacional positivadas na CLT são a 

obrigatoriedade de dispensa de profissional estrangeiro preferencialmente em relação a 

dispensa de brasileiro que a ele desempenhar função análoga na hipótese de falta ou cessação 

de serviço em empresa brasileira, de acordo com o parágrafo único do artigo 358, e a 

proibição de pagamento de salário em montante superior ao profissional estrangeiro em 

comparação ao seu par brasileiro que desempenhar função análoga à juízo do Ministério do 

Trabalho e Emprego, disciplinada no caput  do mesmo dispositivo, cujas alíneas trazem 

exceções a essa restrição:  

                                                           
210 BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Poder 
Executivo, Brasília, DF, 1 maio 1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del5452compilado.htm >. Acesso em: 7 jun. 2014. 
211 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: banco de dados. Disponível em: < http://www2.mte.gov.br/ 
institucional/historia.asp>. Acesso em: 24 ago 2014. 
212 BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943., 1943, loc. cit.  

http://www2.mte.gov.br/
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Art. 358 - Nenhuma empresa, ainda que não sujeita à proporcionalidade, poderá 
pagar a brasileiro que exerça função análoga, a juízo do Ministério do Trabalho, 
Industria e Comercio, à que é exercida por estrangeiro a seu serviço, salário inferior 
ao deste, excetuando-se os casos seguintes: 
a) quando, nos estabelecimentos que não tenham quadros de empregados 
organizados em carreira, o brasileiro contar menos de 2 (dois) anos de serviço, e o 
estrangeiro mais de 2 (dois) anos; 
b) quando, mediante aprovação do Ministério do Trabalho, Industria e Comercio, 
houver quadro organizado em carreira em que seja garantido o acesso por 
antigüidade; 
c) quando o brasileiro for aprendiz, ajudante ou servente, e não o for o estrangeiro; 
d) quando a remuneração resultar de maior produção, para os que trabalham à 
comissão ou por tarefa.     
Parágrafo único - Nos casos de falta ou cessação de serviço, a dispensa do 
empregado estrangeiro deve preceder à de brasileiro que exerça função análoga. 213   

         

Em sendo profissionais celetistas, os estrangeiros têm os mesmos direitos dos 

trabalhadores nacionais. Exemplos desses direitos a serem citados são o direito à obtenção de 

carteira de trabalho e previdência social e às anotações pertinentes e pontuais referentes à sua 

relação contratual; à realização dos exames médicos de admissão e rescisão contratual 

pertinentes; ao recebimento de salário pelos serviços prestados; à observância ao salário 

mínimo fixado para a categoria profissional em negociação coletiva e na sua falta ao salário 

mínimo nacional; à impossibilidade de redução salarial (exceto por acordo ou convenção 

coletiva de trabalho ou acordo de redução de jornada de trabalho); ao respeito à jornada de 

trabalho, aos dias de repouso, horários de intervalo intrajornada e interjornada, e ao 

pagamento de horas extras trabalhadas; ao pagamento de adicionais de insalubridade, 

periculosidade e noturno quando cabível. Deve ainda ser observada a estabilidade provisória 

no emprego nos casos de empregada gestante, assim como na ocorrência de acidente de 

trabalho e de ocupação de cargo de dirigente sindical ou membro da Comissão Interna de 

Prevenção a Acidentes (CIPA). São também direitos do empregado o pagamento de décimo 

terceiro salário proporcional aos meses trabalhados dentro do período de um ano;  o gozo e o 

pagamento de férias após doze meses de trabalho no valor, no mínimo, de um salário 

acrescido de um terço; à licença maternidade e paternidade; ao salário-família se cabível; ao 

pagamento das verbas rescisórias e aviso prévio em caso de rescisão contratual; ao fundo de 

                                                           
213 BRASIL. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Poder 
Executivo, Brasília, DF, 1 maio 1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del5452compilado.htm >. Acesso em: 7 jun. 2014. 
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garantia por tempo de serviço (FGTS); ao seguro-desemprego; ao vale-transporte; ao abono 

do Programa de Integração Social (PIS) em situações específicas; etc.214 

Essencial observar, contudo, que a despeito das resoluções normativas do Conselho 

Nacional de Imigração, em consonância com o que dispõe o próprio Estatuto do Estrangeiro, 

trazerem positivado que os estrangeiros terão o seu trabalho no Brasil amparado pela 

legislação brasileira a partir do momento em que tiverem sua situação imigratória no país 

regularizada, e obtiverem o visto de trabalho apropriado às atividades que pretendem 

desempenhar, o Tribunal Superior do Trabalho no Recurso de Revista nº 49800-

44.2003.5.04.0005 decidiu de modo diverso a esses dispositivos, reconhecendo o vínculo 

empregatício de uma profissional colombiana que se encontrava em situação irregular no 

país.215 

No acórdão publicado no Recurso de Revista nº 49800-44.2003.5.04.0005 restou 

demonstrada a posição do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de, não só reconhecer a 

igualdade entre estrangeiros e brasileiros como princípio constitucional que ampara o valor 

social do trabalho e a dignidade da pessoa humana, como também destaca que a situação 

imigratória irregular do estrangeiro não deve ser óbice à garantia da inviolabilidade de seus 

direitos sociais. 

Segue ementa aqui reproduzida:   

 

RECURSO DE REVISTA - CARÊNCIA DE AÇÃO - VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO - ESTRANGEIRO EM SITUAÇÃO IRREGULAR. A 
Constituição Federal adota como fundamentos da República o valor social do 
trabalho e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III e IV), os quais demandam, para 
a sua concretização, a observância do direito fundamental à igualdade (art. 5º, 
caput). Tal direito, por sua vez, deve ser estendido a todos os brasileiros e 
estrangeiros residentes no País, sem distinção de qualquer natureza, salvo as 
limitações expressas na própria Carta Magna. A garantia de inviolabilidade do 
referido direito independe, portanto, da situação migratória do estrangeiro. Dessarte, 
à luz dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, e em respeito ao 
valor social do trabalho, a autora faz jus aos direitos sociais previstos no art. 7º da 
Constituição da República, que encontram no direito ao trabalho sua fonte de 
existência, e, por consequência, ao reconhecimento do vínculo de emprego.216 

 
                                                           
214 MILESI, Rosita; TRAVIESO, Emilio (org.). Guia de informação sobre trabalho aos haitianos. Brasília: 
Ministério do Trabalho e Emprego, 2012. 47 p. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/ 
publicacoes.htm>. Acesso em: 12 out. 2014.    
215 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. TST-RR-49800-44.2003.5.04.0005. 1ª T. Rel. Ministro Vieira de 
Mello Filho. 12 nov. 2010.  
216 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 2010, loc. cit.  
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Esse posicionamento, de forma positiva, evidencia uma tendência progressista dos 

magistrados trabalhistas brasileiros com foco na proteção ao trabalhador e na primazia da 

realidade laboral do profissional, independentemente do fato de ser ele brasileiro ou 

estrangeiro, regular ou irregular no país, tutelando a relação de modo a reconhecer a aplicação 

de direitos sociais aos indivíduos que a eles fazem jus.  Não merece, portanto, guarida a tese 

de afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício por falta de regularização da 

situação imigratória do profissional estrangeiro, a fim de que não se favoreça a empregadora 

beneficiada da força de trabalho do obreiro que despendeu sua energia em prol da consecução 

dos objetivos econômicos da contratante irregular. 

Por outro lado, esse exemplo reforça a dúvida sobre a possibilidade ou 

impossibilidade do direito em regular eficazmente os movimentos migratórios e a situação 

dos estrangeiros no país. Isso porque, os atuais dispositivos podem tanto ser interpretados de 

modo a reconhecer os direitos dos imigrantes no país, ainda que irregulares no Brasil, se 

tomada a Constituição Federal como base central da análise a ser realizada, como de maneira 

contrária, afastando os direitos daqueles que se encontram em situação imigratória irregular, 

se consideradas as disposições restritivas do Estatuto do Estrangeiro e das Resoluções 

Normativas do Conselho Nacional de Imigração. Consolida-se a impressão de descompasso 

das normas regulatórias da imigração no Brasil com a realidade de um mundo globalizado 

cada vez mais sujeito aos movimentos migratórios, deixando a cargo do magistrado e sua 

discricionariedade a adaptação, atualização e aplicação dos dispositivos legais pertinentes a 

determinada situação jurídica. 

      

 

2.4 Direito como instrumento de regulação da migração e política migratória 

brasileira 

 

Consoante o discutido anteriormente neste estudo, não é possível dizer que no Brasil 

exista um Direito Imigratório, independente e apto a regular todas as situações e implicações 

jurídicas decorrentes da entrada de estrangeiros no país, e tampouco existe em âmbito 

internacional um sistema que tutele os direitos dos migrantes dotado de força coercitiva 

suficiente para sobrepor-se aos dispositivos internos de cada Estado.  
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Apesar de, como mencionado, ser um fenômeno complexo e abrangente no mundo 
atual, razão pela qual é apontado como “uma realidade econômica e social, e um 
impasse nas políticas internacionais e nacionais”, a migração e os migrantes não 
apresentam um sistema internacional de proteção que lhes proteja totalmente. 
Existem direitos correlatos assegurados em vários diplomas internacionais, como a 
liberdade de circulação prevista na Declaração Universal dos Direitos do Homem e a 
previsão de tolerância aos migrantes destacada na Declaração Universal sobre 
Diversidade Cultural patrocinada pela Unesco (2001), mas os mesmos são 
insuficientes, uma vez que não asseguram um sistema de proteção aos migrantes, 
mas tão-somente direitos pontuais nos Estados que os acolhem. 217  

 

Em âmbito internacional, conforme ensina Liliana Lyra Jubilut, é o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, em seu sentido mais amplo, abrangendo aqui os tratados 

de Direitos Humanos de maneira geral, que tem por meta assegurar a proteção das pessoas 

humanas em qualquer situação, inclusive migrantes, sejam ele legais ou ilegais, por sua 

simples condição de humanos, resguardando-lhes direitos essenciais, como por exemplo o 

direito à vida, à não submissão à tortura e à segurança física de ser reconhecido como pessoa 

perante à lei.218  

Por outro lado, destaca a autora que, em âmbito interno, contudo, a observância e 

aplicação de normas que protejam os direitos dos migrantes mesmo que reconhecidas pela 

sociedade internacional possuem relação direta com o exercício da soberania de cada Estado, 

motivo pelo qual considera a proteção aos migrantes ainda incipiente, “um dos temas de 

direitos humanos menos desenvolvidos”. 219   

José Eduardo Faria ensina que o conceito de soberania sofreu alterações no decorrer 

da história (conforme anteriormente apresentado neste trabalho), mas em sua concepção 

moderna  

 

(...) diz respeito a um poder de mando incontrastável numa determinada sociedade 
política; a um poder independente, supremo, inalienável e, acima de tudo, exclusivo. 
Ou seja, um poder sem igual ou concorrente, no âmbito de um território, capaz de 
estabelecer normas e comportamentos para todos os seus habitantes. (...) Enquanto 
poder de mando e comando em última instância, caracterizando-se pela unidade, 
pela sua individualidade, pela sua centralidade, pela sua inalienabilidade e pela sua 

                                                           
217 JUBILUT, Liliana Lyra. Migrações e desenvolvimento. In: AMARAL JÚNIOR, Alberto do (Org.). Direito 
internacional e desenvolvimento. São Paulo: Manole, 2005. p. 139-140.  
218 JUBILUT, Liliana Lyra. Migrações e desenvolvimento. In: AMARAL JÚNIOR, Alberto do (Org.). Direito 
internacional e desenvolvimento. São Paulo: Manole, 2005. p. 140-142.  
219 JUBILUT, op. cit., p. 140. 
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incondicionalidade, a soberania está relacionada com a essência da política: a ordem, 
no plano interno; a guerra, no plano externo. Mais precisamente, está relacionada 
com o convívio regulado entre os súditos no âmbito da nação, mediante o recurso a 
engrenagens jurídico-processuais como um sistema singular de administração dos 
conflitos internos e neutralização de seu potencial desagregador sobre estruturas 
sociais; e com a delimitação e afirmação (defensiva) de um território frente ao 
inimigo estrangeiro ou ao próprio sistema de estados.220      

 

Valendo-se desse poder de estabelecer normas aplicáveis a todos os habitantes em 

seu território, os Estados estabelecem internamente o tratamento jurídico dispensado aos 

imigrantes dentro de suas fronteiras, e isso não é diferente com o Estado brasileiro. Em outras 

palavras, cabe ao Estado brasileiro estabelecer se e como terá o estrangeiro acesso ao 

território pátrio.  

 

São garantidas, assim, as liberdades de ir e vir e de permanência do indivíduo, sem 
desconsiderar as necessárias limitações, fundadas na soberania nacional: os 
indivíduos não detêm o direito subjetivo, próprio, de acesso ao território nacional; é-
lhes concedida tão só uma faculdade, decorrente de uma concessão do Estado e 
sujeita às condições por este estabelecidas.221  

  

No início do século XX, sendo o Brasil um país voltado à produção agrária, e 

possuidor de extenso território ocioso a ser ocupado, tinha sua legislação permissiva à 

imigração como reflexo de uma política migratória aberta, estimuladora da entrada de 

imigrantes para povoamento e desenvolvimento de atividades agrícolas. Exemplo dessa 

afirmação, é o Decreto nº 6.455 de 19 de abril de 1907 (posteriormente revogado pelo Decreto 

nº 11, de 18 de janeiro de 1991), que dispunha sobre a recepção de trabalhadores imigrantes 

no Brasil e políticas de fomento ao trabalho a ser por eles desenvolvido. “A União Federal 

dispunha-se, por meio dessa norma, a conseguir terras e outras modalidades de auxílio aos 

imigrantes que viessem ao País com a intenção de se fixar como proprietários rurais. ” 222   

Essa noção de imigração como solução para a necessidade de povoamento de um 

vasto território prevaleceu até a metade do século XX, quando foi revogado o então diploma 

regulador da situação do estrangeiro no país, o Decreto-Lei nº 941 de 13 de outubro de 1969, 

pela atual Lei nº 6.815/1980.   

                                                           
220 FARIA, José Eduardo.  O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 17-20. 
221 CAHALI, Yussef Said. Estatuto do estrangeiro. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 78. 
222 BARBAS, Leandro Moreira Valente; BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. Migração de trabalhadores 
para o Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 31-32.  
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Ensina Yussef Sahid Cahali que a primeira Constituição republicana, que consagrava 

a livre entrada de estrangeiros no Brasil, acarretou um processo imigratório desordenado, pois 

dirigiram-se ao país indivíduos mais interessados em desenvolver atividades nos centros 

urbanos, ao invés de trabalhos agrícolas, como almejava o legislador. Como reação, as 

Constituições Federais que se seguiram, de 1934 e 1937, trouxeram restrições com foco na 

integridade nacional, fixando inclusive um sistema de quotas para contenção do fluxo 

imigratório. 223   

O Decreto-Lei nº 406, de 4 de maio de 1938 consolidou normas sobre a entrada de 

imigrantes no Brasil e o Decreto-Lei nº 7.967, de 18 de setembro de 1945, veio condicionar a 

admissão dos imigrantes “à necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da 

população, as características mais convenientes da sua ascendência europeia, assim como 

colocou sob proteção a defesa do trabalhador nacional”224, também estabelecendo quotas de 

regulação aos movimentos imigratórios.   

O Decreto-Lei nº 941/1969, mais restrito em comparação ao Decreto nº6.455/1907, 

previa em seu artigo 18 duas modalidades de visto permanente, uma, denominada comum, 

concedida ao estrangeiro que espontaneamente o solicitasse, e outra denominada especial, 

para aquele que se dirigisse ao Brasil sob o regime de imigração dirigida, ou seja, tivesse a 

intenção de realizar atividade específica no país. Por esse diploma, “o Estado não mais 

entrega terras aos imigrantes, mas direciona-os, como mão-de-obra, a propriedades rurais já 

existentes. Como estímulo à imigração havia, então, a oferta de emprego e o encaminhamento 

a ele. ”225 

Enquanto até a década de 1960 as políticas migratórias brasileiras não visavam vedar 

a entrada de estrangeiros no país, e sim estimulavam e até subsidiavam sua vinda e 

permanência no país para fins laborais, em 1970 esse cenário se alterou mais drasticamente, 

pois a política governamental que visava o desenvolvimento interno da indústria e do país, 

bem como impedir excessos de agentes estrangeiros, passou a considerar que a imigração 

devesse pautar-se nos objetivos de transferência e assimilação de tecnologia.226  

                                                           
223 CAHALI, Yussef Said. Estatuto do estrangeiro. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 73. 
224 CAHALI, 2010, loc. cit. 
225 BARBAS, Leandro Moreira Valente; BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. Migração de trabalhadores 
para o Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 32.  
226 BARBAS; BOUCINHAS FILHO, op. cit., p. 33. 
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Em 1980, durante o regime militar, foi publicada a Lei nº 6.815, atual Estatuto do 

Estrangeiro, e esse diploma refletiu a nova posição da política migratória brasileira a partir 

daquele momento: restritiva à entrada de estrangeiros no país.  

 

O modo como o Estado brasileiro passou a tutelar juridicamente a questão da 
imigração mudou radicalmente. De um país que permitia a entrada de qualquer 
imigrante, oferecendo até estímulos à vinda mediante programas de imigração 
dirigida, a sistemática da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, fechou, quase que 
por completo, as portas do mercado de trabalho no Brasil para os estrangeiros. 227 

 

 Trazendo já em seus três primeiros artigos o objetivo precípuo de resguardo dos 

interesses nacionais, da defesa à segurança nacional e ao trabalhador nacional, conforme 

anteriormente mencionado neste estudo, e destacando que a concessão de autorização de 

entrada no país não é um direito, e sim ato administrativo condicionado aos interesses 

nacionais, a Lei 6.815/1980 passou a restringir a entrada de imigrantes no Brasil. O objetivo 

central dessa lei foi ressaltado em seu artigo 16, parágrafo único, que trouxe:    

 

Art. 16. O visto permanente poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda se 
fixar definitivamente no Brasil. 
Parágrafo único. A imigração objetivará, primordialmente, propiciar mão-de-obra 
especializada aos vários setores da economia nacional, visando à Política Nacional 
de Desenvolvimento em todos os aspectos e, em especial, ao aumento da 
produtividade, à assimilação de tecnologia e à captação de recursos para setores 
específicos.228  

 

Passa a imigração ter no Brasil um caráter instrumental a partir de 1980, sendo 

permitida somente para profissionais estrangeiros qualificados que se dirigem ao país visando 

assimilação de tecnologia, realização de investimento no país ou para o desempenho de 

atividades produtivas em funções não análogas às desenvolvidas por profissionais brasileiros, 

                                                           
227 BARBAS, Leandro Moreira Valente; BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. Migração de trabalhadores 
para o Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 34.  
228 BRASIL. Lei nº 6.815 de 19 de agosto de 1980. Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o 
Conselho Nacional de Imigração. Poder Legislativo, Brasília, DF, 19 ago. 1980. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815compilado.htm>. Acesso em: 10 maio 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815compilado.htm
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em nichos de mercado nos quais não haja mão-de-obra nacional em abundância (de modo a 

evitar que brasileiros percam suas vagas de trabalho para profissionais imigrantes).229 

A defesa do trabalhador nacional como fim social do Estatuto do Estrangeiro, de 

acordo com o já mencionado nesta pesquisa, demonstra a intenção do legislador em evitar que 

o acesso indiscriminado de imigrantes ao mercado de trabalho nacional alijasse os próprios 

trabalhadores locais em concorrência direta com aqueles, quando detentores de menores 

aptidões ou conhecimentos especializados em comparação aos seus pares estrangeiros.   

Decorridos mais de trinta anos da publicação do Estatuto do Estrangeiro, sua 

atualidade e aplicação são discutidas por doutrinadores brasileiros estudiosos sobre o tema, 

como Rosita Milesi e Roberto Marinucci que entendem ser essa uma lei “superada e 

desatualizada, não corresponde às exigências de novo contexto migratório que caracteriza a 

realidade atual.” 230 Complementam os autores: 

 

A mudança de perspectiva global no tratamento aos migrantes passa, 
necessariamente, pela mudança legislativa interna de países como o Brasil, que 
consigam entender a problemática das migrações como uma realidade indiscutível e 
desafiadora, mas que, além das questões meramente controladoras, policiais e 
estatais, deve ser visto como uma questão social, sob o paradigma do respeito aos 
direitos humanos em sua totalidade.231 

 

O Decreto nº 840 de 22 de junho de 1993, que dispõe sobre a organização e o 

funcionamento do Conselho Nacional de Imigração, traz em seu artigo 1º as atribuições deste 

Conselho, sendo a primeira delas a formulação da política nacional de imigração232, conforme 

anteriormente mencionado neste estudo.  

O documento disponibilizado no sítio do Ministério do Trabalho e Emprego, em 

página designada às publicações do Conselho Nacional de Imigração, intitulado “Política 

Nacional de Imigração e Proteção ao Trabalhador Migrante” traz proposta de uma Política 

Nacional de Imigração aprovada pelo Conselho Nacional de Imigração em 2010, ainda em 
                                                           
229 BARBAS, Leandro Moreira Valente; BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. Migração de trabalhadores 
para o Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 35. 
230 MILESI, Rosita; MARINUCCI, Roberto. Migrações Internacionais Contemporâneas. CSEM/IMDH, 
Brasília, jun. 2005. Disponível em: <http://www.migrante.org.br/as_migracoes_internacionais_contemporaneas_ 
160505b.htm>. Acesso em 06 maio 2014.  
231 MILESI; MARINUCCI, 2005, loc. cit. 
232 BRASIL. Decreto nº 840 de 22 de junho de 1993. Dispõe sobre a organização e o funcionamento do 
Conselho Nacional de Imigração e dá outras providências. Poder Executivo, Brasília, DF, 22 jun. 1993. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/ D0840.htm >. Acesso em: 7 jun. 2014. 

http://www.migrante.org.br/as_migracoes_internacionais_contemporaneas_%20160505b.htm
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103 

 

tramitação no âmbito do Governo Federal (verificar Anexo A do presente estudo). Em 

referido texto há a definição do que vem a ser a política nacional de imigração, como sendo a 

política governamental que tem por escopo o estabelecimento de “princípios, diretrizes, 

estratégias e ações em relação aos fluxos migratórios internacionais, com vistas a orientar as 

entidades e órgãos brasileiros na atuação vinculada ao fenômeno migratório”, bem como 

“contribuir para a promoção e proteção dos Direitos Humanos dos migrantes e a incrementar 

os vínculos das migrações com o Desenvolvimento”.233 

Uma política migratória restritiva é adotada por países em ambientes econômicos de 

perda ou crise, como forma de administração de risco, e, de modo inverso, países tendem a 

adotar políticas de liberalização da entrada de estrangeiros em seu território durante períodos 

de crescimento, segundo Sabrina Evangelista Medeiros referindo-se à conclusão extraída a 

partir de literatura econômica relacionada aos estudos de imigração.234 Logo, “sublinhadas 

por motivações políticas que variam entre o nível doméstico e o nível internacional, são os 

fatores econômicos os determinantes para mudanças cíclicas de fechamento de fronteiras”.235   

Fatores apontados pela autora como determinantes na variação de uma política 

migratória entre restritiva e liberal são as relações exteriores, a segurança, a burocratização, a 

variação ideológica dos partidos, o nacionalismo e o nível de crescimento econômico do 

país.236 

Explica Sabrina Evangelista Medeiros, em análise à influência que as relações 

exteriores de um país têm sobre política migratória por ele adotada que a aproximação e a 

integração entre países por meio de tratados e acordos podem estimular movimentos 

migratórios. 237 

O fator segurança impacta sobre a política migratória na medida em que a 

necessidade de controle social para a defesa de um determinado Estado pode contribuir para o 

                                                           
233 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: banco de dados. Disponível em: <http://portal. 
mte.gov.br/cni/>.  Acesso em: 6 maio 2014. 
234 MEDEIROS, Sabrina Evangelista. Políticas Imigratórias: por uma avaliação dos seus fundamentos e limites 
na contemporaneidade. 2006. 266 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) – Curso de Pós-Graduação em 
Ciência Política, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. p. 146. 
235 MEDEIROS, 2006, loc. cit.  
236 MEDEIROS, op. cit., p. 150 -176. 
237 MEDEIROS, op. cit., p. 150-154. 
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recrudescimento da política migratória como um todo por meio do endurecimento na 

aplicação ou mesmo na elaboração da legislação migratória. 238 

A exigência de procedimentos limitativos para a regularização da situação 

imigratória de trabalhadores, apontada pela autora como burocratização, assim como a 

variação constante nos sistemas jurídicos domésticos sobre o tema migração podem 

desestimular os fluxos migratórios (ou ainda contribuir para o fluxo de migrantes 

irregulares).239 

Outro fator mencionado é a variação ideológica dos partidos, que podem tanto 

defender uma política em prol como contra à migração e desenvolverem suas políticas 

migratórias em quaisquer das duas direções240. Podendo também ser difundido dependendo da 

ideologia partidária, o nacionalismo como exacerbação do sentimento nacional, pode ser 

utilizado como instrumento ideológico para viabilizar a implantação de políticas migratórias 

restritivas.241  

Talvez um dos principais fatores capazes de influenciar na adoção de políticas 

migratórias restritivas ou liberais é o nível de crescimento econômico de um país242. Exemplo 

do reflexo que o crescimento econômico pode ter nos movimentos migratórios é o aumento 

no número migrantes com o fim laboral no Brasil desde o início da década de 1990 até a atual, 

consoante o demonstrando anteriormente neste estudo.     

Realizando uma comparação dos fatores acima com a política migratória brasileira 

após 1980 (ano este de publicação da lei que regula a situação do estrangeiro no Brasil ainda 

em vigor), tomando por base o regime de exceção durante o qual essa lei foi criada, a clara 

intenção de defesa do território e do trabalhador nacional, a dificuldade imposta aos 

estrangeiros no atendimento de critérios mandatórios para a concessão de sua autorização de 

residência no país denotando a burocratização existente, o sentimento de nacionalismo 

disseminado durante o regime militar, bem como de insegurança econômica que se 

desenvolvia no período, é possível concluir que a política migratória brasileira estabelecida a 

partir da Lei 6.815/1980 é restritiva.  

                                                           
238 MEDEIROS, Sabrina Evangelista. Políticas Imigratórias: por uma avaliação dos seus fundamentos e limites 
na contemporaneidade. 2006. 266 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) – Curso de Pós-Graduação em 
Ciência Política, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. p. 154-159. 
239 MEDEIROS, op. cit., p. 160-162. 
240 MEDEIROS, op. cit., p. 163-167. 
241 MEDEIROS, op. cit., p. 167-171. 
242 MEDEIROS, op. cit., p. 171-176. 
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Não por acaso, o Brasil conta ainda com o sistema distribuído entre o Ministério do 
Trabalho e o Ministério da Justiça (e não com um departamento específico) a 
respeito das condições legais de permanência do estrangeiro, além da Polícia Federal 
como mecanismo de fiscalização e punição. Desta forma, o sistema de vigilância é 
corroborado pelo alto grau de complexidade para o preenchimento das obrigações do 
estrangeiro, de forma que, estando a imigração espontânea fechada há tempos e 
sendo os estrangeiros legais em menor número do que os ilegais, a trajetória desta 
política no Brasil se mostra ao mesmo tempo burocrática e restritiva. 243 

 

Apresentando sua conclusão no mesmo sentido, Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho e 

Leandro Moreira Valente Barbas são enfáticos ao afirmar que “o ideal de segurança nacional, 

somado ao ideal de proteção à mão-de-obra interna, resultou em um regime jurídico dos 

imigrantes altamente restritivo, em que eles só podiam ingressar no país caso altamente 

qualificados (...). ”244 

Ana Paula Sefrin Saladini, em análise à atual política imigratória brasileira, identifica 

que a imigração no Brasil volta-se precipuamente para o trabalho, estando a ele vinculado, 

fato este que pode ser demonstrado com base na relação do próprio Conselho Nacional de 

Imigração com o Ministério do Trabalho e Emprego, pois é instituto integrante deste órgão 

ministerial, e não do Ministério da Justiça, ou do Ministério das Relações Exteriores como 

poderia se supor, sendo presidido pelo representante do Ministério do Trabalho e composto 

por cinco representantes dos trabalhadores e cinco dos empregadores dentre seus dezenove 

membros.245 Focada na atração de mão-de-obra, a política imigratória brasileira não visa 

atrair trabalhadores de maneira geral, mas sim necessariamente trabalhadores qualificados, de 

forma a incrementar a produtividade e promover o desenvolvimento nacional. Essa realidade 

está refletida na tabela 7 apresentada anteriormente, demonstrando que o maior número de 

autorizações de trabalho concedidas nos últimos anos justamente teve como beneficiários 

artistas e profissionais estrangeiros técnicos e com escolaridade de nível superior.  

Por outro lado, muito em razão da própria dificuldade imposta pela legislação 

imigratória para viabilizar a entrada de imigrantes não qualificados, porém em busca de 

colocação no mercado de trabalho, há a entrada massiva de estrangeiros irregulares no país. 
                                                           
243 MEDEIROS, Sabrina Evangelista. Políticas Imigratórias: por uma avaliação dos seus fundamentos e limites 
na contemporaneidade. 2006. 266 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) – Curso de Pós-Graduação em 
Ciência Política, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. p. 200.  
244 BARBAS, Leandro Moreira Valente; BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. Migração de trabalhadores 
para o Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 36. 
245 SALADINI, Ana Paula Sefrin. Trabalho e imigração. São Paulo: LTR, 2012. p. 201.  
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De modo a viabilizar a regularização da situação imigratória dessas pessoas, o Brasil 

promulga esporadicamente leis de anistia. As leis de anistia publicadas no Brasil datam de 

1981, 1988, 1998 e 2009.  

A Lei nº 6.964/1981 que concedeu a primeira anistia no Brasil concedia a residência 

temporária de dois anos aos estrangeiros que se encontrassem em situação irregular no país e 

se apresentassem à Polícia Federal e, apesar de ter permitido o registro de vinte e sete mil 

imigrantes, pela discricionariedade concedida aos agentes da Polícia Federal em exigir 

quaisquer documentos que considerassem convenientes, acabou por estabelecer um 

tratamento desigual entre os estrangeiros. Posteriormente, a Lei nº 7.180/1983 permitiu que 

imigrantes anistiados pleiteassem a transformação de sua residência temporária em 

permanente. 246 

A Lei nº 7.685/1988 instituiu a anistia aos imigrantes que solicitassem o seu registro 

e tivessem entrado no país até 1º de julho de 1988, e nesse caso obteriam a autorização para 

residirem no país por um período de dois anos, prorrogável por igual período, podendo 

solicitar a residência permanente noventa dias antes do final do quarto ano de residência 

temporária regularizada. Embora trinta e seis mil novecentos e noventa imigrantes tenham 

conseguido obter sua autorização de residência temporária, o desconhecimento sobre a 

necessidade de renovação desse documento, bem como o excesso de requisitos exigidos para 

a transformação dessa autorização em permanente, como boas condições de saúde, 

comprovação da posse de bens para sustento da família no país e de registro de emprego em 

carteira de trabalho, fizeram com que somente 70% desses estrangeiros obtivessem a 

residência permanente. 247 

O Decreto nº 2.771/1998 regulamentou a terceira anistia, concedida pela Lei nº 

9.675/1998 aos estrangeiros irregulares no país cuja entrada tivesse ocorrido até 29 de junho 

de 1998. Novamente critérios burocráticos, como a apresentação de atestado de antecedentes 

criminais emitido pela polícia do país de origem dos estrangeiros dificultou o processo de 

regularização, pois muitos dos que retornaram ao país de origem para buscar referido 

documento acabaram por se tornar inelegíveis à anistia ao reentrar no Brasil na condição de 

turistas. Somado a esse fato, o medo que alguns estrangeiros irregulares tinham de perder seu 

                                                           
246 BATISTA, Vanessa Oliveira; PARREIRA, Carolina Genovez. Perspectivas jurídicas da política migratória no 
Brasil. In: Conpedi. (Org.). Anais do XXI Encontro Nacional do CONPEDI/UFU. 1 ed. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, v. XXI, p. 6828-6851, 2012. p. 6838. 
247 BATISTA; PARREIRA, op. cit., p. 6839.  
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trabalho no país por ameaça de seus empregadores que temiam sanções por adotarem a 

postura de empregarem trabalhadores irregulares, foi outro obstáculo à regularização de 

imigrantes. Por essa legislação, foram anistiados quarenta mil novecentos e nove 

estrangeiros.248  

A mais recente lei de anistia é a Lei nº 11.961, de 2 de julho de 2009, que permitiu a 

residência temporária aos imigrantes que tivessem entrado no Brasil até 1º de fevereiro de 

2009, tornando regular a situação de quarenta e um mil oitocentos e dezesseis estrangeiros no 

país249. A transformação da residência temporária em permanente neste caso, tampouco, foi 

de fácil trâmite para esses estrangeiros que, por vezes desprovidos de recursos financeiros e 

atuantes no mercado de trabalho informal, não só não conseguiram custear as taxas e a 

obtenção de documentos obrigatórios, mas também não conseguiram comprovar a relação de 

emprego por meio de registro em carteira de trabalho. 250  

Arquivado em 31 de janeiro de 2015 pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados 

em razão do fim da legislatura (consoante o artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados), o Projeto de Lei nº 6.300/2013 propunha uma nova anistia, por meio da 

prorrogação do prazo previsto na Lei nº 11.961/2009. Referida prorrogação permitiria aos 

estrangeiros em situação ilegal no país que tinham ingressado no território nacional até o dia 

30 de junho de 2013 e, nele permanecessem em situação migratória irregular, que solicitassem 

seu registro (mediante a apresentação dos documentos exigidos pelas autoridades 

imigratórias). A justificativa apresentada neste projeto abordava que o Brasil tem atraído 

imigrantes, e não mais somente apresenta altos índices de emigração como ocorreu em 

décadas recentes. Com um crescimento de 57% no número de trabalhadores estrangeiros em 

2011, além da recepção de uma média de cinco mil haitianos entre 2011 e 2012, se viu diante 

da necessidade de acolher juridicamente para fins humanitários, imigrantes estrangeiros que 

por sua situação de irregularidade são alvo de exploração e impedidos de exercer seus direitos 

no país. 251 

                                                           
248 BATISTA, Vanessa Oliveira; PARREIRA, Carolina Genovez. Perspectivas jurídicas da política migratória no 
Brasil. In: Conpedi. (Org.). Anais do XXI Encontro Nacional do CONPEDI/UFU. 1 ed. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, v. XXI, p. 6828-6851, 2012. p. 6840.  
249 SALADINI, Ana Paula Sefrin. Trabalho e imigração. São Paulo: LTR, 2012. p. 203. 
250 BATISTA; PARREIRA, 2012, loc. cit.  
251 BRASIL. Projeto de Lei nº 6.300 de 9 de setembro de 2013. Amplia, para o estrangeiro em situação ilegal no 
território nacional, o prazo para requerer registro provisório, previsto na Lei nª 11.961, de 2 de julho de 2009. 
Poder Legislativo, Brasília, DF, 9 de setembro de 2013. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/ 
proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1127288&filename=PL+6300/201>. Acesso em: 9 nov. 2014.    



108 

 

Não obstante esse projeto, embora arquivado, assim como as leis de anistia 

anteriores, possuísse por meta a inclusão social e jurídica desses estrangeiros no Estado 

brasileiro, fato é que medidas como essa são paliativas e não solução definitiva para um 

problema impulsionado pelo excesso de normatização de caráter restritivo, um dos fatores que 

mais estimulam a migração irregular e exclusão social de imigrantes. A modificação da 

legislação imigratória e da política nacional de imigração tendo por cerne a sua atualização e 

adaptação à situação do Brasil contemporâneo como Estado participante das interações 

mundiais oriundas de economias globalizadas é o que mais se aproxima de um desenlace 

positivo, tanto para os imigrantes voltados à busca de melhores condições de trabalho e vida 

de maneira geral, como para os próprios países receptores dessa mão-de-obra que contribuirá, 

oficialmente (e não informalmente) para o desenvolvimento econômico do país.      

Seguindo essa esteira de pensamento, uma política nacional de imigração orientada 

pela não discriminação ao imigrante, seja ele regular ou irregular, bem como pela 

compreensão da necessidade de sua proteção jurídica e inserção social, deve estar em direta 

consonância com uma legislação imigratória que ampare as estratégias e ações tomadas para 

regular os fluxos migratórios internacionais em um país norteadas pelas mesmas diretrizes.  

 

 

2.4.1 Projetos de nova Lei de Migração Brasileira 

 

Não obstante seja evidente a necessidade da existência de uma regulamentação sobre 

a situação do imigrante no Brasil em concordância com uma política migratória embasada na 

proteção aos direitos humanos, atualmente, contudo, o que se pode observar no primeiro 

projeto de reformulação da Lei de Migração é o inverso, ou seja, a incongruência entre a 

proposta de Política Nacional de Imigração e Proteção ao Trabalhador Migrante de 12 de 

maio de 2010 elaborada pelo Conselho Nacional de Imigração (em tramitação no âmbito do 

Governo Federal) e o Projeto de Lei nº 5.655 de 20 de julho de 2009 de autoria do Poder 

Executivo.   

Enquanto a proposta de Política Nacional de Imigração e Proteção ao Trabalhador 

Migrante traz que a sua finalidade inclui “contribuir para a promoção e proteção dos Direitos 
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Humanos dos migrantes e a incrementar os vínculos das migrações com o Desenvolvimento” 

não somente não fazendo distinção entre migrantes regulares e irregulares no Brasil, mas 

destacando como um de seus princípios a garantia ao acesso à Justiça, à educação, à saúde e 

aos benefícios advindos da relação de trabalho a todo migrante e sua família 

independentemente de sua condição migratória252, essa ideia não encontra respaldo no Projeto 

de Lei nº 5.655/ 2009.  

A proposta de Política Nacional de Imigração e Proteção ao Trabalhador Migrante, 

posterior ao Projeto de Lei nº 5.655/ 2009, demonstra uma preocupação social com o 

imigrante. Destaca como fonte de pesquisa para sua elaboração a Convenção das Nações 

Unidas para a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de 

Suas Famílias, não assinada ou ratificada pelo Brasil, mas cuja ratificação foi aprovada pelo 

Conselho Nacional de Imigração, consoante o publicado na Resolução Recomendada nº 10 de 

03/12/2008, que recomenda ao Ministério das Relações Exteriores a adesão253.  

Diferentemente do esperado de um projeto de lei que deveria ser elaborado de forma 

a atualizar o diploma imigratório brasileiro para adequar-se às necessidades de uma economia 

globalizada, o Projeto de Lei nº 5.655/2009, se convertido em lei, não estará em consonância 

com a proposta de Política Nacional de Imigração de 2010 e somente contribuirá para que 

mais uma vez esteja positivada a intenção do legislador imigratório em que a imigração 

ocorra unicamente para permitir a entrada de mão-de-obra especializada no Brasil254.  

Os artigos 2º e 3º desse projeto trazem que a aplicação da lei nortear-se-á pela 

“política nacional de migração, garantia dos direitos humanos, interesses nacionais, sócio-

econômicos e culturais, preservação das instituições democráticas e fortalecimento das 

relações internacionais” e confirma que a política nacional de migração adotará medidas para 

“regular os fluxos migratórios de forma a proteger os direitos humanos dos migrantes, 

especialmente em razão de práticas abusivas advindas de situação migratória irregular.” 

Importante avanço vem positivado no parágrafo único do artigo 5º ao estender aos 

                                                           
252 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: banco de dados. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/ 
cni/>.  Acesso em: 6 maio 2014. 
253 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2014, loc. cit.  
254 BRASIL. Projeto de Lei nº 5.655 de 20 de julho de 2009. Projeto de Lei chamado de "Lei do Estrangeiro". 
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 e a Lei nº 10.683, de 2003. Revoga as Leis nºs 6.815, de 1980; 6.964, de 
1981; 9.076, de 1995; o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.236, de 1985; e o inciso I do art. 5º da Lei nº 8.422, de 1992. 
Poder Executivo, Brasília, DF, 20 de julho de 2009. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/ 
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=443102>. Acesso em: 20 set. 2014.    
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estrangeiros, independentemente de sua situação migratória, o acesso à educação e à saúde; os 

benefícios decorrentes do cumprimento das obrigações legais e contratuais concernentes à 

relação de trabalho, a cargo do empregador; e as medidas de proteção às vítimas e às 

testemunhas do tráfico de pessoas e do tráfico de migrantes. Porém, o artigo 4º destaca que o 

objetivo principal da política migratória será mais uma vez a admissão de mão-de-obra 

especializada para atender o escopo de desenvolvimento econômico brasileiro, a captação de 

recursos e geração de emprego e renda, sem olvidar a proteção ao trabalhador nacional. 255 

Para Ana Paula Sefrin Saladin ficou evidenciado que 

 

(...) embora o projeto estabeleça que a questão migratória deva ser norteada pela 
questão dos direitos humanos, escancara a política de proteção do mercado de 
trabalho para o nacional, e ao mesmo tempo não demonstra grande preocupação com 
a integração do trabalhador imigrante de baixa renda e não documentado. Perpetua-
se, assim, o ciclo de exclusão desses trabalhadores da proteção, do princípio da 
legalidade, em razão de viverem à margem da cidadania, sem direito a ter direitos no 
país com o qual não mantêm vínculo de nacionalidade nem de permanência legal, 
embora sejam economicamente dependentes do trabalho que não conseguiram obter 
em seu país de origem. 256 

 

Vale mencionar ainda que, de acordo com esse projeto, o Conselho Nacional de 

Imigração é transformado em Conselho Nacional de Migração, órgão deliberativo e 

consultivo vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego agora desprovido de poder 

normativo, pois suas atribuições restringir-se-iam a:  

 

Art. 154. O Conselho Nacional de Imigração fica transformado em Conselho 
Nacional de Migração, órgão deliberativo e consultivo vinculado ao Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
§1º Ao Conselho Nacional de Migração compete, sem prejuízo das atribuições do 
Ministério das Relações Exteriores em relação às comunidades brasileiras no 
exterior: 
I - definir e coordenar a política nacional de migração; 
II - propor e coordenar os programas e ações para a implementação da política 
nacional de migração; 
III - recomendar outorga de visto ou autorização de residência, de caráter temporário 
ou permanente, por razões humanitárias; 

                                                           
255 BRASIL. Projeto de Lei nº 5.655 de 20 de julho de 2009. Projeto de Lei chamado de "Lei do Estrangeiro". 
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 e a Lei nº 10.683, de 2003. Revoga as Leis nºs 6.815, de 1980; 6.964, de 
1981; 9.076, de 1995; o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.236, de 1985; e o inciso I do art. 5º da Lei nº 8.422, de 1992. 
Poder Executivo, Brasília, DF, 20 de julho de 2009. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/ 
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=443102>. Acesso em: 20 set. 2014.    
256 SALADINI, Ana Paula Sefrin. Trabalho e imigração. São Paulo: LTR, 2012. p. 204. 
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IV - autorizar a concessão de visto ou de residência, temporário ou permanente, em 
situações não previstas nesta Lei, atendidas as exigências estabelecidas em 
regulamento; 
V - estabelecer exigências complementares para a obtenção do visto temporário 
previsto no inciso III do caput do art. 21, do visto permanente previsto no inciso V 
do caput do art. 34 e das residências temporária e permanente respectivas; 
VI - solucionar os casos omissos e situações especiais; 
VII - estudar e recomendar medidas para proteção dos emigrantes; 
VIII - opinar sobre alterações de legislação relativa à migração; e 
IX - elaborar seu regimento interno. 257 

 

A impossibilidade deste novo Conselho de normatizar, por um lado afastaria a 

discricionariedade do órgão que, com base no Estatuto do Estrangeiro vigente tem a 

permissão de criar tipos específicos de vistos e de autorizações de trabalho, bem como de 

impor, alterar e revogar exigências para sua obtenção por meio de suas Resoluções 

Normativas cujo processo de criação não é de notório conhecimento por falta de positivação 

legal sobre o assunto. Por outro lado, inviabilizaria a atualização normativa de aspectos de um 

tema em constante transformação devido à própria evolução social, papel hodiernamente 

desempenhado pelo Conselho Nacional de Imigração, o que provavelmente contribuiria para 

o engessamento no tratamento jurídico dado à imigração no Brasil.  

Atualmente é justamente o Conselho Nacional de Imigração quem tem adotado uma 

postura progressista e preocupada com os direitos imigrantes a despeito de sua situação de 

regularidade ou não no país, ao propor uma política imigratória inclusiva, ao recomendar a 

ratificação da Convenção das Nações Unidas para a Proteção dos Direitos de Todos os 

Trabalhadores Migrantes e Membros de Suas Famílias pelo Brasil, ou mesmo ao ser precursor 

no reconhecimento de parceiros do mesmo sexo como familiares dependentes elegíveis à 

obtenção de autorização de reunião familiar no Brasil, antecedendo ao próprio Supremo 

Tribunal Federal com sua posição.258        

Talvez um pouco mais próximo da Proposta da Política Nacional de Imigração de 

2010, até por ser posterior a ela, está o Projeto de Lei nº 288 de 2013. Propondo a revogação 
                                                           
257 BRASIL. Projeto de Lei nº 5.655 de 20 de julho de 2009. Projeto de Lei chamado de "Lei do Estrangeiro". 
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 e a Lei nº 10.683, de 2003. Revoga as Leis nºs 6.815, de 1980; 6.964, de 
1981; 9.076, de 1995; o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.236, de 1985; e o inciso I do art. 5º da Lei nº 8.422, de 1992. 
Poder Executivo, Brasília, DF, 20 de julho de 2009. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/ 
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=443102>. Acesso em: 20 set. 2014.    
258 BRASIL. Resolução Normativa nº 77, de 29 de janeiro de 2008. Dispõe sobre critérios para a concessão de 
visto temporário ou permanente, ou de autorização de permanência, ao companheiro ou companheira, em união 
estável, sem distinção de sexo. Conselho Nacional de Imigração. Poder Executivo, Brasília, DF, 29 de janeiro de 
2008. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/resolucoes-normativas.htm>. Acesso em 7 jun. 
2014. 
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parcial do atual Estatuto do Estrangeiro, mantendo as disposições sobre o instituto da 

extradição somente, esse projeto é mais sucinto em comparação à Lei 6.815/1980, regulando a 

situação dos migrantes em 65 artigos.   

Como diferencial, é possível destacar a atenção dispensada ao emigrante brasileiro e 

a meta de proteção de sua dignidade no exterior como princípio norteador da política exterior 

brasileira, consoante o disposto no artigo 55 desse projeto. Além disso, em seu artigo 60, 

tipifica o tráfico internacional de pessoas para fins de migração, “promover, intermediar, 

facilitar ou financiar a entrada irregular de pessoa em território estrangeiro, com o fim de 

obter lucro ou benefício material”, trazendo como pena base dois a seis anos de reclusão e 

multa259.  

Merece destaque seu artigo 3º, parágrafo único, que positiva que os direitos e 

garantias previstos aos migrantes devem prevalecer independentemente de sua condição 

imigratória, ou seja, mesmo os irregulares não estarão excluídos da tutela jurídica, conforme 

segue:   

 

Art. 3º Ao imigrante é garantida, em condição de igualdade com os nacionais, a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, bem como assegurados:  

I - direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos;  

II - direito a liberdade de circulação no território nacional;  

III - direito à reunião familiar dos imigrantes com seus cônjuges e companheiros, 
filhos e familiares dele dependentes;  

IV - medidas de proteção às vítimas e testemunhas de tráfico de pessoas e de 
migrantes;  

V - direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a 
seu país de origem, observada a legislação aplicável;  

VI - direito de reunião para fins pacíficos;  

VII - direito de associação para fins lícitos;  

VIII - acesso aos serviços públicos de saúde e de assistência social, nos termos da 
lei;  

IX - amplo acesso à justiça, inclusive com concessão de gratuidade, desde que 
cumpridos os requisitos legais;  

X - acesso à educação;  

                                                           
259 BRASIL. Projeto de Lei nº 288 de 12 de julho de 2013. Institui a Lei de Migração e regula entrada e estada 
de estrangeiros no Brasil. Poder Legislativo, Brasília, DF, 12 de julho de 2013. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113700 >. Acesso em: 27 set. 2014.    
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XI - garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas e de 
aplicação das normas de proteção ao trabalhador;  

XII- medidas destinadas a promover a integração do imigrante nas respectivas 
comunidades locais.  

Parágrafo único. Os direitos e garantias previstos nesta Lei serão exercidos em 
observância ao disposto na Constituição, independentemente da situação 
migratória, e não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções 
internacionais de que o Brasil seja parte, da legislação interna ordinária, de 
regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como 
dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. 260 
(grifo nosso). 

 

Outro avanço desse projeto em comparação ao atual Estatuto do Estrangeiro é a 

possibilidade do imigrante residir provisoriamente em território nacional após realizado o 

pedido formal de visto temporário ou permanente enquanto aguarda a decisão final sobre sua 

solicitação de visto, ainda que não possua documento válido, conforme artigo 21.261 

Um fator que não apresentou grandes mudanças em comparação ao Projeto de Lei nº 

5.655/2009, é um dos princípios da política migratória aí alvitrado, a busca pelo migrante 

possuidor de conhecimentos específicos, segundo inciso VII, do artigo 2º, que defende o 

“incentivo à admissão de mão de obra especializada necessária ao desenvolvimento 

econômico, social, cultural, científico e tecnológico do Brasil, à captação de recursos e à 

geração de emprego e renda”262.  

Diferentemente tanto do atual Estatuto do Estrangeiro, quanto do Projeto de Lei nº 

5.655/2009, o Projeto de lei nº 288/2013 não sugere modificações nas atuais competências 

executivas e legislativas e nem preconiza a criação de um órgão específico para atender 

demandas migratórias, porém Aloysio Nunes Ferreira, Senador responsável pela apresentação 

deste projeto, em sua justificação menciona:  

 

Por fim, importa destacar que esse projeto zela por não afetar as faculdades do 
Executivo e seu poder de iniciativa legislativa, já que não atribui funções, nem cria 
órgãos para a administração pública. Contudo, sobre esse aspecto cabe pontuar que 
importaria repensar os papéis do Ministério da Justiça, da polícia federal, do 
Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Trabalho e do Conselho 
Nacional de Imigração (CNIg). Diante o grande aumento do fluxo migratório ao 

                                                           
260 BRASIL. Projeto de Lei nº 288 de 12 de julho de 2013. Institui a Lei de Migração e regula entrada e estada 
de estrangeiros no Brasil. Poder Legislativo, Brasília, DF, 12 de julho de 2013. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113700 >. Acesso em: 27 set. 2014.    
261 BRASIL. Projeto de Lei nº 288 de 12 de julho de 2013., 2013, loc. cit.  
262 BRASIL. Projeto de Lei nº 288 de 12 de julho de 2013., 2013, loc. cit. 
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Brasil, está no momento de pensarmos na oportunidade de criar uma Agência 
Nacional de Migração, fundada em lei federal de migração inspirada pelos direitos 
humanos, como se pretende com esse projeto, e não em decisões administrativas 
casuísticas, e com pessoal preparado para exercer essa função, sem utilizar a polícia 
federal para o que ela não é vocacionada.263 

 

Do conjunto de dispositivos discutidos até aqui, é possível depreender que este 

Projeto de Lei nº 288/2013 está de fato mais inclinado a uma postura de observância aos 

direitos humanos dos migrantes do que uma postura defensiva, como a que permeia a Lei nº 

6.815/1980.  

Podendo ser “considerado mais abrangente e próximo do ideal por especialistas e 

demais defensores dos direitos dos migrantes”264 em comparação aos demais projetos para a 

alteração da Lei 6.815/1980 em trâmite, o Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos 

Direitos dos Migrantes no Brasil, criado pela Comissão de Especialistas instituída pelo 

Ministério da Justiça por meio da Portaria nº 2.162/2013, traz uma proposta de mudança de 

paradigma na política migratória brasileira265.  

Este anteprojeto, que propõe a revogação integral da atual Lei nº 6.815/1980, passa a 

tratar a questão do migrante como tema de direitos humanos, e não mais como tema de 

segurança nacional; além de permitir a entrada regular no país de pessoas que buscam 

emprego, e não somente de profissionais especializados designados para desempenhar tarefas 

específicas em empresas brasileiras pré-determinadas, conforme a lei vigente e o que é 

reiterado no Projeto de Lei nº 5.655 de 20 de julho de 2009266. 

Segundo publicação do Laboratório de Direitos Humanos da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, a elaboração deste anteprojeto seguiu a seguinte trajetória:  

 

Em 2013, o Ministério da Justiça, por meio da Portaria n° 2.162/2013, criou uma 
Comissão de Especialistas com a finalidade de apresentar uma proposta de 
Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil. 
Entre 25 de julho de 2013 e 30 de maio de 2014, a Comissão realizou 7 reuniões 
presenciais das quais participaram representantes de órgãos do governo e de 

                                                           
263 BRASIL. Projeto de Lei nº 288 de 12 de julho de 2013., 2013, op. cit., p. 30 (justificação).  
264 COMISSÕES no Senado discutem lei de imigração. MigraMundo, São Paulo, 6 jun. 2014. Disponível em: < 
http://migramundo.com/2014/06/06/comissoes-no-senado-discutem-lei-de-imigracao/>. Acesso em: 27 set. 
2014. 
265 NOVA Lei de Migrações deverá substituir Estatuto do Estrangeiro. Portal Brasil, Brasília, 29 ago. 2014. 
Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/08/nova-lei-de-migracoes-devera-substituir-
estatuto-do-estrangeiro >. Acesso em: 27 set. 2014. 
266 NOVA Lei de Migrações deverá substituir Estatuto do Estrangeiro., 2014, loc. cit.  

http://migramundo.com/2014/06/06/comissoes-no-senado-discutem-lei-de-imigracao/
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instituições internacionais, parlamentares, especialistas e acadêmicos convidados. 
Promoveu, ainda, duas audiências públicas com ampla participação de entidades 
sociais e da cidadania. Os membros da Comissão participaram individualmente de 
numerosas atividades relativas aos direitos dos migrantes em diversas cidades do 
Brasil. Uma primeira versão do Anteprojeto foi difundida em abril de 2014, e a 
seguir submetida à discussão em audiência pública. Com base naquela versão, a 
Comissão recebeu mais de duas dezenas de contribuições escritas de entidades 
públicas e sociais, e também individuais de migrantes e de especialistas, além de 
levar em consideração os comentários da SAL/MJ. Por fim, a Comissão tomou 
conhecimento das recomendações da I Conferência Nacional sobre Migrações e 
Refúgio – COMIGRAR, ocorrida entre 30/5 e 1°/6.267 

 

Documento intitulado “Entenda o Anteprojeto de Lei de Migrações”, publicado no 

sítio do Ministério da Justiça, traz as principais características deste anteprojeto:  

 

 Abandono do Estatuto do Estrangeiro, primariamente por necessidade de 
compatibilidade com a Constituição Federal e com os tratados internacionais de 
Direitos Humanos vigentes;  

 Mudança de paradigma na política migratória, atualmente subordinada à lógica da 
segurança nacional e controle documental voltado ao acesso de mercado de 
trabalho;  

 Abandono da tipologia “estrangeiro”, que tem conotação pejorativa; “migrantes” 
incluem os brasileiros que deixam o país;  

 Incorporação de reivindicações da sociedade civil como a criação de um órgão 
estatal centralizado para atendimento aos migrantes, em especial para 
regulamentação;  

 Brasil é um dos únicos países no mundo sem serviço especializado de migrações; 

 Adaptação legislativa à realidade de mobilidade humana e globalização 
econômica.268   

 

A necessidade de compatibilidade com a Constituição Federal e com os tratados 

internacionais de Direitos Humanos vigentes é observada neste anteprojeto “com o objetivo 

de dotar a ordem jurídica pátria de coerência sistêmica”269, tendo em vista que a Lei nº 

6.815/1980 possui muitos dispositivos que não foram recepcionados pela Carta Magna e, 

datado de 1980, também não reflete mais a realidade brasileira inserida em um contexto de 

                                                           
267 COMISSÃO de especialistas apresenta Anteprojeto de Lei de Migrações. LADIH, Rio de Janeiro, 16 ago. 
2014. Disponível em: < http://www.ladih.org/wordpress/?p=1337>. Acesso em: 20 set. 2014. 
268 ENTENDA o Anteprojeto de Lei de Migrações. Ministério da Justiça, Brasília, 29 ago. 2014. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/noticias/proposta-de-nova-lei-de-migracoes-devera-substituir-estatuto-criado-durante 
-a-ditadura/entenda_novo_estatutoestrangeiro2.pdf>. Acesso em: 28 set. 2014.  
269 BRASIL. Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil. Institui a Lei 
de Migração e cria a Autoridade Nacional Migratória. Ministério da Justiça, Brasília, 31 jul. 2014. Disponível 
em: <http://pt.slideshare.net/justicagovbr/anteprojeto-novo-estatutoestrangeiro>. Acesso em: 27 set. 2014.    

http://www.justica.gov.br/noticias/proposta-de-nova-lei-de-migracoes-devera-substituir-estatuto-criado-durante-a-%20ditadura/entenda_novo_estatutoestrangeiro2.pdf
http://www.justica.gov.br/noticias/proposta-de-nova-lei-de-migracoes-devera-substituir-estatuto-criado-durante-a-%20ditadura/entenda_novo_estatutoestrangeiro2.pdf
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globalização econômica e de movimentos migratórios em decorrência da própria 

globalização, conforme já discutido nesta pesquisa. 

A fragmentação do atendimento ao migrante em órgãos estatais diversos como 

ocorre atualmente, vez que os estrangeiros em sua maioria precisam necessariamente requerer 

assistência do Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça e Polícia Federal para 

regularizarem sua situação imigratória e laboral no país, não deverá existir caso esse 

anteprojeto seja futuramente convertido em lei. Isso porque ele propõe, em seu artigo 72, o 

estabelecimento de um órgão estatal especializado para atendimento dos migrantes, a 

Autoridade Nacional Migratória - ANM, entidade da Administração Pública Federal de 

regime autárquico especial, vinculada à Presidência da República, com sede e foro no Distrito 

Federal, que poderá estabelecer unidades regionais270.   

Competirá à Autoridade Nacional Migratória, entre outras atribuições, lidar 

processualmente com assuntos relacionados com a nacionalidade, a naturalização e o regime 

jurídico dos imigrantes, além dos referentes à determinação da condição refugiado, de asilo 

político, da proteção especial ao apátrida, e das políticas nacionais específicas; bem como 

coordenar-se com órgãos setoriais, entidades da sociedade civil e organismos internacionais 

para o aprimoramento do atendimento dos migrantes por serviços públicos, programas e ações 

no país271.  

Este anteprojeto “guarda integral respeito ao acervo brasileiro e internacional relativo 

ao refúgio, procurando evitar referências redundantes e, com isto, também o risco de ensejar 

justaposição ou dissenso entre diferentes normas”272; além de suprimir, no plano 

infraconstitucional (atento aos limites da Carta Magna), restrições ao exercício de direitos 

políticos existentes na vigente Lei nº 6.815/1980.  

Oportuno ressaltar que este anteprojeto se diferencia dos demais projetos para a 

alteração do Estatuto do Estrangeiro já em seu processo de elaboração, pois sendo resultado 

da participação social, em especial, de organizações sociais com longa tradição de trabalho 

junto aos migrantes, há a efetiva aproximação entre a realidade dos migrantes e os 

mecanismos jurídicos de proteção dessas pessoas.  

                                                           
270 BRASIL. Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil. Institui a Lei 
de Migração e cria a Autoridade Nacional Migratória. Ministério da Justiça, Brasília, 31 jul. 2014. Disponível 
em: <http://pt.slideshare.net/justicagovbr/anteprojeto-novo-estatutoestrangeiro>. Acesso em: 27 set. 2014.    
271 BRASIL. Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil., 2014, loc. cit. 
272 BRASIL. Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil., 2014, loc. cit. 
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Como esclarece a apresentação deste anteprojeto, com sua exposição de motivos, é 

justamente a facilitação na regularização da situação migratória, bem como o tratamento 

humanitário do migrante que viabilizará sua inserção social e o devido aproveitamento das 

vantagens que a migração pode trazer para o Brasil.  

Resta evidenciado:  

 

Burocratizar e restringir a regularização migratória não evita o deslocamento, mas 
degrada as condições de vida do migrante, que passa, com razão, a temer as 
autoridades. A precariedade decorrente da ausência de autorização para trabalho e 
permanência no país é um evidente fator de agravamento do déficit de efetividade 
dos direitos, não apenas dos migrantes, mas também da população brasileira que 
com eles convive273. 

 

Da análise das propostas para a alteração da lei migratória brasileira aqui 

apresentadas, é possível inferir que a necessidade de atualização da legislação migratória foi 

identificada por representantes do poder legislativo, executivo, até por organizações sociais, 

contudo, tão essencial quanto a adequação de normas de migração à realidade brasileira e 

mundial é a compreensão de que a elaboração de uma política migratória deve se coadunar à 

legislação migratória que amparará juridicamente suas medidas, e não deve ser restritiva ao 

ponto de tornar-se desprovida de efetividade pela impossibilidade de observância de suas 

diretrizes.    

 

 

2.4.2 Instrumento de regulação: eSocial 

 

Publicado no Diário Oficial da União de 18 de julho de 2013, o Ato Declaratório 

Executivo nº 5, de 17 de julho de 2013, aprovou e divulgou o leiaute (layout) do Sistema de 

Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, 

denominado eSocial. Elaborado como um projeto do governo federal para unificar o envio de 

informações de empregadores em relação aos seus empregados, trabalhadores autônomos e 

                                                           
273 BRASIL. Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil. Institui a Lei 
de Migração e cria a Autoridade Nacional Migratória. Ministério da Justiça, Brasília, 31 jul. 2014. Disponível 
em: <http://pt.slideshare.net/justicagovbr/anteprojeto-novo-estatutoestrangeiro>. Acesso em: 27 set. 2014.    
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trabalhadores sem vínculo empregatício274, o eSocial é uma ação conjunta da Caixa 

Econômica Federal, do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, do Ministério da 

Previdência Social – MPS, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, e da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil – RFB, com a participação do Ministério do Planejamento, 

responsável pela assessoria aos demais entes na equalização dos diversos interesses de cada 

órgão, bem como pela gestão da condução do projeto por meio de sua Oficina de Projetos.275 

Este projeto, incialmente implantado como ferramenta opcional de envio de 

informações trabalhistas e fiscais para empregadores domésticos a partir de junho de 2013, 

mas em fase de aperfeiçoamento para estender-se como sistema obrigatório de envio de dados 

a todos os empregadores até o final de 2015, tem por finalidade unificar as informações 

prestadas por empregadores nesse sistema integrado, de modo que diversos órgãos do governo 

tenham acesso aos dados trabalhistas, previdenciários e tributários nele inseridos, integrando 

também os sistemas informatizados das empresas com o ambiente nacional do eSocial para 

possibilitar a automação na transmissão das informações dos empregadores, com a 

consequente padronização dos cadastros das pessoas físicas e jurídicas no âmbito dos órgãos 

participantes do projeto. 276 

São exemplos de eventos oriundos da relação laboral a serem declarados por meio do 

eSocial a admissão de profissionais, demissão, afastamento, aviso prévio, férias, comunicação 

de acidente de trabalho, alterações de salário, obrigações relativas à medicina do trabalho, 

folha de pagamentos, ações judiciais trabalhistas, retenções de contribuições previdenciárias, 

imposto de renda retido na fonte, informações sobre FGTS, etc. 277 

O Manual de Orientação do eSocial em sua versão 1.1 dispõe 

 

O eSocial tem por objeto estabelecer a forma única com que passam a ser prestadas 
as informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais relativas à 
contratação e utilização de mão de obra onerosa, com ou sem vínculo empregatício e 
também de outras informações previdenciárias previstas na lei n° 8.212, de 24 de 
julho de 1991, e de rendimentos pagos por si sujeitos à retenção na fonte.278 

                                                           
274 A empresa deverá prestar informações cadastrais dos trabalhadores sem vínculo de emprego, porém daqueles 
que tenham natureza permanente, como por exemplo, diretores não empregados e cooperados de cooperativa de 
produção e de trabalho - ESOCIAL: banco de dados. Disponível em: < http://www.esocial.gov.br>. Acesso em: 
4 out. 2014. 
275 ESOCIAL: banco de dados. Disponível em: < http://www.esocial.gov.br>. Acesso em: 13 jun. 2014. 
276 ESOCIAL, 2014, loc. cit.  
277 ESOCIAL, 2014, loc. cit.  
278 ESOCIAL, 2014, loc. cit.  
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Informações publicadas no sítio oficial elaborado para o eSocial trazem que o 

funcionamento desse sistema poderá ocorrer de duas formas, por meio do acesso por parte do 

empregador ao sítio “www.esocial.gov.br” para o envio de dados, ou através do 

estabelecimento de uma conexão direta entre o software utilizado pela empresa para 

armazenamento de seus dados relativos ao seu quadro de empregados com o sistema do 

eSocial. Realizado o envio de arquivos assinados eletronicamente com a utilização de 

certificação digital por parte da empresa e verificada a integridade das informações enviadas, 

o sistema emitirá um protocolo de recebimento e o remeterá ao empregador. 

O cronograma inicial desse projeto foi publicado no Diário da Oficial da União de 7 

de janeiro de 2014, na Circular nº 642, de 6 de janeiro de 2014, do Ministério da Fazenda em 

conjunto com a Caixa Econômica Federal, Superintendência Nacional de Fundo de Garantia e 

Vice-Presidência de Fundos de Governo e Loterias, estabelecendo que as informações 

referentes aos eventos decorrentes das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, 

deveriam ser transmitidos em meio eletrônico pelo empregador (por outros obrigados a eles 

equiparados ou por seu representante legal) observados os prazos descritos abaixo:  

  

2.1 A transmissão dos eventos iniciais e tabelas deverá ocorrer: a) até 30/04/2014 
para produtor rural pessoa física e segurado especial; b) até 30/06/2014 para as 
empresas tributadas pelo Lucro Real; c) até 30/11/2014 para as empresas tributadas 
pelo Lucro Presumido, Entidades Imunes e Isentas e optantes pelo Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, Micro Empreendedor Individual 
(MEI), contribuinte individual equiparado à empresa e outros equiparados a empresa 
ou a empregador; d) até 31/01/2015 para os órgãos da administração direta da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como suas autarquias e 
fundações.  
2.2 A transmissão dos eventos não periódicos passa a ocorrer, a partir da inclusão 
dos eventos iniciais no eSocial, quando do seu fato gerador.  
2.3 A transmissão dos eventos mensais de folha de pagamento e encargos 
trabalhistas deverá ocorrer: a) a partir da competência maio de 2014 para os 
relacionados na alínea "a" do subitem 2.1; b) a partir da competência julho de 2014 
para os obrigados relacionados na alínea "b" do subitem 2.1; c) a partir da 
competência novembro de 2014 para os obrigados relacionados na alínea "c" do 
subitem 2.1; e d) a partir da competência janeiro de 2015 para os obrigados 
relacionados na alínea "d" do subitem 2.1.279 

                                                           
279 BRASIL. Circular nº 642, de 6 de janeiro de 2014. Aprova e divulga o leiaute do Sistema de Escrituração 
Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial. Ministério da Fazenda, Caixa 
Econômica Federal, Vice-Presidência de Fundos de Governo e Loterias. Poder Executivo, Brasília, DF, 6 de 
janeiro de 2014. Disponível em: < http://www.esocial.gov.br/doc/Circular642CEF.pdf >. Acesso em 13 jun. 
2014. 

http://www.esocial.gov.br/
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Contudo, este cronograma sofreu alterações após audiência realizada em 21 de maio 

de 2014 pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Receita Federal do Brasil (RFB), 

Ministério da Previdência Social (INSS) e a Federação Nacional das Empresas de Serviços 

Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas 

(FENACON). Nessa audiência, embora não tenha sido fixado cronograma definitivo da 

implantação do sistema, o Ministro do Trabalho Manoel Dias divulgou que entre junho e 

agosto de 2014 seria publicada uma nova versão do manual de especificação técnica do 

sistema após decisão final do layout a ser utilizado, e o Grupo de Trabalho e o Comitê Gestor 

teriam seis meses para trabalhar a proposta de inserção de dados por meio desse layout, além 

de seis meses posteriores a essa etapa para a realização de testes. Ao final dos testes, em torno 

de julho e setembro de 2015, teria início a obrigatoriedade da utilização do eSocial pelas 

grandes empresas (aquelas cujo faturamento anual superar R$ 3,6 milhões no ano de 2014). 

Somente após aplicado às grandes empresas, o Grupo de Trabalho e o Comitê Gestor 

estudarão condições diferenciadas para a utilização desse sistema pelas micro e pequenas 

empresas, bem como por microempreendedores individuais.280  

Insta salientar, entretanto, que este novo cronograma também não vem sendo 

cumprido, pois até a presente data ainda não foi publicada a nova versão do manual de 

especificação técnica do sistema e, como consequência, os demais passos para a implantação 

desse sistema também não tiveram seguimento.281    

Segundo manual de perguntas e respostas disponibilizado no sítio da Receita Federal, 

a implantação do eSocial tem como objetivos “viabilizar a garantia de direitos previdenciários 

e trabalhistas; simplificar o cumprimento de obrigações; e aprimorar a qualidade de 

informações das relações de trabalho, previdenciárias e fiscais.” 282 

Sendo um sistema que integra as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, 

essa reunião de dados em um único ambiente consorciado (on line) disponibilizado às 

autoridades governamentais tem o potencial de padronizar e reduzir trâmites administrativos 

obrigatórios aos empregadores, aumentar a transparência e segurança jurídica na transmissão 

                                                           
280 RECEITA FEDERAL: banco de dados. Disponível em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/Automatico 
SRFsinot/2014/05/26/2014_05_22_18_18_42_317747688.html>. Acesso em: 13 jun. 2014.  
281 ESOCIAL: banco de dados. Disponível em: <http://www.esocial.gov.br/QualificacaoCadastral.aspx>. Acesso 
em: 4 out. 2014.   
282 ESOCIAL, 2014, loc. cit. 
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de dados, dar celeridade na verificação e concessão de gozo de direitos trabalhistas e 

previdenciários aos empregados, e evitar o cometimento de fraudes contra os sistemas fiscal, 

previdenciário e trabalhista brasileiros facilitando a fiscalização e autuação de empresas que 

omitem e alteram dados ilegalmente para reduzir suas obrigações legais.  

A viabilização de um controle mais acirrado sobre aspectos da relação laboral, fiscal 

e previdenciária de empregadores e empregados tende a permitir o aumento na arrecadação de 

tributos e multas por inobservância a dispositivos legais, e a beneficiar não somente os 

trabalhadores, e sim a sociedade de maneira geral ao contribuir para a diminuição da 

concorrência desleal de empregadores irregulares, sonegadores de impostos e em desrespeito 

às normas trabalhistas e previdenciárias com os empregadores regulares, que suportam 

integralmente custos de produção por observarem as exigências legais para a contratação de 

empregados.  

Consoante o apresentado em evento realizado no dia 23 de outubro de 2013 pela 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), a atual falta de integração entre os 

órgãos públicos culmina na necessidade dos empregadores em apresentar diversos 

documentos referentes ao seu quadro de empregados, por vezes com dados repetidos, como 

por exemplo a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 

Informações à Previdência Social (GFIP), Guias do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), Registro de Empregados, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED), Termos de Rescisão, Guias de Seguro Desemprego, Comunicação de Acidente de 

Trabalho (CAT), Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) e Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). 283  

Como consequências da complexidade e do excesso de formulários obrigatórios a 

serem apresentados e procedimentos administrativos aos quais estão sujeitos os 

empregadores, observa-se a existência de dificuldade para garantir os direitos dos 

trabalhadores, tempo demasiado dispendido para a declaração e o pagamento de tributos (são 

calculadas em média duas mil e seiscentas horas anuais para o pagamento de impostos no 

Brasil), baixa qualidade nas informações enviadas aos órgãos governamentais e a ocorrência 

de fraudes e pagamentos de benefícios previdenciários, por exemplo, indevidamente. Diante 

dessa situação, o eSocial tem como premissas a construção coletiva e gestão compartilhada, a 

                                                           
283 FIESP: banco de dados. Disponível em: < http://www.fiesp.com.br/agenda/get-esocial-uma-nova-era-entre-
empregados-empregadores-e-governo>. Acesso em: 13 jun. 2014. 

http://www.fiesp.com.br/agenda/get-esocial-uma-nova-era-entre-empregados-empregadores-e-governo
http://www.fiesp.com.br/agenda/get-esocial-uma-nova-era-entre-empregados-empregadores-e-governo
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autonomia no tratamento das informações e utilização das informações no limite das 

atribuições e competências, e a prestação única da informação sem criação de novas 

obrigações.284 

Tomando por base que o eSocial será obrigatório para todos os empregadores, esse 

sistema também será aplicável para a contratação de imigrantes. Algumas modificações nos 

trâmites de contratação desses profissionais, portanto, serão observadas. Dentre essas 

modificações, a primeira a ser observada será o registro inicial do trabalhador imigrante.  

Enquanto atualmente dispõe a Resolução Normativa nº 104/2013 que o profissional 

estrangeiro deverá ser registrado na empresa tomadora de seus serviços em até trinta dias a 

contar de sua entrada no país (disposição essa expressa como cláusula obrigatória no modelo 

de contrato de trabalho por prazo determinado estabelecido nessa resolução), e 

compreendendo que esse registro inicial atualmente é feito de maneira incompleta, sendo 

adequado após a obtenção dos documentos brasileiros pelos estrangeiros, mas sem prejuízo do 

pagamento de sua remuneração desde o início de suas atividades no Brasil; de acordo com o 

atual manual de instruções do eSocial, o registro da admissão de um trabalhador deverá ser 

incluído no sistema desde trinta dias antes do início de suas atividades na empresa até a data 

efetiva do exercício de suas atribuições como limite final, de modo que somente será 

permitido o início do trabalho do empregado contratado na empresa após sua admissão ser 

devidamente transmitida pelo eSocial com todos os dados indicados pelo sistema como 

obrigatórios285.  

Analisando especificamente o impacto que essa regra terá na contratação de 

imigrantes, partindo da noção de que os estrangeiros que se dirigem ao Brasil amparados 

especificamente por vistos de trabalho somente são autorizados a entrar no país após a 

concessão de seu visto de trabalho, excluídos aqueles obtidos por vínculo familiar com 

cidadão brasileiro ou portador de visto permanente para o Brasil, ou por meio de acordos 

bilaterais ou multilaterais entre os países do Mercosul (e seus posteriores associados e 

aderentes), a observância conjunta das normas de imigração e trabalhistas a partir do eSocial 

poderá ser de difícil aplicação. Isso porque somente após a entrada no país com o visto de 

trabalho podem os imigrantes iniciar os procedimentos para a solicitação de seus documentos 

                                                           
284 FIESP: banco de dados. Disponível em: < http://www.fiesp.com.br/agenda/get-esocial-uma-nova-era-entre-
empregados-empregadores-e-governo>. Acesso em: 13 jun. 2014. 
285 ESOCIAL: banco de dados. Disponível em: < http://www.esocial.gov.br/Faq.aspx>. Acesso em: 13 jun. 2014.   
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brasileiros, Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS), após o comparecimento em atendimento agendado ao Departamento de 

Polícia Federal e à Delegacia Regional do Trabalho seguindo a disponibilidade desses órgãos. 

Presumindo-se que não será possível a inclusão de trabalhadores no ambiente do eSocial que 

não disponham de seus documentos brasileiros de identificação, surge a dúvida sobre o 

provável obstáculo ou até prejuízo a ser enfrentado pelos imigrantes diante desses trâmites.   

Ponderando que empresas em cumprimento ao prazo de inclusão de admissões do 

eSocial se recusem a receber imigrantes para o início de suas atividades até que possuam seus 

documentos brasileiros de forma a permitir a inserção no sistema, é possível concluir que 

desde a entrada no país até a obtenção dos documentos pertinentes e possibilidade de registro 

no eSocial os estrangeiros não poderão iniciar seu trabalho nas empresas brasileiras e, como 

consequência, não perceberão remuneração durante seu período de regularização no país. 

Com isso indiretamente transferir-se-á, portanto, os custos de eventual demora de órgãos 

públicos brasileiros na emissão de documentos ao profissional estrangeiro com intenção de 

trabalho no Brasil.  

Especula-se sobre a possibilidade de o eSocial acarretar a extinção da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS), por digitalizar as folhas de pagamentos e unificar as 

declarações fiscais, trabalhistas e previdenciárias286, mas enquanto isso não ocorrer, a demora 

na obtenção desse documento, bem como do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), 

poderá ser ainda mais prejudicial aos trabalhadores imigrantes do que ocorre hodiernamente, 

em face de um sistema totalmente automatizado e, presumivelmente, sem grandes 

possibilidades de adaptação à falta de dados de identificação desses profissionais. 

Notícia publicada no Portal Brasil em 17 de setembro de 2014 sobre a nova versão da 

Carteira de Trabalho não sinaliza para a extinção deste documento. Ao contrário, nesta data 

foi entregue na sede da Superintendência Regional do Trabalho em Fortaleza, pelo Ministro 

do Trabalho e Emprego (MTE), Manoel Dias, a primeira Carteira de Trabalho Digital para um 

trabalhador cearense. O novo documento apresenta um sistema de emissão com a validação 

nacional de dados feita de forma on-line, permitindo o cruzamento de dados com outros 

bancos governamentais, mantendo as informações do trabalhador atualizadas, viabilizando 

                                                           
286CARTEIRA de trabalho será extinta, diz gerente do eSocial. Diário Comércio Indústria e Serviços, Santa 
Catarina, 12 dez. 2013. Disponível em: < http://www.dci.com.br/politica-economica/carteira-de-trabalho-sera-
extinta,-diz-gerente-do-esocial-id376271.html>. Acesso em: 14 jun. 2014. 
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assim, posteriormente, a formação de um banco de dados único, facilitando o pagamento de 

benefícios trabalhistas e previdenciários. Válida em todo o território nacional a Carteira de 

Trabalho Digital traz as informações da carteira profissional antiga, numeração única para 

todas as vias e uma tarja magnética. Embora esteja ainda na fase inicial de seu lançamento 

(devendo já ser emitida em Duque de Caxias, Rio de Janeiro até dezembro de 2014), a 

previsão fornecida pelo Ministério do Trabalho é de que este documento seja entregue ao 

trabalhador no mesmo dia de sua solicitação287. É possível perceber que essa mudança, ou 

seja, a digitalização das informações neste novo modelo de Carteira de Trabalho segue a 

mesma linha do eSocial: buscar dar mais visibilidade aos órgãos públicos sobre todos os 

aspectos da relação entre empregador e empregado, reduzir fraudes e reforçar a segurança nos 

processos operacionais.  

A argumentação em favor da segurança nos procedimentos e dados fornecidos por 

meio do eSocial, contudo, é algo discutível, pois se quem insere os dados no ambiente do 

eSocial é o empregador e a fiscalização estatal terá início após a inserção desses dados, ainda 

que haja maior visibilidade sobre as informações referentes à relação laboral estarão os órgãos 

estatais dependendo da proba conduta do empregador. Em outras palavras, caso o empregador 

envie, por desconhecimento ou mesmo com a intenção de dissimular algum dado, 

informações errôneas por meio do ambiente do eSocial, a menos que haja uma fiscalização 

direta na empresa, realizando uma verificação rigorosa sobre como esta entidade manipula os 

dados a serem enviados pelo eSocial, a insegurança sobre as informações trabalhistas, 

previdenciárias e tributárias persistirão.  

Nos casos específicos dos trabalhadores imigrantes, não somente a demora na inicial 

obtenção de seus documentos brasileiros, mas também considerando o fato de que esses 

documentos possuem uma menor validade em comparação aos emitidos para os brasileiros, a 

constante necessidade de renovação e atualização dos registros desses profissionais pode ser 

dificultada caso o eSocial não seja devidamente adaptado a essas diferentes situações.  

A partir das informações até o momento disponíveis sobre o eSocial é possível 

perceber que ainda existem dúvidas sobre como esse novo sistema será implantado 

definitivamente. A promessa de redução na burocracia para prestar informações aos órgãos do 

                                                           
287 MINISTÉRIO lança carteira de trabalho digital no Ceará. Portal Brasil, Brasília, 17 set. 2014. Disponível 
em:<http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/09/ministerio-lanca-carteira-de-trabalho-digital-no-
ceara>. Acesso em: 4 out. 2014. 
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governo, bem como a possibilidade de uma fiscalização em tempo real para garantir os 

direitos trabalhistas e previdenciários dos empregados, à primeira vista, parece algo positivo. 

Todavia, sob a ótica dos empregados imigrantes, esse sistema somente será benéfico se 

considerar sua realidade imigratória e as particularidades em suas regras de contratação e, por 

ora, não é possível determinar com certeza se isso será feito.    
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3 PARA ALÉM DE MEROS MIGRANTES: O STATUS DE 

REFUGIADO 

 

Ao contrário da migração voluntária para fins laborais, amplamente discutida no 

capítulo anterior, a migração de refugiados é um tipo de migração forçada, permeada pela 

ideia de perseguição.  

O regime internacional para refugiados, diretamente ligado ao regime internacional 

dos direitos humanos, surgiu pouco após a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948.  

 

O regime internacional dos refugiados pode ser definido como o conjunto de 
normas, leis e instituições desenhado para proteger e assistir os migrantes forçados 
que cruzaram uma fronteira internacional devido ao medo de perseguição ou – 
conforme instrumentos regionais – devido à violência generalizada em seus próprios 
países, agressão estrangeira, conflitos internos ou violação massiva de direitos 
humanos.288  

 

As atrocidades cometidas durante as Guerras Mundiais trouxeram para alguns países 

a consciência de que os próprios Estados, detentores da incumbência de proteger seus 

cidadãos, eram na realidade potenciais violadores de direitos fundamentais inclusive de seus 

nacionais. Logo, era imprescindível que direitos fundamentais fossem garantidos no plano 

internacional289.  

A evolução da regulação do direito de asilo, se deu inicialmente, portanto, em 

decorrência de uma preocupação dos países aliados com a estabilidade na Europa, e em razão 

da necessidade de uma solução humanitária para cerca de 40 milhões de pessoas deslocadas 

de seus territórios por regimes totalitários na primeira metade do século XX e ao final da 

Segunda Guerra Mundial. Diversos Estados passaram então a reconhecer a fuga decorrente de 

                                                           
288 REIS, Rossana Rocha; MENEZES, Thais Silva. Direitos humanos e refúgio: uma análise sobre o momento 
anterior à determinação do status de refugiado. Revista Sociologia Política: Curitiba, v. 22, n. 49, p. 61-83, mar.  
2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-4478201400010000 
4&lng =pt&nrm=iso>. Acesso em 23 ago. 2014. p. 62.    
289 REIS, Rossana Rocha; MOREIRA, Julia Bertino. Regime internacional para refugiados: mudanças e 
desafios. Revista Sociologia Política: Curitiba, v. 18, n. 37, p. 17-30, out.  2010.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782010000300003&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em:  23  ago.  2014. p. 18. 
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perseguição racial, religiosa, política, social, como um direito do indivíduo merecedor de 

tutela internacional, e para viabilizar e exercício deste direito uma regulação precisaria ser 

criada.290    

Preocupada com a temática dos refugiados, a Organização das Nações Unidas 

(ONU), após a realização de sua Assembleia Geral, adotou resoluções em 1946 com foco em 

sua proteção. O relatório do Terceiro Comitê (documento A/17 de 12 de fevereiro de 1946) 

trouxe a recomendação ao Conselho Econômico e Social que em relação ao tema dos 

refugiados considerasse três princípios: o escopo e natureza internacional da problemática dos 

refugiados; a proibição de compelir qualquer refugiado ou pessoa deslocada, em situação de 

risco, a retornar ao seu país de origem quando esses indivíduos validamente expressassem sua 

objeção ao retorno (princípio do non-refoulement, a seguir discutido); a necessidade do 

estabelecimento de um órgão internacional com a preocupação do futuro dos refugiados e 

pessoas deslocadas, como resultado deste relatório.291 

Em 1948 entrou em vigor a Organização Internacional para Refugiados (OIR) que 

tinha como atribuições: “(1) identificação, registro e classificação dos refugiados, (2) auxílio e 

assistência, repatriação, proteção jurídica e política, (3) transporte e reassentamento e (4) 

restabelecimento de refugiados”292. Pertinente apontar que a Constituição da OIR trazia uma 

definição de refugiado mais ampla que as anteriormente discutidas, e incluía em seu mandato 

os deslocados internos, até o momento sem tutela jurídica convencional293.  

A individualização do conceito de refugiado e a descrição das razões de perseguição 

foram avanços observados na Constituição da OIR. Logo, foi a partir dessa nova definição 

que o aspecto coletivo deixou de ser decisivo para o reconhecimento do status de refugiado e 

um procedimento de elegibilidade individual passou a ser aplicado294.  

 
                                                           
290 REIS, Rossana Rocha; MOREIRA, Julia Bertino. Regime internacional para refugiados: mudanças e 
desafios. Revista Sociologia Política: Curitiba, v. 18, n. 37, p. 17-30, out.  2010.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782010000300003&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em:  23  ago.  2014. p. 17.  
291 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS: banco de dados. Disponível em: < http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/032/59/IMG/NR003259.pdf?OpenElement>. Acesso em: 11 out. 2014. 
292 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 
brasileiro.  São Paulo: Método, 2007. p. 79.  
293 ANDRADE, José H. Fischel de. O Brasil e a organização internacional para os refugiados (1946-
1952). Revista Brasileira de política Internacional, Brasília, v. 48, n. 1, p. 1-37, jun.  2005.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292005000100003&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em: 23 ago. 2014. p. 9. 
294 ANDRADE, op. cit., p. 10-11. 
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Em relação à descrição das razões de perseguição, José H. Fischel de Andrade 

explica:   

 

Outro avanço trazido pela conceituação de “refugiado” foi a menção de perseguição 
e do seu respectivo bem fundamentado temor. O fato – não só de descrever as razões 
que faziam de uma pessoa um refugiado, mas também de associar tais razões a um 
elemento parcialmente subjetivo, nomeadamente, o temor – fez com que todo 
refugiado tivesse que justificar o temor invocado por meio de sua comprovação, a 
qual se deveria dar por meio de provas baseadas tanto em fatos objetivos, quanto nos 
fatores pessoais que o faziam temer perseguição, no presente ou no futuro, mesmo 
não tendo ele sido perseguido no passado.295 

 

Como havia sido criada com limite temporal, originariamente até 30 de junho de 

1950, em 28 de fevereiro de 1952 a OIR encerrou suas atividades, vindo a ser sucedida pelo 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), agência da ONU296.  

Quando a OIR foi extinta, de início suas competências foram transferidas para outras 

organizações e para os Estados que possuíam refugiados em seus territórios, o que aprofundou 

os problemas internacionais referentes ao refúgio:   

 

Os países, onde os refugiados se encontravam, não se mostravam muito ansiosos em 
assumir a responsabilidade que lhes recaía em razão de seu posicionamento 
geográfico, a qual, sustentavam eles, era da comunidade internacional. Essa 
transferência de responsabilidade pelos refugiados, de uma organização 
internacional para governos nacionais, foi de encontro ao conceito lógico da relação 
entre a sociedade internacional e o refugiado, porquanto somente quando a 
responsabilidade conjunta é reconhecida e transformada em ação pode o problema 
dos refugiados ser resolvido satisfatoriamente.297  

 

Com sede em Genebra, o ACNUR foi criado em 14 de dezembro de 1950298, 

inicialmente para prover proteção internacional e buscar soluções para o problema dos 

refugiados (na época, em sua maioria europeus).  Em princípio, este órgão foi criado com um 

                                                           
295 ANDRADE, José H. Fischel de. O Brasil e a organização internacional para os refugiados (1946-
1952). Revista Brasileira de política Internacional, Brasília, v. 48, n. 1, p. 1-37, jun.  2005.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292005000100003&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em: 23 ago. 2014. p. 10-11. 
296 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 
brasileiro.  São Paulo: Método, 2007. p.79.  
297 ANDRADE, op. cit., p. 11. 
298 ACNUR: banco de dados. Disponível em: < http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/breve-
historico-do-acnur/>. Acesso em: 11 out. 2014.  
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mandato de três anos de funcionamento, contudo, em decorrência das constantes crises de 

refugiados, este mandato vem sendo renovado a cada cinco anos299.  

Após divergências entre países sobre sua competência e capacidade de gestão - vez 

que a Europa Ocidental propunha uma agência independente que pudesse angariar fundos, “os 

Estados Unidos preocupados com a questão orçamentária, propunham um organismo 

temporário que exigisse pouco financiamento e não pudesse receber contribuições”300e a 

URSS boicotava negociações por falta de interesse na inclusão dos refugiados como tema na 

pauta da agenda internacional - o ACNUR  foi criado com um pequeno orçamento da 

Assembleia Geral da ONU, contando com contribuições voluntárias.  

Desde sua criação, o ACNUR já assistiu mais de 50 milhões de pessoas, ganhou duas 

vezes o Prêmio Nobel da Paz (nos anos de 1954 e 1981) e, hodiernamente, é uma das 

principais agências humanitárias do mundo, contando com um orçamento atual de 3 bilhões 

de dólares americanos por ano, recebidos por meio de contribuições voluntárias de países 

doadores301.  

Publicação no sítio oficial do escritório do ACNUR no Brasil traz seus propósitos: 

“como organização humanitária, apolítica e social, o ACNUR tem dois objetivos básicos: 

proteger homens, mulheres e crianças refugiadas e buscar soluções duradouras para que 

possam reconstruir suas vidas em um ambiente normal”. 302 

Por meio de escritórios continentais e sub-regionais, a agência da ONU para 

refugiados “atua em 126 países, inclusive em regiões de conflito (como Sudão, Chade, 

Colômbia), zonas afetadas por catástrofes naturais e em operações de repatriação de 

refugiados, como em Angola e no Afeganistão”303. Foi sob a égide do ACNUR que foi 

                                                           
299 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 
brasileiro.  São Paulo: Método, 2007. p. 79. 
300 REIS, Rossana Rocha; MOREIRA, Julia Bertino. Regime internacional para refugiados: mudanças e 
desafios. Revista Sociologia Política: Curitiba, v. 18, n. 37, p. 17-30, out.  2010.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782010000300003&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em:  23  ago.  2014. p. 17. 
301 ACNUR: banco de dados. Disponível em: < http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/breve-
historico-do-acnur/>. Acesso em: 11 out. 2014.  
302 ACNUR, 2014, loc. cit. 
303 ACNUR, 2014, loc. cit. 
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adotado o Protocolo de 1967 (a seguir mencionado). Este protocolo, bem como a Convenção 

de 1951 “formam a base positiva universal do Direito Internacional dos Refugiados”304.  

O conceito de refúgio foi inicialmente positivado em nível internacional pela 

Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, concluída em 28 de julho de 

1951 em Genebra, entrando em vigor em 22 de abril de 1954; e posteriormente ampliado pelo 

Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados assinado pelo Presidente da Assembleia Geral e 

o Secretário-Geral da ONU no dia 31 de janeiro de 1967 em Nova York, entrando em vigor a 

partir de 4 de outubro de 1967. 305  

A Convenção das Nações Unidas de 1951 traz: 

Art. 1º - Definição do termo "refugiado" 

A. Para os fins da presente Convenção, o termo "refugiado" se aplicará a qualquer 
pessoa: 

1) Que foi considerada refugiada nos termos dos Ajustes de 12 de maio de 1926 e de 
30 de junho de 1928, ou das Convenções de 28 de outubro de 1933 e de 10 de 
fevereiro de 1938 e do Protocolo de 14 de setembro de 1939, ou ainda da 
Constituição da Organização Internacional dos Refugiados; 

As decisões de inabilitação tomadas pela Organização Internacional dos Refugiados 
durante o período do seu mandato, não constituem obstáculo a que a qualidade de 
refugiados seja reconhecida a pessoas que preencham as condições previstas no 
parágrafo 2 da presente seção; 

2) Que, em conseqüência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 
1951 e temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo 
social ou opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não 
pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, 
se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência 
habitual em conseqüência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido 
temor, não quer voltar a ele. 

No caso de uma pessoa que tem mais de uma nacionalidade, a expressão "do país de 
sua nacionalidade" se refere a cada um dos países dos quais ela é nacional. Uma 
pessoa que, sem razão válida fundada sobre um temor justificado, não se houver 
valido da proteção de um dos países de que é nacional, não será considerada privada 
da proteção do país de sua nacionalidade.306 

 

                                                           
304 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 
brasileiro.  São Paulo: Método, 2007. p. 88.  
305 ACNUR: banco de dados. Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/o-que-e-a-
convencao-de-1951/>. Acesso em: 10 de nov. 2014. 
306 GENEBRA. Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951). Revê e codifica os acordos 
internacionais anteriores relativos ao estatuto dos refugiados e estende a aplicação desses instrumentos e a 
proteção que eles oferecem por meio de um novo acordo. Organização das Nações Unidas (ONU), Genebra, 28 
jul. 1951. Disponível em: < http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa 
_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf?view=1>. Acesso em 5 out. 2014. 
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Além de trazer uma definição de refugiado, como sendo a pessoa que se encontra 

fora de seu país de nacionalidade ou de residência habitual por temor de ser perseguida em 

virtude de raça, religião nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, a Convenção de 

1951 positivou em seu artigo 33 o princípio do non-refoulement, o que representou uma 

revolução no Direito Internacional da época. Por esse princípio os Estados signatários (e 

posteriores ratificadores desta convenção) se comprometiam a não devolver os solicitantes de 

asilo para seus países de origem, onde suas vidas ou liberdades pudessem ser ameaçadas. Foi 

a partir deste momento que definitivamente convencionou-se a responsabilidade dos Estados 

por indivíduos que não fossem parte de sua população e “em outras palavras, pela primeira 

vez é reconhecida a existência do indivíduo no plano internacional independentemente de sua 

cidadania ou nacionalidade”. 307     

Associados aos movimentos de descolonização nos continentes africano e asiático, 

surgiram novos fluxos de refugiados na década de 1960. Contudo, a situação desses 

indivíduos não se enquadrava na definição expressa na Convenção de 1951 em razão das 

limitações geográficas e temporais por ela impostas ao dispor que o reconhecimento da 

condição de refugiado se daria àqueles que temiam perseguição “em consequência dos 

acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951”, referindo-se aos refugiados da 

Segunda Guerra Mundial. 308 

O Protocolo Relativo ao Estatuto dos Refugiados de 1967 foi elaborado e ratificado 

posteriormente, justamente tomando por base que desde que a Convenção de 1951 foi adotada 

surgiram novas categorias de refugiados. Por este Protocolo, é afastada a restrição temporal e 

territorial existente no conceito de refúgio acima citado para estender a proteção a todos 

aqueles que sofressem perseguição em seus países de origem por motivos de raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas.  

Liliana Lira Jubilut relaciona outros instrumentos que oferecem respaldo ao Direito 

Internacional dos Refugiados neste período, até mesmo por esse ramo do direito decorrer da 

proteção conferida pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos.  

 

                                                           
307 REIS, Rossana Rocha; MOREIRA, Julia Bertino. Regime internacional para refugiados: mudanças e 
desafios. Revista Sociologia Política: Curitiba, v. 18, n. 37, p. 17-30, out.  2010.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782010000300003&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em:  23  ago.  2014. p. 20. 
308 REIS; MOREIRA, 2010, loc. cit.  
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Cita a autora:  

 

Dentre esses instrumentos destacam-se: as Convenções IV e V de Haia relativa aos 
Direitos e Deveres das Potências e Pessoas Neutras no Caso da Guerra Terrestre de 
1907 (artigos 4.º e 6.º respectivamente183), a Declaração Americana de Direitos 
Humanos de 1948 (artigo 27184), a Declaração Universal dos Direitos do Homem 
de 1948 (artigos 2.º, 3.º, 14, 18 e 21185), a Terceira Convenção de Genebra relativa 
ao Tratamento dos Prisioneiros de Guerra de 1949 (artigos 87, 100, 109 e 118186), a 
Quarta Convenção de Genebra sobre a Proteção de Pessoas Civis em Tempos de 
Guerra (artigos 44, 51, 70, § 2.º187), o Protocolo I Adicional às Convenções de 
Genebra de 1949 (artigos 47, 51 § 6.º, 58, 73188), a Convenção Europeia para a 
Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, de 1950 (artigo 
14189), a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, a Convenção para 
Reduzir os Casos de Apatridia de 1961 (ambas sem artigos específicos, mas 
relevantes em sua totalidade em função da semelhança entre a situação dos apátridas 
e dos refugiados, vez que nenhum deles conta com a proteção estatal), o Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 (ambos também sem artigos específicos, 
mas importantes por assegurar uma vasta gama de direitos humanos a todos os 
indivíduos) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 (artigo 22, § 
7.º190)309.  

 

Tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 quanto a Convenção 

Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 trouxeram o direito do indivíduo de buscar e 

gozar de asilo quando vítima de perseguição em seu país de origem. A proteção ao direito de 

busca e gozo de asilo não se confunde, contudo, com o direito ao asilo propriamente. O direito 

ao asilo depende diretamente da aprovação do país de destino do refugiado em recebê-lo em 

seu território como asilado. A concessão de asilo consiste em uma decisão política do Estado, 

após exame de critérios de admissibilidade de refugiados, e é ato soberano deste, detentor de 

poder de controle sobre suas fronteiras.310 

Apesar das expressões “asilo e refúgio” serem utilizadas muitas vezes como 

sinônimas na literatura sobre esse tema (em especial anglo-saxã), no âmbito latino-americano 

referem-se a institutos diferentes311.  

                                                           
309 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 
brasileiro.  São Paulo: Método, 2007. p. 89-91. 
310 REIS, Rossana Rocha; MOREIRA, Julia Bertino. Regime internacional para refugiados: mudanças e 
desafios. Revista Sociologia Política: Curitiba, v. 18, n. 37, p. 17-30, out.  2010.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782010000300003&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em:  23  ago.  2014. p.18. 
311 REIS, Rossana Rocha; MENEZES, Thais Silva. Direitos humanos e refúgio: uma análise sobre o momento 
anterior à determinação do status de refugiado. Revista Sociologia Política: Curitiba, v. 22, n. 49, p. 61-83, mar.  
2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-4478201400010000 
4&lng =pt&nrm=iso>. Acesso em 23 ago. 2014. p. 64.  

http://www.scielo.br/%20scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782010000300003&lng=pt&nrm=iso


133 

 

Segundo Liliana Lyra Jubilut: 

 

Para os adeptos da unidade dos institutos, tem-se que os “buscadores” de asilo são 
todos os seres humanos que deixam seu país de origem e/ou de residência habitual e 
buscam proteção em outro Estado, e os refugiados são os que solicitam a proteção 
de outro Estado em função de um bem fundado temor de perseguição. A proteção 
concedida a todos seria a do asilo312. 

 

Em estudo sobre a aplicação do Direito Internacional dos refugiados pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, a autora contudo diferencia o “direito de asilo” lato sensu, 

abordando-o como gênero, do qual são espécies por ele abrangidas o “asilo político” que pode 

se dar sob as formas de “asilo diplomático e territorial”, e o “refúgio”313.   

O instituto do asilo, que até a Revolução Francesa era concedido a criminosos 

comuns, após a Revolução passou a ser concedido aos “criminosos políticos”, ou seja, às 

pessoas contrárias ao regime absolutista, em razão dos ideais de liberdade difundidos na 

época. Esse “asilo político” passa a ser concedido a indivíduos perseguidos por razões 

políticas e são apontados pela autora dois tipos de asilo político: o asilo territorial e o asilo 

diplomático314.   

O asilo territorial é solicitado quando o requerente formula seu pedido encontrando-

se fisicamente no âmbito territorial do país a quem solicita a proteção. Já o asilo diplomático é 

concedido àqueles que se encontram em extensões do território do país a quem requererá a 

proteção, como em embaixadas, navios, ou aviões da bandeira de referido Estado.315 

Possuindo como semelhanças o caráter humanitário em sua concessão, o seu 

embasamento no respeito aos direitos humanos, na solidariedade e na cooperação 

internacional para a proteção de indivíduos nacionais de outros países que não os de acolhida, 

o asilo e o refúgio diferenciam-se em diversos aspectos316.  

Enquanto o asilo é praticado mormente na América Latina e é mencionado em 

tratados regionais desde o século XIX, o refúgio tem abrangência universal e vem sendo 

                                                           
312 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 
brasileiro.  São Paulo: Método, 2007. p. 36. 
313 JUBILUT, op. cit., p. 37. 
314 JUBILUT, op. cit., p. 38. 
315 JUBILUT, op. cit., p. 38. 
316 JUBILUT, op. cit., p. 49. 
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abordado como tema em tratados regionais mais recentemente, desde a década de 1960.  Em 

relação à ideia de perseguição que permeia os dois institutos, no asilo a perseguição deve 

existir necessariamente, já materializada, ao passo que no refúgio o fundado temor da 

perseguição vir a ocorrer é suficiente para a sua caracterização. O refúgio pode deixar de 

existir (há cláusulas de cessação previstas em seu estatuto), possui limitações para a 

concessão do status de refugiado seguindo os propósitos da Organização das Nações Unidas 

(ONU), e sua prática é fiscalizada por um órgão internacional, o Alto Comissariado das 

Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). O asilo, por sua vez, não possui cláusulas de 

cessação ou exclusão (restritivas à sua concessão) e não existe um órgão internacional cuja 

atribuição seja a fiscalização de sua prática317.  

Em oposição ao asilo, que é ato discricionário do Estado receptor do solicitante de 

proteção e não gera obrigações em âmbito internacional, o refúgio é identificado por Liliana 

Lyra Jubilut como sendo um ato vinculado, devendo ser concedido a depender do 

enquadramento aos diplomas e hipóteses legais pré-estabelecidos, e que tem como 

consequência obrigações internacionais para o Estado de acolhida, em especial de 

desenvolver políticas de integração local para os refugiados.318 

Em síntese ao entendimento latino-americano sobre as diferenças entre asilo e 

refúgio, sobretudo quanto aos motivos para sua concessão, Liliana Lyra Jubilut traz que:  

  

Atualmente, após uma longa construção doutrinária, que culminou, na esfera 
internacional em seu âmbito universal, com a Convenção de 1951 e com o Protocolo 
de 1967, o status de refugiado é reconhecido a qualquer pessoa que sofra 
perseguição em seu Estado de origem e/ou residência habitual, por força de sua raça, 
nacionalidade, religião, opinião política ou pertencimento a determinado grupo 
social, enquanto o asilo tem sua prática limitada à perseguição política.319 

 

A modificação no cenário internacional, a facilitação no acesso às informações e à 

comunicação que ocorreram com a globalização e o surgimento de novos conflitos geraram 

também novos fluxos de refugiados. Isso ensejou a elaboração de outros tratados sobre o tema 

dos refugiados, como a Convenção Relativa aos Aspectos dos Refugiados Africanos, de 1969, 

que amplia o conceito de refugiado, prevendo a possibilidade de concessão de proteção 
                                                           
317 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 
brasileiro.  São Paulo: Método, 2007. p. 49-50. 
318 JUBILUT, op. cit., p. 42-44.  
319 JUBILUT, op. cit., p. 44. 
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devido a desastres causados pelo homem, assim como invasão ou ameaça externa, com fulcro 

em perigo generalizado ou problemas em determinadas áreas do país320.  

No contexto que se seguiu após a Segunda Guerra Mundial, até o final da década de 

1960, o que se pôde observar foi que a decisão dos Estados acerca da recepção ou não de 

refugiados por vezes tinha por meta, não a observância dos princípios de proteção aos direitos 

humanos, e sim seus próprios interesses econômicos e políticos.  

 

Havia interesses tanto de caráter econômico, já que a Europa atravessava um período 
de reconstrução e necessitava de mão-de-obra barata e abundante para suprir seu 
mercado de trabalho, quanto de cunho político-ideológico e geo-estratégico, uma 
vez que se denunciava a fuga de pessoas de países governados por regimes 
socialistas, com o intuito de desacreditar o bloco soviético e deslegitimar os ideais 
que o sustentavam. (...)Assim, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos, por 
exemplo, mantiveram uma política para refugiados altamente seletiva que 
privilegiava seus interesses de política externa em detrimento de preocupações 
humanitárias. Como consequência, indivíduos fugindo de países comunistas 
facilmente eram reconhecidos como refugiados, enquanto aqueles que fugiam de 
países aliados quase nunca tinham sua condição reconhecida. 321 

 

Na década de 1970, em especial com a crise econômica de 1973 decorrente dos 

choques do petróleo, entretanto, o tratamento dado aos refugiados passou a ser outro. Durante 

a recessão, que perdurou em muitos países até a década de 1980, a presença estrangeira, 

principalmente nos países da Europa Ocidental, passou a ser vista como responsável por 

grandes encargos sociais e econômicos, fato que, acrescido do choque cultural com os 

africanos, asiáticos e latinos nesses territórios, despertou práticas discriminatórias e xenófobas 

na população dos países de acolhida de refugiados. Políticas restritivas à recepção de 

refugiados passaram a ser adotadas nesse período, pois a dificuldade na integração de 

refugiados que já não tinham a mesma herança cultural dos nacionais dos Estados de destino, 

a redução da capacidade do mercado de trabalho para absorver esses novos profissionais, e a 

inexistência de objetivos ideológicos ou estratégicos na concessão de asilo para esses novos 
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321 REIS, Rossana Rocha; MOREIRA, Julia Bertino. Regime internacional para refugiados: mudanças e 
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fluxos de refugiados foram determinantes para o recrudescimento do posicionamento dos 

países face à questão dos refugiados.322 

 

Findada a disputa entre os dois blocos, os refugiados perderam em grande parte a 
carga ideológica e política que perpassou todo o período e cresceu a tendência, 
sobretudo entre os países ricos e desenvolvidos, a olharem com suspeição a 
instituição do refúgio, como uma espécie de ponto frágil do controle migratório que 
esses países pretendiam fortalecer.323  

 

Em decorrência do aumento dos conflitos nos países em desenvolvimento, em 

especial no continente africano, bem como do número de imigrantes ilegais que passaram a 

solicitar o reconhecimento de sua condição como refugiados para regularizar sua situação nos 

países nos quais conseguiam ingressar mesmo não se enquadrando na definição de refugiados 

ampliada pelo Protocolo de 1967,  países do Norte, e em menor escala, do Sul, passaram a 

implementar medidas de contenção aos refugiados (fechando fronteiras). Para minimizar o 

problema, o ACNUR passou a realizar o repatriamento de refugiados, única solução 

vislumbrada naquele momento.324     

Nas décadas de 1980 e 1990 instrumentos regionais de suma importância foram 

elaborados no sentido de reforçar a proteção legal aos refugiados. Podem ser citadas a 

Declaração de Cartagena sobre os Refugiados, de 1984, a Declaração de San José sobre 

Refugiados e Pessoas Deslocadas, de 1994, e a Declaração e Plano de Ação do México para 

Fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados na América Latina, de 2004325.  

A Declaração de Cartagena foi instituída em decorrência à necessidade de amparo 

aos refugiados dos conflitos que ocorreram na América Central na década de 1980, em 

especial na Nicarágua, em El Salvador e na Guatemala. Tais conflitos geraram um fluxo de 

mais de dois milhões de refugiados e, deste total, somente cento e cinquenta mil se 

enquadravam na definição de refugiado positivada na Convenção de 1951, motivo pelo qual 
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fez-se necessária a ampliação do conceito para proteger esse novo contingente de 

refugiados326.   

Por essa declaração, dentre outras disposições, ratifica-se a natureza pacífica, 

apolítica e exclusivamente humanitária da concessão de asilo ou do reconhecimento da 

condição de refugiado e sublinha-se que este ato humanitário não deve ser interpretado como 

um ato inamistoso contra o país de origem dos refugiados; reitera-se a importância do 

princípio de non-refoulement, inclusive nas fronteiras de países receptores de refugiados 

“como pedra angular da proteção internacional dos refugiados”327 e sobretudo conclui  

 

Terceira - Reiterar que, face à experiência adquirida pela afluência em massa de 
refugiados na América Central, se toma necessário encarar a extensão do conceito de 
refugiado tendo em conta, no que é pertinente, e de acordo com as características da 
situação existente na região, o previsto na Convenção da OUA (artigo 1., parágrafo 
2) e a doutrina utilizada nos relatórios da Comissão Interamericana dos Direitos 
Humanos. Deste modo, a definição ou o conceito de refugiado recomendável 
para sua utilização na região é o que, além de conter os elementos da 
Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967, considere também como refugiados 
as pessoas que tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou 
liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão 
estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou 
outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública.328 
(grifo nosso).  

 

Consoante o disposto acima, verifica-se que a Declaração de Cartagena passou a 

reconhecer como refugiados não somente pessoas alvo de ameaça em sua vida, liberdade, ou 

segurança em razão de conflitos ou violência, mas também aqueles que tiveram seus direitos 

humanos violados ou sofrem com a perturbação da ordem pública em seus países de origem. 

Importante esclarecer que  

 

A Declaração de Cartagena não teve a intenção de ser um instrumento obrigatório, 
nem possuía formalmente as características para tanto, mas refletiu as aspirações de 
seus autores a respeito do tema refugiados. A Declaração estabeleceu que os Estados 
podem adotar ou não a ampliação do conceito de refugiado. Ao longo dos anos, 
verificou-se que a Declaração agiu como um elemento de persuasão importante 
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devido à aceitação e aplicação da noção de refugiado por ela introduzida por parte 
de vários Estados, seja de modo formal, com a adoção de normas nacionais, ou na 
prática dos processos de reconhecimento da condição de refugiado. 329 

 

A Declaração de San José sobre Refugiados e Pessoas Deslocadas foi elaborada a 

partir da realização do Colóquio Internacional em Comemoração ao Décimo Aniversário da 

Declaração de Cartagena sobre Refugiados, que ocorreu entre 5 e 7 de dezembro de 1994 em 

San José, Costa Rica.  

Referido documento trouxe o reconhecimento dos desafios impostos pelas novas 

situações de deslocamento humano que ocorriam na América Latina e nas Caraíbas durante 

esse período, incluindo também deslocamentos internos e movimentos migratórios forçados 

motivados por causas diferentes das previstas na Declaração de Cartagena. Enfatizou que a 

violação dos direitos humanos é uma das causas de deslocamento de população e que, 

portanto, a salvaguarda destes direitos é essencial tanto para proteger os deslocados como 

para a busca de soluções duradouras para essa questão.  Apresentou como ideia central o 

reconhecimento da importância da Declaração de Cartagena e da definição de refugiado nela 

inserida, podendo essa ser considerada um instrumento humanitário mais amplo e eficaz para 

conferir proteção internacional às pessoas que dela necessitam, para além do âmbito da 

Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967.330 

Em celebração ao vigésimo aniversário da Declaração de Cartagena sobre os 

Refugiados de 1984, vinte países latino-americanos em reunião comemorativa realizada na 

cidade do México nos dias 15 e 16 de novembro de 2004, elaboraram a Declaração e Plano de 

Ação do México para Fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados na América 

Latina.331  
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Jose, 5-7 dez. 1994. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?Team={63ED2148-BA2E-43FA-A86B-
E16090468 5C0}>. Acesso em: 12 out. 2014. 
331 MÉXICO. Declaração e Plano de Ação do México para Fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados 
na América Latina. Adotada durante a Reunião Comemorativa do Vigésimo Aniversário da Declaração de 
Cartagena sobre Refugiados. Cidade do México, 15-16 de Novembro de 2004. Disponível em: < 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Declaracao_e
_Plano_de_Acao_do_Mexico.pdf?view=1>. Acesso em: 12 out. 2014.  
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A Declaração e Plano de Ação do México para Fortalecer a Proteção Internacional 

dos Refugiados na América Latina traz um diagnóstico sobre a situação dos refugiados na 

América Latina, fazendo uma ressalva à região andina. Neste local se apresenta uma crise 

humanitária em razão do grande fluxo transfronteiriço e dos deslocamentos forçados no 

interior da Colômbia, fator que afeta países vizinhos e outros países da região receptores 

desses fluxos migratórios (isso ocorre pois a Colômbia, desde sua independência, passou por 

nove guerras, cinquenta e quatro revoluções locais, e confrontos em 1950 entre os partidos 

Liberal e Conservador, gerando conflito armado interno que já se estende por mais de quatro 

décadas332).  

Esta Declaração defende que a definição de refugiado apresentada na Declaração de 

Cartagena, embora inserida na legislação interna de diversos países, necessita de 

esclarecimento e precisão quanto aos critérios para sua interpretação, principalmente na 

interpretação restritiva das cláusulas de exclusão do refúgio, bem como na interpretação das 

circunstâncias específicas e sua aplicação aos casos individuais, por meio da utilização da 

jurisprudência estabelecida por órgãos e tribunais de direitos humanos333.   

Outro diferencial desse instrumento em relação aos anteriormente elaborados sobre a 

proteção de refugiados é a definição de diretrizes para uma ação regional com foco em 

soluções mais longevas para os problemas por eles enfrentados.  

A Declaração e Plano de Ação do México é dividida em quatro capítulos, “A 

situação dos refugiados na América Latina”; “A proteção internacional para os refugiados”; 

“Soluções Duradouras” (que compreende ainda a apresentação de três programas, “Cidades 

Solidárias”, “Fronteiras Solidárias” e “Reassentamento Solidário”), e “Mecanismos de 

Promoção, Execução, Seguimento e Avaliação”.334 

 

                                                           
332 BARICHELLO, Stefania Eugenia. A evolução dos instrumentos de proteção do direito internacional dos 
refugiados na América Latina: da Convenção de 51 ao Plano de Ação do México. Universitas Relações 
Internacionais, Brasília, v.10, n.1, p. 33-51, jan-jul. 2012. Disponível em: <https://www.academia.edu/ 
6630369/A_evolucao_dos_instrumentos_de_protecao_do_direito_internacional_dos_refugiados_na_America_L
atina_da_convencao_de_51_ao_plano_de_acao_do_Mexico>. Acesso em: 12 out. 2014. p. 44. 
333 MÉXICO. Declaração e Plano de Ação do México para Fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados 
na América Latina. Adotada durante a Reunião Comemorativa do Vigésimo Aniversário da Declaração de 
Cartagena sobre Refugiados. Cidade do México, 15-16 de Novembro de 2004. Disponível em: 
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BD_Legal/Instrumentos_Internacionais/Declaracao_
e_Plano_de_Acao_do_Mexico.pdf?view=1>. Acesso em: 12 out. 2014.  
334 MÉXICO. Declaração e Plano de Ação do México para Fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados 
na América Latina, 2004, loc cit.  
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 Em análise ao Plano de Ação do México (PAM), Stefania Eugenia Barichello 

afirma:  

 

A consolidação dos objetivos e programas do PAM carrega em si uma dupla 
responsabilidade. A primeira, de caráter regional, refere-se à necessidade dos 
Estados de agirem em concentração para resolverem problemas considerados 
comuns por eles, como reflexo de um sentimento de solidariedade internacional e de 
uma concepção de responsabilidade compartilhada. A segunda responsabilidade é de 
caráter internacional. O sucesso do programa regional de reassentamento na 
América Latina poderia incentivar iniciativas similares em outras partes do mundo, 
revelando a importância das cooperações Sul-Sul, Norte-Sul e Sul-Norte, em nível 
regional e intercontinental.335     

 

Como é possível observar a partir dos mais recentes instrumentos regionais que 

regulam o instituto do refúgio, as interpretações inicialmente realizadas a partir da Convenção 

de 1951 e posterior Protocolo de 1967 acerca da definição de refúgio, bem como dos motivos 

que respaldam seu reconhecimento, foram modificadas de forma a incluir outras situações e 

ampliar a proteção internacional para outras pessoas que se vêm compelidas a migrar por 

violações em seus direitos humanos, mais comumente observadas em casos de guerra ou de 

outros distúrbios da democracia ocorridos nos países de origem dos refugiados.336 

A definição de refúgio tem por elementos essenciais a perseguição, o bem fundado 

temor, ou justo temor, e a extraterritorialidade337. O reconhecimento do status de refugiado 

envolve critérios objetivos e subjetivos. Originalmente, são cinco os motivos que asseguram o 

refúgio: bem fundando temor de perseguição em razão de raça, religião, nacionalidade, grupo 

social ou opiniões políticas.338 A expressão “bem fundado temor de perseguição” traz em si 

critérios objetivos e subjetivos. A locução “bem fundado” permite uma comparação objetiva 

da situação do país de origem do refugiado com a fundamentação por ele apresentada para a 

                                                           
335 BARICHELLO, Stefania Eugenia. A evolução dos instrumentos de proteção do direito internacional dos 
refugiados na América Latina: da Convenção de 51 ao Plano de Ação do México. Universitas Relações 
Internacionais, Brasília, v.10, n.1, p. 33-51, jan-jul. 2012. Disponível em: <https://www.academia.edu/ 
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atina_da_convencao_de_51_ao_plano_de_acao_do_Mexico>. Acesso em: 12 out. 2014. p. 47.  
336 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 
brasileiro.  São Paulo: Método, 2007. p. 115.  
337 JUBILUT, 2007, op. cit., p. 45.  
338 GENEBRA. Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951). Revê e codifica os acordos 
internacionais anteriores relativos ao estatuto dos refugiados e estende a aplicação desses instrumentos e a 
proteção que eles oferecem por meio de um novo acordo. Organização das Nações Unidas (ONU), Genebra, 28 
jul. 1951. Disponível em: < http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa 
_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf?view=1>. Acesso em 5 out. 2014. 
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formulação de seu pedido de proteção. Já a análise referente ao “temor de perseguição” é 

subjetiva, devendo ser realizada com base em um dos cinco motivos acima citados.339 

O problema comumente discutido por doutrinadores em relação aos termos vagos ou 

subjetivos mencionados em dispositivos legais refere-se à interpretação de tais termos, pois a 

depender da discricionariedade do intérprete, a aplicação de uma norma pode se aproximar ou 

se afastar do espírito inicial do legislador. A mesma coisa pode ser observada em relação aos 

Estados em decisão à concessão ou não de asilo com base na Convenção de 1951 ou em 

instrumentos regionais posteriores, ainda que mais benéficos aos refugiados.  

Nessa linha de raciocínio, em análise à ampliação dos motivos para o 

reconhecimento do status de refugiado àqueles que sofrem violação de direitos humanos, 

Liliana Lyra Jubilut critica:  

 

Apesar de representar uma evolução significativa, a aplicação da grave e 
generalizada violação de direitos humanos como motivo para o reconhecimento do 
status de refugiado é limitada tanto geográfica, em função de ter sido adotada por 
instrumentos regionais, quanto politicamente, pois os critérios para definir a 
caracterização de uma situação como de grave e generalizada violação de direitos 
humanos não são objetivos, deixando a questão da proteção dos refugiados mais 
uma vez sujeita à vontade política e discricionariedade de cada Estado.340 

 

Outro aspecto que na prática, durante o procedimento concreto de análise para o 

reconhecimento ou não do status de refugiado a um indivíduo, acaba por ficar sujeito à 

vontade política e discricionariedade de cada país é a aplicação das cláusulas de exclusão da 

definição de refugiado elencadas na Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. 

Embora o ACNUR recomende que primeiramente sejam aplicadas as cláusulas de inclusão da 

Convenção para que posteriormente seja verificado se a pessoa necessita ou merece a 

proteção internacional, aplicando então as cláusulas de exclusão, há Estados que ampliam as 

hipóteses de exclusão por meio da utilização de termos vagos e subjetivos de forma a 

restringir a possibilidade de concessão da proteção.341    

                                                           
339 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 
brasileiro.  São Paulo: Método, 2007. p. 115. 
340 JUBILUT, op. cit., p. 135.  
341 MURILLO, Juan Carlos. Os legítimos interesses de segurança dos Estados e a proteção internacional de 
refugiados. Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos: São Paulo, v. 6, n. 10, p. 120-137, jun.  2009. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452009000100007&lng= 
pt&nrm=iso>. Acesso em: 23 ago.  2014. p. 126.  
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A Convenção de 1951 traz em seu artigo 1º F:  

 

As disposições desta Convenção não serão aplicáveis às pessoas a respeito das quais 
houver razões sérias para pensar que:  

a) elas cometeram um crime contra a paz, um crime de guerra ou um crime contra a 
humanidade, no sentido dos instrumentos internacionais elaborados para prever tais 
crimes;  

b) elas cometeram um crime grave de direito comum fora do país de refúgio antes de 
serem nele admitidas como refugiados;  

c) elas se tornaram culpadas de atos contrários aos fins e princípios das Nações 
Unidas.342 

 

As hipóteses acima resguardam os Estados contra indivíduos que cometeram crimes 

contra a paz, de guerra, contra a humanidade, crimes de direito comum fora do país de refúgio 

ou atos contrários aos fins e princípios das Nações Unidas, de maneira que não somente 

possam os Estados zelar por sua segurança, como também pelo próprio direito de asilo que 

deve ser concedido efetivamente para quem necessita e merece essa proteção.343  

Juan Carlos Murillo esclarece que a despeito da Convenção de 1951 trazer um rol 

taxativo e restritivo das cláusulas de exclusão, há países que incluem a ideia de “segurança 

nacional” como um item adicional a ser considerado para a concessão ou indeferimento da 

proteção. Baseando-se na discricionariedade de interpretação do alcance que a noção de 

“segurança nacional” recebe, acabam por negar o reconhecimento do status de refugiado em 

contravenção ao positivado na Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951.344  

Além das cláusulas de exclusão, com base em interpretação a ser dada a partir do 

próprio artigo 1º F da Convenção de 1951, os países receptores de refugiados podem cancelar 

ou revogar a condição de refugiado para um determinado indivíduo. O cancelamento pode 

ocorrer quando o Estado identifica, somente após a concessão da proteção, que o solicitante 

ao asilo na realidade incorreu nas hipóteses de exclusão e, portanto, não merecia a proteção, 
                                                           
342 GENEBRA. Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951). Revê e codifica os acordos 
internacionais anteriores relativos ao estatuto dos refugiados e estende a aplicação desses instrumentos e a 
proteção que eles oferecem por meio de um novo acordo. Organização das Nações Unidas (ONU), Genebra, 28 
jul. 1951. Disponível em: < http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_relativa 
_ao_Estatuto_dos_Refugiados.pdf?view=1>. Acesso em 5 out. 2014. 
343 MURILLO, Juan Carlos. Os legítimos interesses de segurança dos Estados e a proteção internacional de 
refugiados. Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos: São Paulo, v. 6, n. 10, p. 120-137, jun.  2009. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452009000100007&lng= 
pt&nrm=iso>. Acesso em: 23 ago.  2014. p. 127. 
344 MURILLO, 2014, loc. cit.  
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por vezes agindo com fraude ou mentindo em seu requerimento. A revogação, por sua vez, 

ocorre quando o Estado toma ciência de que, após a concessão do refúgio, o refugiado pratica 

um dos crimes mencionados no artigo 1º F da Convenção de 1951.345 

O reconhecimento da condição de refugiado não gera imunidade, de modo que, caso 

o refugiado viole as normas do país de asilo, pode este país sujeitá-lo às mesmas penalidades 

previstas para os demais indivíduos que se encontrem sob sua jurisdição.346  

Em consonância com o princípio de não-devolução, non-refoulement, anteriormente 

abordado neste estudo, o próprio Manual de procedimentos e critérios para a determinação da 

condição de refugiado publicado no sítio oficial do ACNUR traz que os Estados não 

expulsarão ou rechaçarão, de maneira alguma, um refugiado para as fronteiras do território em 

que sua vida ou sua liberdade estejam sendo ameaçadas (por motivos de raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas).347 A expulsão, todavia, poderá ocorrer 

quando um indivíduo for considerado uma ameaça à segurança nacional ou por razões de 

ordem pública.  

Pessoas requerentes de asilo consideradas um perigo para o país em que se 

encontrem ou que, condenadas por crime grave, sejam consideradas uma ameaça à 

comunidade deste país podem sofrer expulsão. A aplicação da medida de expulsão somente 

deverá ser efetivada após a decisão judicial proferida sobre a questão após o devido processo 

aplicável ao caso (a depender do país e da situação, cabendo defesa e interposição de recurso 

por parte do interessado na concessão do asilo). De qualquer forma, deverão os Estados 

conceder prazo razoável ao indivíduo cuja expulsão lhe tenha sido determinada para que 

obtenha admissão legal em outro país. Neste período, poderão os Estados adotar a medida 

interna que considerarem adequada. 348 

Tratando-se de uma medida excepcional e não de uma medida interna que deva ser 

adotada como regra nos países receptores para lidar com os refugiados, a detenção 

administrativa de um refugiado ou solicitante de asilo é admitida no artigo 9º da Convenção 
                                                           
345ACNUR: banco de dados. Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file 
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refugiados. Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos: São Paulo, v. 6, n. 10, p. 120-137, jun.  2009. 
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de 1951 quando necessária à defesa da segurança nacional. A possibilidade de aplicação da 

detenção ou internação de refugiados e requerentes demostra a preocupação deste diploma em 

salvaguardar os Estados em tempos de guerra ou diante de circunstâncias graves e 

excepcionais.349 

É oportuno mencionar que muito embora a definição de refugiado tenha sido 

ampliada após o Protocolo de 1967 e a elaboração de instrumentos regionais mais recentes 

sobre a temática dos refugiados, os migrantes que se deslocam motivados por fenômenos 

climáticos, como secas, terremotos, inundações, furacões, etc., não podem ser caracterizados 

como refugiados.350  

Segundo Walter Kälin e Nina Schrepfer há sérias lacunas normativas no que diz 

respeito aos movimentos de pessoas que cruzam fronteiras internacionais como consequência 

de eventos relacionados às mudanças climáticas e os termos “refugiados climáticos” e 

“refugiados ambientais” devem ser evitados, por sua imprecisão. 351 Na mesma linha, o sítio 

oficial do ACNUR traz:  

 

O termo “refugiado climático” é inapropriado. 

“Refugiado” é um termo técnico, usado pelo direito internacional, e se refere a 
pessoas que saíram de e/ou não podem retornar ao seu país devido a fundados 
temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertença a 
determinado grupo social ou opiniões políticas. 

Muitas das pessoas que cruzarão fronteiras devido a mudanças climáticas podem 
não condizer com a definição de refugiado estabelecida pelo direito internacional e 
legislações nacionais. 

Embora estas pessoas precisem de proteção internacional, seria errado identificá-las 
como “refugiadas” ou equiparar suas necessidades e status com as de um refugiado. 
Estender esta definição prejudicaria o regime existente de refúgio e suas definições 
legais, em detrimento da boa-fé (bona fide) dos refugiados.352 
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350 REIS, Rossana Rocha; MOREIRA, Julia Bertino. Regime internacional para refugiados: mudanças e 
desafios. Revista Sociologia Política: Curitiba, v. 18, n. 37, p. 17-30, out.  2010.   Disponível em: 
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351 KÄLIN, Walter; SCHREPFER, Nina. Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change 
Normative Gaps and Possible Approaches. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Bern, fev. 2012.  
80 p. Disponível em: <http://www.refworld.org/docid/ 4f38a9422.html>. Acesso em: 18 out. 2014. p. 28-42. 
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Em sentido oposto, Érika Pires Ramos, em estudo sobre mobilidade humana com 

motivação ambiental, apresenta três abordagens doutrinárias sobre essa definição que refletem 

sobre o regime internacional para refugiados. A mais tradicional, sustentada pelo ACNUR, 

nega a existência de “refugiados ambientais” sob o argumento da impropriedade técnica de tal 

designação, por não se enquadrar tal expressão em dispositivos vigentes de direito 

internacional e legislações nacionais, conforme trecho acima colacionado. A segunda, 

classificada pela autora como “intermediária” adotada pela Universidade das Nações Unidas, 

admite o uso restrito da expressão “refugiado ambiental” em circunstâncias específicas, como 

na ocorrência de eventos ambientais repentinos e extremos, valendo-se das expressões 

“migrantes ambientalmente motivados”, “migrantes ambientalmente forçados” e “refugiados 

ambientais”.  A terceira abordagem, com amparo em pensamentos doutrinários mais recentes 

sobre o assunto e à qual se alia a autora, emprega novo significado e alcance ao termo 

refugiado, compreendendo como “refugiado ecológico” aquele que se desloca impulsionado 

por condições climáticas extremas naturais e/ou antrópicas, e entende a locução “refugiado 

ambiental” como gênero, da qual os refugiados deslocados por catástrofes, expropriações e 

deterioração do ambiente seriam suas espécies. 353 

Comparando essas três abordagens, defende a autora que  

 

Nesse sentido, uma análise sobre o reconhecimento jurídico da categoria “refugiados 
ambientais” também depende da forma como as questões ambientais são tratadas 
pelas instituições e pelos Estados, a qual explica, muitas vezes, a postura ativa ou a 
inércia desses frente à crise ambiental global e seus impactos sobre a mobilidade 
humana. (...) 

Apesar de grande parte dos autores considerarem juridicamente inadequado o uso da 
expressão “refugiado ambiental”, é defensável a sua utilização por ser a 
denominação que atualmente melhor traduz a gravidade dos efeitos da degradação 
global do ambiente sobre os seres humanos e que tem sensibilizado e despertado o 
interesse da opinião pública, da sociedade civil e demais atores não estatais (formais 
ou informais) acerca da urgência e da necessidade de um compromisso formal por 
parte da comunidade internacional para enfrentar o desafio que ora se apresenta.354 

 

Das posições acima apresentadas, é possível coligir que não é pacífica a definição de 

deslocados por problemas climáticos como “refugiados ambientais”, “refugiados climáticos” 

                                                           
353 RAMOS, Érika Pires. Refugiados ambientais: em busca de reconhecimento pelo direito internacional. 2011. 
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354 RAMOS, op. cit., p. 96.   
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ou mesmo “eco refugiados”. No entanto, fato é que já em 2010 existiam em torno de trinta e 

oito milhões de migrantes nessas condições355, e não sendo essas pessoas consideradas 

refugiados, não possuem garantias de proteção internacional.356  

A fixação e a utilização de critérios para delimitar as hipóteses em que cabe o 

acolhimento ou não de determinado indivíduo como refugiado se mostram necessárias não 

somente para proteger o Estado receptor de refugiados, no que diz respeito à sua segurança e 

ao controle migratório que realiza, mas também para evitar que uso indiscriminado dessa 

medida protetiva acarrete a perda de credibilidade no instituto e, como consequência, a 

possível privação daqueles que realmente precisam da tutela.357   

Importante ressaltar, contudo, que a interpretação dos Estados acerca do alcance das 

normas de Direito Internacional dos Refugiados não deve ser restritiva ao ponto de tornar esse 

instituto ineficaz, ou seja, a discricionariedade dos países não deve ser exercida em 

inobservância as normas estabelecidas para os refugiados sob o risco de esvaziar a proteção 

internacional a eles dirigida.  

 

 

3.1 Cenário atual 

  

De acordo com dados publicados pelo ACNUR, ao final de 2012 havia 45,2 milhões 

de pessoas deslocadas à força em todo o mundo como resultado de perseguição, conflitos, 

violência generalizada e violações dos direitos humanos. Dentre esses deslocados, 15,4 

milhões eram refugiados, estando 10,5 milhões sob o mandato do ACNUR e 4,9 milhões de 

refugiados palestinos registrados com a Agência das Nações Unidas de Assistência aos 

                                                           
355 JÁ há mais refugiados ambientais que refugiados de guerra. Carta Maior. São Paulo, 27 jan. 2012. 
Disponível em: <http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/Ja-ha-mais-refugiados-ambientais-
que-refugiados-de-guerra/3/18621>. Acesso em 18 out. 2014.  
356 REIS, Rossana Rocha; MOREIRA, Julia Bertino. Regime internacional para refugiados: mudanças e 
desafios. Revista Sociologia Política: Curitiba, v. 18, n. 37, p. 17-30, out.  2010.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782010000300003&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em:  23  ago.  2014. p. 23. 
357 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 
brasileiro.  São Paulo: Método, 2007. p. 115.  

http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/Ja-ha-mais-refugiados-ambientais-que-refugiados-de-guerra/3/18621
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/Ja-ha-mais-refugiados-ambientais-que-refugiados-de-guerra/3/18621
http://www.scielo.br/%20scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782010000300003&lng=pt&nrm=iso
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Refugiados da Palestina358 (UNRWA, The United Nations Relief and Works Agency for 

Palestine Refugees, Agência das Nações Unidas fundada com amparo na Resolução nº 302, 

IV, de 8 de dezembro de 1949, tornou-se operacional em 1 de maio de 1950 para dar 

assistência aos refugiados da Palestina devido aos conflitos entre árabes e israelenses. Na 

ausência de uma solução para os problemas enfrentados pelos refugiados da Palestina a 

Assembleia Geral da ONU tem renovado seu mandato repetidamente, mais recentemente até 

30 de junho de 2017359).   

Em junho de 2014, o ACNUR divulgou que o número de refugiados no mundo subiu 

para 16,7 milhões e, somando-se refugiados e deslocados, o número atual é de 51,2 

milhões.360 Para fins de comparação, a população brasileira em 2014 foi estimada em 

202.768.562 habitantes, logo, o número atual de refugiados e deslocados totaliza 

aproximadamente um quarto da população brasileira.361  

Realizando um estudo considerando as novas solicitações de asilo recebidas por 44 

países industrializados até o final de 2013 (Estados Membros da União Europeia, Albânia, 

Bósnia Herzegovina, Islândia, Liechtenstein, Montenegro, Noruega, Antiga República 

Iugoslava da Macedônia, Sérvia e Kosovo, Suíça, Turquia, Austrália, Canadá, Estados Unidos 

da América, Japão, Nova Zelândia, e República da Coreia), o ACNUR demonstrou que foram 

submetidos 612.700 novos pedidos.  Tomando por base os primeiros seis meses de 2014, 

verificou-se que entre janeiro e junho foram realizados 330.700 novos pedidos de asilo, o que 

resultou em um aumento de 24% no número de solicitações em comparação com o mesmo 

período no ano anterior, quando foram registradas 266.300 requisições. Observando esse 

padrão, o ACNUR prevê que até o final de 2014, durante o ano todo terão sido requeridos 

700.000 pedidos de concessão de refúgio, sendo esse o maior número de solicitações em vinte 

anos. 362 

                                                           
358 ACNUR: banco de dados. Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/estatisticas/>. Acesso 
em: 19 out. 2014.  
359 UNRWA: banco de dados. Disponível em: < http://www.unrwa.org/who-we-are>. Acesso em: 19 out. 2014. 
360 SACO, Isabel. Los refugiados alcanzan una cifra record tras la Segunda Guerra Mundial: DIA 
REFUGIADOS (Previsión). EFE News Services Inc.: Madri, 20 jun. 2014.   Disponível em: 
<http://search.proquest.com/docview/1537529384?accountid=41816> . Acesso em 19 out. 2014. 
361 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA: banco de dados. Disponível em: 
<ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativas_2014_TCU.pdf>. Acesso em: 15 
nov. 2014.   
362 ACNUR, 2014, loc. cit. 

http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/estatisticas/
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Considerando os cinco países que na atualidade recebem o maior número de pedidos 

de refúgio, e possuem em 2014 o equivalente a 62% de todos os pedidos formulados, o 

número de solicitações realizadas a cada um segue demonstrado na tabela abaixo:  

 

Tabela 10. Solicitações de asilo por país de destino (em números absolutos): 

 

País receptor de 

refugiados 

 Número de solicitações de asilo por período 

Primeiro semestre de 

2013 

Segundo semestre de 

2013 

Total registrado 

em 2013 

Primeiro semestre de 

2014 

Alemanha 43.300 66.300 109.600 65.700 

Estados Unidos da 

América 

41.600 46.800 88.400 52.800 

França 30.300 29.800 60.100 29.000 

Suécia 18.900 35.400 54.300 28.500 

Turquia 17.400 27.400 44.800 27.700 

Total do período nesses 

cinco países 

151.500 205.700 357.200 203.700 

Fonte: ACNUR. Organização das Nações Unidas. Genebra.363 

 

A tabela acima demonstra que na Alemanha, nos Estados Unidos da América, na 

Suécia e na Turquia o número de solicitações realizadas nos primeiros seis meses de 2014 foi 

bem maior se comparado ao mesmo período em 2013. Apesar de a França ter experimentado 

uma diminuição no número de solicitações de asilo na comparação de períodos, é possível 

perceber que ainda sim se somados os números de pedidos recebidos nesses cinco países em 

cada período, o primeiro semestre de 2014 supera em 52.200 requerimentos o primeiro 

semestre de 2013, o que denota uma tendência de aumento no número de refugiados na 

atualidade.  

                                                           
363 ACNUR: banco de dados. Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/estatisticas/>. Acesso 
em: 19 out. 2014. 

http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/estatisticas/
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Analisando as solicitações de asilo, o ACNUR realizou um levantamento acerca das 

principais origens dos refugiados em 2013, conforme gráfico a seguir:  

 

Gráfico 1 – Principais países de origem dos refugiados em 2013. 
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Fonte: ACNUR. Organização das Nações Unidas. Genebra.364 

 

Comparando os dados do gráfico acima com os números obtidos no primeiro 

semestre de 2014, observou-se que enquanto Somália e Paquistão reduziram um ponto 

percentual no número de seus nacionais que almejam refúgio em outros países, Sérvia e 

Kosovo reduziram dois pontos percentuais, o Iraque manteve a mesma porcentagem, o 

Afeganistão aumentou um ponto percentual e a Síria passou a representar 15% deste total. A 

Federação Russa e o Irã não apareceram entre os oito principais países de origem dos 

refugiados no estudo realizado compreendendo o primeiro semestre de 2014, sendo 

substituídos pela Eritreia, com 6%, e pela China, com 3% do total. 365 

Traduzindo ainda o Gráfico 1 (acima) em números absolutos, o ACNUR chegou ao 

seguinte resultado:  

 

                                                           
364 ACNUR: banco de dados. Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/estatisticas/>. Acesso 
em: 19 out. 2014. 
365 ACNUR, 2014, loc. cit. 

http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/estatisticas/
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Tabela 11. Principais países de origem dos refugiados em 2013 (em números absolutos): 

Países de origem dos 

refugiados 

Solicitações realizadas em 2013 

(em números absolutos) 

República Árabe da Síria 56.400 

Federação Russa 39.800 

Afeganistão 38.700 

Iraque 38.200 

Sérvia e Kosovo 34.700 

Paquistão 26.300 

Irã 23.900 

Somália 23.100 

Eritreia 21.800 

China 20.200 

     Fonte: ACNUR. Organização das Nações Unidas. Genebra.366 

 

Compreendendo que os fluxos de refugiados são desencadeados, em suma, por 

conflitos em países e por violações nos direitos humanos, e que o deslocamento tende a 

direcionar-se para países vizinhos ou, pelo menos, na mesma região de onde partem os 

afetados por essas situações, restam evidenciados e justificados os elevados números de 

migrantes que partem de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento em zona de 

conflito, como a República Árabe da Síria, rumo aos países mais próximos, desenvolvidos ou 

em desenvolvimento, como a Alemanha e a Turquia, conforme apresentado nas tabelas e 

gráfico acima.  

Vale desmitificar a ideia de que os aspirantes ao asilo buscam sempre a proteção de 

países desenvolvidos, isso porque a mais recente pesquisa do ACNUR identificou que 86% 
                                                           
366 ACNUR: banco de dados. Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/estatisticas/>. Acesso 
em: 19 out. 2014. 

http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/estatisticas/
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dos deslocados e refugiados encontram-se em países em desenvolvimento. Reforçando essa 

afirmação, por essa pesquisa constatou-se que os três países que mais acolheram refugiados 

foram o Paquistão (1,6 milhões de refugiados em sua maioria afegãos), o Irã (857.000 

refugiados afegãos) e o Líbano (acolheu 737.000 refugiados sírios). 367    

Em síntese sobre o quadro atual de refugiados no mundo, as dez nacionalidades que 

mais obtiveram o reconhecimento da condição de refugiados foram: 2,5 milhões de afegãos, 

2,4 milhões de sírios, 1,1 milhões de somalis, 650.000 sudaneses, 500.000 congoleses, 

480.000 birmanos, 401.000 iraquianos, 396.000 colombianos, 314.000 vietnamitas e 308.000 

eritreus. 368 

Rossana Rocha Reis se utiliza de um episódio ocorrido no dia 28 de agosto de 2001 

como uma metáfora para bem descrever o atual tratamento dado a milhões de imigrantes no 

mundo, em especial aos refugiados. Neste dia, um navio cargueiro de bandeira norueguesa 

denominado Tampa resgatou 438 pessoas que se encontravam à deriva em alto mar em um 

barco indonésio. Dentre essas pessoas, nacionais do Afeganistão, Sri Lanka e do Paquistão 

tentavam chegar à Austrália.369  

Ao tomarem conhecimento do ocorrido, as autoridades australianas se recusaram a 

receber o Tampa, sob a alegação de que os passageiros resgatados eram de responsabilidade 

da Indonésia ou da Noruega. Em um primeiro momento, a autoridades indonésias também se 

recusaram a receber os passageiros e afirmaram que impediriam o desembarque caso o navio 

se dirigisse ao seu porto, mas depois autorizaram a sua entrada. Os imigrantes, contudo, se 

recusaram a retornar para desembarcar na Indonésia e fizeram greve de fome370.  

Por fim, após disputa diplomática entre Noruega, Austrália e Indonésia, seguindo 

decisão do Tribunal Federal da Austrália, 150 refugiados foram acolhidos pela Nova 

Zelândia, que lhes concedeu asilo, enquanto os demais foram encaminhados para a ilha de 

Nauru, enquanto seus pedidos de asilo seriam analisados pelas autoridades australianas371.  

                                                           
367 SACO, Isabel. Los refugiados alcanzan una cifra record tras la Segunda Guerra Mundial: DIA 
REFUGIADOS (Previsión). EFE News Services Inc.: Madri, 20 jun. 2014.   Disponível em: 
<http://search.proquest.com/docview/1537529384?accountid=41816> . Acesso em 19 out. 2014. 
368 SACO, 2014, loc. cit.  
369 REIS, Rossana Rocha. Soberania, direitos humanos e migrações internacionais. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais: São Paulo, v.19, n. 55, p. 149-163, jun. 2004.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092004000200009&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em: 23 ago.  2014. p. 149. 
370 REIS, 2004, loc. cit.  
371 REIS, op. cit., p. 154. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092004000200009&lng=pt&nrm=iso
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O caso aqui descrito reflete a atual condição de milhões de pessoas que na atualidade 

aguardam por uma decisão para o reconhecimento de seu status de refugiado. Para Rossana 

Rocha Reis, “a situação do Tampa põe em evidência, de forma muito clara, a tensão entre o 

respeito aos direitos individuais e a soberania do Estado, um dos aspectos mais importantes 

das políticas de imigração”.372 

Outro episódio que merece destaque, não por ser o reflexo da adoção de medidas 

restritivas no tratamento dado à imigração, mas ao contrário, por ter sido ele um grande 

impulsionador à implementação de restrições aos imigrantes de maneira geral, além de 

responsável pela criação de milhões de refugiados (devido a guerra que se sucedeu a esse 

evento), foi o ataque recebido pelos Estados Unidos da América em 11 de setembro de 2001, 

anteriormente mencionado nesta pesquisa.  Após o ocorrido, o sentimento de identificação 

dos imigrantes como um perigo ao Estado receptor passou a ser difundindo não somente nos 

Estados Unidos da América, mas entre muitos outros países (europeus, por exemplo), que 

passaram a traçar discursos enfáticos em prol de sua segurança interna.373 

Seguindo essa linha de “medo ao imigrante”, em 18 de junho de 2008 o Parlamento 

Europeu aprovou a Diretiva de Retorno de imigrantes ilegais. Essa Diretiva reflete a adesão a 

uma política imigratória defensiva e restritiva aos nacionais de países que não fazem parte da 

União Europeia, tendente a não observar os direitos dos refugiados. Isso porque estabelece 

normas para o retorno e expulsão dos imigrantes em situação ilegal, inclusive com pena de 

detenção de até 18 meses. Um aspecto preocupante a ser destacado é a possibilidade dos 

Estados-Membros da União Europeia se valerem de decisão discricionária no que diz respeito 

a estada ou ao regresso de indivíduos enquanto aguardam a decisão final das autoridades 

imigratórias sobre a renovação ou aprovação de sua permanência no país. A expressão 

utilizada na Diretiva é “o Estado ponderará” a respeito dessa questão, o que pode se traduzir 

                                                           
372 REIS, Rossana Rocha. Soberania, direitos humanos e migrações internacionais. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais: São Paulo, v.19, n. 55, p. 149-163, jun. 2004.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092004000200009&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em: 23 ago.  2014, p. 154. 
373 REIS, Rossana Rocha; MOREIRA, Julia Bertino. Regime internacional para refugiados: mudanças e 
desafios. Revista Sociologia Política: Curitiba, v. 18, n. 37, p. 17-30, out.  2010.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782010000300003&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em:  23 ago.  2014. p. 22. 
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na expulsão de refugiados que aguardam o deferimento de asilo374. Essa Diretiva está em 

dissonância com a Convenção das Nações Unidas de 1951, que além de dispor que os Estados 

signatários devem conceder o mesmo tratamento fornecido aos seus cidadãos também aos 

refugiados375, as medidas de detenção e a expulsão serão medidas excepcionais, no caso da 

expulsão somente quando os indivíduos solicitantes de asilo tiverem cometido crimes ou 

forem considerados perigosos para o país de acolhida (o princípio da não discriminação vem 

regulado no artigo 3º da Convenção de 1951 e a determinação de não sancionar a entrada 

ilegal está disposta no artigo 31 do mesmo diploma).   

Atualmente, entre os 192 países membros das Nações Unidas, somente 15 possuem 

programas de reassentamento (ou estabelecem quotas anuais para o recebimento de refugiados 

ou aceitam a chegada espontânea às suas fronteiras): Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, 

Chile, Dinamarca, EUA, Finlândia, Holanda, Irlanda, Islândia, Noruega, Nova Zelândia, 

Suécia e Suíça (em breve, Paraguai e Uruguai iniciarão programas de reassentamento). Os 

demais países consideram os pedidos de reassentamento apresentados pelo ACNUR caso a 

caso, normalmente com base no reagrupamento familiar ou em fortes laços culturais.376 

A despeito do fato de existirem diversos instrumentos para nortear o tratamento 

humanitário que deve ser dado pelos Estados aos refugiados, conforme discutido até aqui, fato 

é que a política migratória de cada país será a real condutora para solucionar cada conflito 

existente entre refugiados e seus países de destino, pois é a partir dela que é determinado 

como serão interpretados e aplicados os diplomas internacionais em âmbito interno. Isso se 

explica com base na compreensão de que os “Estados são associações que, entre outras 

características, possuem o monopólio de legitimidade da mobilidade” e esse monopólio é 

considerado “um dos fundamentos da soberania do Estado”, 377 seguindo o paradigma 

westfaliano enquanto este não estiver completamente enfraquecido (em congruência com a 

análise anteriormente realizada neste trabalho). 

                                                           
374 LEITE, Rodrigo de Almeida. Os paradoxos do tratamento da imigração ilegal na União Europeia frente à 
Diretiva de Retorno. Revista Espaço Acadêmico: Maringá, v. 9, n. 108, p. 61-70, 2010. Disponível em: 
<http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/viewFile/9664/5594>. Acesso em: 20 out. 
2014. p. 64-65.  
375 REIS, Rossana Rocha. Soberania, direitos humanos e migrações internacionais. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais: São Paulo, v.19, n. 55, p. 149-163, jun. 2004.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092004000200009&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em: 23 ago.  2014. p. 151. 
376 ACNUR: banco de dados. Disponível em: < http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/perguntas-
e-respostas/>. Acesso em: 20 out. 2014. 
377 REIS, op. cit., p. 150. 
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Reconhecer a importância do Estados nas migrações internacionais não significa 
afirmar que ele é necessariamente o fator mais relevante na formação e na 
manutenção dos fluxos. As migrações internacionais não são causadas exclusiva ou 
principalmente pela ação do Estado. No entanto, ele, por meio de políticas de 
imigração e cidadania, é um importante fator explicativo no processo de formação 
dos fluxos e ajuda a moldar a forma que esses fluxos adquirem.378  

 

Insta salientar que, como o movimento migratório internacional envolve a saída de 

um indivíduo sob um sistema político para entrar em outro, este fenômeno não é somente 

social, mas basicamente político. E, tomando por base que não existe um organismo 

supranacional capaz de obrigar os Estados a adotarem determinado comportamento, por mais 

que eles respeitem princípios gerais de proteção aos imigrantes, como o non-refoulement, por 

exemplo, eles não poderão enviar os refugiados aos seus países de origem, mas também não 

estão obrigados a receber esses imigrantes em seus territórios379.  

Um argumento comumente utilizado pelas autoridades dos países que se tornam 

destino de refugiados para não receber essas pessoas é o receio que esses Estados têm de 

adotar uma política de migração que conceda muitos direitos para os indocumentados e isso 

estimule a migração ilegal. Embora o regime internacional de direitos humanos tenha 

evoluído bastante desde 1948 (quando da criação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos) até a presente data, ratificando o entendimento de que o indivíduo é sim possuidor 

de direitos que independem de sua nacionalidade, ainda hoje a observância e aplicação desses 

direitos se dá por meio do Estado em que se encontram, inevitavelmente.380  

Segundo Juan Carlos Murillo, as preocupações de segurança dos Estados afetam a 

proteção aos refugiados desde o acesso deles ao território de destino, até no processo para o 

reconhecimento de sua condição como refugiado e posterior exercício de direitos, por vezes 

                                                           
378 REIS, Rossana Rocha. Soberania, direitos humanos e migrações internacionais. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais: São Paulo, v.19, n. 55, p. 149-163, jun. 2004.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092004000200009&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em: 23 ago.  2014. p. 151. 
379 REIS, op. cit., p. 150-154. 
380 REIS, op. cit., p. 153-154.  
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inexistindo por parte do Estado a iniciativa de busca de soluções duradouras para o 

problema.381   

Como a problemática dos refugiados não é mais compreendida como de 

responsabilidade única do país de destino desses imigrantes, e sim como uma questão de 

proporção supranacional, a Organização das Nações Unidas conferiu ao ACNUR o mandato 

de “conduzir e coordenar ações internacionais para proteção dos refugiados e a busca por 

soluções duradouras para seus problemas”382. 

O ACNUR atua como órgão consultivo com foco na salvaguarda do direito dos 

refugiados e na supervisão da implementação da Convenção de 1951, defendendo a adoção, 

pelos governos, de um processo justo e eficiente de acesso a esses direitos. Seu Comitê 

Executivo, composto de 72 Estados Membros no momento, estabelece orientações não 

vinculativas relacionadas ao procedimento de reconhecimento do refúgio e no tratamento aos 

refugiados, e o "Manual de Procedimentos e Critérios a Aplicar para Determinar o Estatuto de 

Refugiado" do ACNUR é considerado, por muitos países, como sendo uma interpretação 

autorizada da Convenção de 1951 como referência para a concessão de asilo.383 

Após o devido reconhecimento da condição de refugiado pelo Estado receptor, o 

ACNUR se utiliza de três estratégias de soluções duráveis: a integração local, a repatriação 

voluntária, e o reassentamento384.  

A integração local se traduz na inserção, adaptação, do refugiado à sociedade do país 

de acolhida, procedimento esse que por vezes se dá com o envolvimento de organizações não-

governamentais que atuam na proteção de refugiados. A partir do momento em que o 

refugiado é integrado ao governo estatal que o recebeu, cessa a responsabilidade do ACNUR 

                                                           
381 MURILLO, Juan Carlos. Os legítimos interesses de segurança dos Estados e a proteção internacional de 
refugiados. Sur Revista Internacional de Direitos Humanos:  São Paulo, v. 6, n. 10, p. 120-137, jun.  2009. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-64452009000100007&lng= 
pt&nrm=iso>. Acesso em:  23 ago.  2014. p.125. 
382 ACNUR: banco de dados. Disponível em: < http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/a-missao-
do-acnur/>. Acesso em: 20 out. 2014. 
383 ACNUR, 2014, loc. cit. 
384 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 
brasileiro.  São Paulo: Método, 2007. p. 154. 
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e tem início a responsabilidade estatal, de modo que este país deverá conceder ao refugiado os 

mesmos direitos que aos demais estrangeiros autorizados a residir em seu território.385  

Esse procedimento se opõe à repatriação, que é o retorno do refugiado ao seu país de 

origem, viável após cessada a ameaça que o estimulou a partir originariamente. 386  Essa 

medida é discutível sob o ponto de vista do bem estar do refugiado, pois, se por um lado o 

retorno viabiliza efetivação de sua cidadania e evita a necessidade dessa pessoa vir a ter que 

se adaptar a uma outra cultura no país de asilo, por outro, pode se mostrar uma opção vazia, 

tendo em vista que muitos dos refugiados não querem retornar ao seu país de origem (por 

estar este destruído ou pelo fato do refugiado não mais se sentir acolhido neste local), logo 

perde-se o caráter voluntário da repatriação caso ela venha a ser implementada.  

Em crítica à medida de repatriação adotada pelo ACNUR, Rossana Reis Rocha e 

Julia Bertino explicam os interesses que permeiam o estímulo a esse procedimento: 

 

Outra transformação essencial refere-se à política adotada pela organização. Antes 
voltada para os países de acolhimento e concentrando esforços na integração local, a 
agência passou a enfocar os países de origem e as causas que levaram ao 
deslocamento, atuando em situações de conflito e organizando o repatriamento de 
refugiados. Esse novo foco direcionado para a ação preventiva está diretamente 
relacionado com a posição dos países desenvolvidos, que, além de adotarem 
políticas restritivas à recepção de refugiados, passaram a financiar programas 
dirigidos para os países de onde provêm os fluxos. Além disso, os países que 
acolhem grande contingente de refugiados também pressionam para que eles sejam 
repatriados. Nesse ponto, a agência tem sido criticada por incentivar o 
repatriamento, não conseguir efetivar o caráter voluntário do retorno, nem garantir a 
segurança dos refugiados no processo de reintegração (já que muitas vezes os países 
não se encontram ainda em condições viáveis para receber seus nacionais).387 

 

Já o reassentamento possui duas concepções: quando da criação do ACNUR era o 

procedimento no qual o refugiado era transferido diretamente de seu país de origem para o de 

refúgio; mais recentemente porém, é a prática de se transferir refugiados de um primeiro país 

                                                           
385 MULLER, Paulo Ricardo. Noções de solidariedade e responsabilidade no campo da cooperação 
internacional para a proteção de refugiados. Revista Interdisciplinar de Mobilidade Humana:  Brasília, v. 21, n. 
40, p. 229-244, jun. 2013. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1980-
85852013000100014&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  23 ago.  2014. p. 242.  
386 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 
brasileiro.  São Paulo: Método, 2007. p. 154. 
387 REIS, Rossana Rocha; MOREIRA, Julia Bertino. Regime internacional para refugiados: mudanças e 
desafios. Revista Sociologia Política: Curitiba, v. 18, n. 37, p. 17-30, out.  2010.   Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782010000300003&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em:  23  ago.  2014. p. 26. 
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que não lhe ofereceu a proteção devida ou onde o refugiado não conseguiu se adaptar para 

outro país que lhe acolherá em observância às suas necessidades. 388 Vale esclarecer que  

 

Tal prática somente é possível em função do sistema universal de proteção aos 
refugiados, posto que, se ainda somente existisse o instituto do asilo, fundado na 
discricionariedade de cada Estado concessor, os indivíduos reconhecidos como 
merecedores de proteção em um Estado não teriam necessariamente o seu status 
reconhecido nos demais.389  

 

Malgrado o ACNUR traga em sua missão prover assistência aos refugiados sob o seu 

mandato de forma imparcial390, considerando que o seu sistema de financiamento se dá quase 

inteiramente financiado por contribuições voluntárias diretas, a maior parte proveniente de 

países doadores (em menor escala, recebe contribuições de Organizações Não-

Governamentais e do setor privado, empresas privadas, fundações e pessoas físicas, com um 

pequeno subsídio anual de 2% do orçamento regular das Nações Unidas, que é utilizado para 

os custos administrativos)391, a agência é passível de questionamento no que diz respeito à sua 

autonomia decisória. “Há uma tendência dos doadores de impor condições no uso dos fundos, 

direcionando-os a programas específicos em certos países”.392  

A possibilidade dos Estados intereferirem na decisão sobre os locais onde o ACNUR 

deverá agir para fornecer assistência faz com que prevaleçam os interesses políticos destes 

sobre as reais necessidades dos refugiados e a igualdade de tratamento que devem receber. 

Exemplo dessa conduta é o fato de os maiores contribuintes do ACNUR em 2010, Estados 

Unidos, países europeus e Japão, terem optado por áreas mais próximas a eles ou 

politicamente mais relevantes em detrimento das demais, encaminhando mais auxílio para 

refugiados europeus e menos recursos para refugiados africanos.393  

                                                           
388 JUBILUT, Liliana Lyra. O direito internacional dos refugiados e sua aplicação no ordenamento jurídico 
brasileiro.  São Paulo: Método, 2007. p. 154. 
389 JUBILUT, 2007, loc. cit. 
390 ACNUR: banco de dados. Disponível em: < http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/a-missao-
do-acnur/>. Acesso em: 20 out. 2014. 
391 ACNUR, 2014, loc. cit. 
392 REIS, Rossana Rocha; MOREIRA, Julia Bertino. Regime internacional para refugiados: mudanças e 
desafios. Revista Sociologia Política: Curitiba, v. 18, n. 37, p. 17-30, out.  2010.   Disponível em: 
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Ainda relacionados à possibilidade de interferência dos países doadores do ACNUR 

em seus programas estão os esforços da agência em se envolver em assuntos domésticos dos 

países de onde provêm os refugiados. Essa ação tem por meta conter o deslocamento de 

pessoas e também melhorar o ambiente interno permitindo o retorno de seus nacionais que se 

tornaram refugiados. Essas medidas preventivas são adotadas, na realidade, com base em 

políticas migratórias restritivas adotadas por Estados de destino de refugiados, funcionando 

como um desestímulo à migração. Por vezes, porém, a agência é incapaz de garantir a 

segurança dos refugiados no repatriamento. 394 

Outros pontos de atenção levantados por Rossana Reis Rocha e Julia Bertino acerca 

da atuação do ACNUR, no sentido de que um aprimoramento se faz necessário são: a falta de 

transparência nas atividades da agência (com relação aos dados financeiros e aplicação de 

recursos), falta de mecanismos internos e externos para monitorar as operações e os 

programas executados (em especial quanto à satisfação ou não dos refugiados), falta de um 

canal para os refugiados apresentarem suas demandas, falta de reserva para operações 

emergenciais no campo de refugiados, falta de segurança para refugiados e funcionários da 

agência em situação de conflito. 395 

Há que se considerar, todavia, que o ACNUR não é uma organização supranacional, 

ou seja, não possui meios para substituir a proteção estatal, não possui poder coercitivo, e seu 

papel é basicamente conscientizar os países de suas obrigações em relação aos refugiados, 

auxiliando-os com fundos provenientes de doações. Desde sua criação o ACNUR teve seu 

campo de ação ampliado, não mais assistindo somente refugiados europeus, mas praticamente 

de todas as regiões de conflito do mundo, fato esse que demanda mais recursos e uma 

colaboração internacional maior no sentido de alinhar políticas, muitas vezes, completamente 

dissonantes. Ademais, quaisquer programas de assistência aos refugiados exigem muitos 

recursos e, não tendo a agência uma base de financiamento independente, evidentemente fica 

ela à mercê de seus contribuintes.    

Embora no presente trabalho não caiba uma análise aprofundada sobre as 

dificuldades enfrentadas pelos refugiados nos campos de refugiados, vez que o objeto aqui em 

                                                           
394 REIS, Rossana Rocha; MOREIRA, Julia Bertino. Regime internacional para refugiados: mudanças e 
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análise é a proteção jurídica conferida a esses imigrantes, não é possível deixar de citar o 

quanto a demora na providência final, jurídica, em relação ao destino dessas pessoas pode ser 

prejudicial às suas condições de vida.  

 

A precariedade das condições de vida e de habitat, a interdição oficial de trabalhar, 
de deslocar-se no país fora da zona dos campos, assim como, muitas vezes, a 
ausência de título oficial de refugiado na regulamentação do Estado de acolhida, têm 
por consequência que a vida dos próprios refugiados, mesmo que a priori não sejam 
clandestinos, geralmente só possa construir-se na alternativa entre a dependência da 
assistência humanitária e a iniciativa "clandestina": trabalho informal, corrupção dos 
policiais que vigiam os deslocamentos etc.396 

 

Os campos de refugiados, ou acampamento de refugiados, ou ainda os sítios 

humanitários são os locais improvisados em um Estado receptor de refugiados, ou em um 

Estado que ainda analisa a concessão ou não do asilo a um grupo de solicitantes. Geralmente 

em locais afastados dos centros urbanos ou de vida comum da população local, esses campos 

devem possuir uma estrutura que permita que os refugiados ali permaneçam, sobrevivendo e 

residindo, até que sua situação imigratória seja definitivamente decidida.  

Não obstante esses campos sejam espaços de exceção, construídos em caráter 

emergencial para atender a uma demanda provisória de acolhimento aos refugiados enquanto 

aguardam um parecer, “certa perenidade caracteriza os sítios humanitários”, isso porque a 

análise sobre a destinação final a ser dada a essas pessoas pode perdurar por anos.397 

Alguns dos principais problemas relacionados a essa situação de incerteza e a 

permanência nos sítios humanitários é o “rompimento da continuidade entre o homem e o 

cidadão”398, a sensação de abandono institucional e de clandestinidade por parte dos 

refugiados, as precárias condições de moradia, saúde e alimentação, e a impossibilidade de 

trabalhar e circular fora dos campos (medidas de controle estabelecidas pelos países que 

abrigam os sítios humanitários).399  

Diante dos novos problemas vivenciados após conseguirem se estabelecer nos sítios 

humanitários, com o decorrer dos anos e com a inevitável formação de nova sociedade dentro 
                                                           
396AGIER, Michel. Refugiados diante da nova ordem mundial. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, 
São Paulo, v. 18, n. 2, p. 197-215, nov. 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php? 
script=sci_arttext&pid=S0103-20702006000200010&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 23 ago. 2014. p. 206. 
397 AGIER, op. cit. p. 201.  
398 AGIER, op. cit. p. 210. 
399 AGIER, 2006, Passim.  
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dos campos, muitas vezes os refugiados passam a se reorganizar politicamente para 

reivindicar melhores condições de vida. Sobre o tema, conclui Michel Agier:  

 

Os deslocados e refugiados cessam de sê-lo não quando retornam "para suas casas", 
mas quando lutam como tais por seu corpo, sua saúde, sua socialização: cessam 
então de ser as vítimas que a cena humanitária implica para se tornarem os sujeitos 
de uma cena democrática que eles improvisam nos lugares onde estão. Na melhor 
das hipóteses, portanto, os sítios humanitários só podem ser espaços em tensão.400 

 

Na mesma linha, Katharine Derderian e Lisbeth Shockaert, membros da equipe da 

organização Médicos sem Fronteiras, sintetizam o problema 

 

Onde está o problema? Para os refugiados que batem nas portas dos Estados, a 
reação é alarmante. Como resposta aos movimentos mundiais de refugiados e 
migrantes, os Estados têm aprimorado e implementado um leque cada vez mais de 
medidas restritivas. Políticas recentes incluem controle mais rígido das fronteiras e 
ações de interceptação no intuito de evitar entradas irregulares, interpretações 
restritas do direito do refugiado e medidas de dissuasão como a utilização de centros 
de detenção e limitação no acesso a serviços básicos, incluindo a assistência médica. 
As reais consequências dessas políticas não podem ser subestimadas. Elas têm 
impacto direto na saúde dos recém chegados e pessoas que tornam-se miseráveis 
durante sua estada.401 

 

Partindo da noção de que os conflitos atuais vivenciados em muitos países não 

aparentam estar caminhando para uma solução, e que as populações desses locais são vítimas 

da violência e da inobservância dos direitos humanos, a revisão do tratamento jurídico dado 

aos refugiados e das formas de implementação de sua proteção no sentido de lhes oferecer, 

com celeridade, alterativas à sua subsistência, se mostra imperioso.  

 

 

 

                                                           
400 AGIER, Michel. Refugiados diante da nova ordem mundial. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, 
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401 DERDERIAN, Katharine; SCHOCKAERT, Liesbeth. Respostas a fluxos migratórios mistos: uma 
perspectiva humanitária. SUR Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 6, n. 10, p. 106-119, 
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3.2. Tratamento legal aos refugiados no Brasil 

 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Comitê Nacional para os Refugiados 

(CONARE) do Brasil, ao final de 2013 existiam 5.208 refugiados reconhecidos no país, 

dentre eles, nacionais de 80 países diferentes. O número de pedidos de reconhecimento da 

condição de refugiado no país aumentou 900% entre 2010 e 2013, passando de 566 pedidos 

em 2010 para 5.256 ao final de dezembro de 2013. 402 

Novas solicitações de proteção partem em sua maioria de pessoas provenientes da 

Ásia, África e América do Sul, com destaque para nacionais de Bangladesh, Senegal e Guiné 

Bissau e, dentre os que já obtiveram a aprovação do governo brasileiro, os principais grupos 

são de colombianos, angolanos, congoleses e sírios.403  

Em 2013, 37% das solicitações foram realizadas na Região Sul, 29,5% na Região 

Sudeste, 21,5% na Região Centro-Oeste, 12% na Região Norte e 0,4% na Região Nordeste. 

Considerando os estados brasileiros individualmente, São Paulo foi o que recebeu o maior 

número de pedidos, 23% do total de solicitações, seguido pelo Paraná, com 20,7%, a região 

do Distrito Federal recebeu 14%, e o estado do Rio Grande do Sul teve 9,3% do total de 

pedidos.404    

O tratamento jurídico dado aos refugiados no Brasil sofreu oscilações no decorrer da 

história brasileira. Após a Segunda Guerra Mundial o país recebeu imigrantes em sua maioria 

provenientes da Europa Oriental (em 1954 recebeu em torno de 40 mil europeus, por 

exemplo405), mas os acolheu como imigrantes comuns, sem o reconhecimento da condição de 

refugiados. 406 

                                                           
402 ACNUR: banco de dados. Disponível em: < http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/estatisticas/dados-
sobre-refugio-no-brasil/>. Acesso em: 21 out. 2014. 
403 ACNUR, 2014, loc cit.  
404 ACNUR, 2014, loc cit. 
405 MOREIRA, Julia Bertino. Redemocratização e direitos humanos: a política para refugiados no 
Brasil. Revista Brasileira de Política Internacional: Brasília, v. 53, n. 1, p. 111-129, jul.  2010.   Disponível em 
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Passando de um país que em 15 de novembro de 1960 depositou junto à ONU 

instrumento de ratificação da Convenção sobre Refugiados de 1951 e em 7 de abril de 1972 

depositou o instrumento de adesão ao Protocolo da Convenção de 1967, demonstrando-se em 

favor da tutela dos refugiados, na década de 1970 o Brasil recuou em sua proteção em razão 

do momento político ditatorial que enfrentava. Neste período, inclusive, revelou-se também 

como país de origem de refugiados.   

 

Na década de 70, o Governo brasileiro, não desejoso de ter em seu território latino-
americanos com a mesma coloração política daqueles que ele mesmo perseguia, 
optou por reassentar todos os que aqui chegassem em busca de proteção. Foi com o 
objetivo de tratar do reassentamento desses refugiados latino-americanos que o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) estabeleceu, em 1977, 
um escritório no Rio de Janeiro. Aqueles que chegavam ao Brasil, particularmente 
os sul-americanos, na esperança de obter o status de refugiado ou de asilado, 
recebiam apenas um simples visto de turista e eram reassentados em outros países. 
Desta forma, cerca de 20 mil chilenos, bolivianos, argentinos e uruguaios foram 
reassentados na Europa, Canadá, Nova Zelândia e Austrália.407 

 

Com a redemocratização no plano interno, o Brasil retomou seu engajamento no 

tema dos refugiados. Em 1979, após a anistia concedida pelo governo Figueiredo (1979-

1984), aqueles que haviam sido exilados e os refugiados políticos brasileiros puderam retornar 

ao país. Neste mesmo ano, o Brasil novamente passou a acolher refugiados, recebendo 150 

refugiados vietnamitas resgatados por navios brasileiros, aceitos no país após a intervenção do 

ACNUR, e dezenas de cubanos assistidos pela Comissão de Justiça e Paz e pela Cáritas 

Arquidiocesana de São Paulo.408  

Em 1980, consoante o anteriormente abordado neste estudo, foi aprovado o Estatuto 

do Estrangeiro, Lei nº 6.815/1980, seguindo uma política imigratória ainda restritiva com foco 

na segurança nacional frente à ameaça estrangeira. O período de crise econômica que se 

seguiu, entre 1985 e 1989, entretanto, colocou o Brasil em uma posição migratória invertida, 
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tornando-se um país de emigração, ao invés de imigração, pois por volta de 1,2 milhão de 

brasileiros deixaram o país neste período.409   

Um importante avanço brasileiro em relação à temática dos refugiados se deu em 

1989, estimulado pelo estreitamento das relações entre autoridades brasileiras e o ACNUR, a 

partir da transferência de seu escritório para Brasília: o país optou por retirar a reserva 

geográfica que limitava o reconhecimento da condição de refugiado aos nacionais de países 

europeus (ampliando a proteção a quaisquer nacionalidades).410   

Outro passo importante foi o acolhimento pelo país da definição ampliada de 

refugiado trazida pela Declaração de Cartagena de 1984. Como consequência, “o número de 

refugiados acolhidos pelo país dá um salto significativo, passando de 322 para 1.042 pessoas 

(após o recebimento de 720 angolanos) em 1994.” 411 

Durante o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), até 

mesmo por ter sido ele impelido a deixar o país durante o período da ditadura militar, foi 

corroborado um compromisso com os direitos humanos no tratamento dado à temática dos 

refugiados. Em 13 de maio de 1996 o Presidente, com a colaboração técnica do ACNUR, 

encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei sobre Refugiados, e este foi convertido 

na Lei nº 9.474 em de 22 de julho de 1997. “A Lei 9.474, que define o estatuto dos refugiados 

no Brasil, é a primeira legislação abrangente dedicada a este tema na América Latina” 412, isso 

porque traz uma definição de refugiado bastante abrangente:  

 

Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: 

I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de 
nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; 

II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência 
habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias 
descritas no inciso anterior; 

                                                           
409 MOREIRA, Julia Bertino. Redemocratização e direitos humanos: a política para refugiados no 
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III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a 
deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.413 (grifo 
nosso).  

 

O trecho acima em destaque demonstra a ampliação da definição de refugiado para 

incluir também quaisquer pessoas que optaram por deixar seu país em razão de terem sofrido 

violação aos seus direitos humanos. 

 

A Lei brasileira relativa à temática dos refugiados é inovadora. Ademais de 
incorporar os conceitos previstos pela Organização das Nações Unidas (ONU) na 
matéria, dispostos tanto na Convenção de 1951 quanto no seu Protocolo de 1967, 
agrega como definição de refugiado e de refugiada, todas aquelas pessoas que 
“devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigada a deixar seu 
país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país”. Ou seja, admite como 
causal do instituto do refúgio a aplicação do conceito de grave e generalizada 
violação de direitos humanos. Este conceito nasceu a partir de uma realidade 
específica do continente africano e foi incorporado na normativa da América Latina 
a partir da Declaração de Cartagena de 1984. Esta Lei é a base da harmonização 
legislativa no âmbito do Mercosul acerca do refúgio.414 

 

Por esta definição de refugiado, verifica-se a reunião do conceito preconizado na 

Convenção de Genebra de 1951 e no Protocolo de Nova York de 1967, nos incisos I e II 

acima trazidos, ao abordar o “temor de perseguição por motivos de raça, religião, 

nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas”, com o conceito proveniente da Declaração 

de Cartagena, ao prever de forma mais ampla a tutela devido à “violação de direitos 

humanos”, seguindo a contribuição e experiência latino-americana na temática dos 

refugiados.415  

O governo que se seguiu, do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), atuou 

na mesma linha protetiva em relação aos refugiados. Em avaliação à política adotada neste 

período, Julia Bertino Moreira sintetiza: 

 

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva promoveu ajustes de programas em relação 
à política externa de seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso, configurando uma 

                                                           
413 BRASIL. Lei Nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos 
Refugiados de 1951, e determina outras providências. Poder Legislativo, Brasília, DF, 22 jul. 1997. Disponível 
em: <https://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/l9474.htm>. Acesso em: 22 out. 2014. 
414LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento do refugiado no Brasil no início do Século XXI. In: 
FERREIRA BARRETO, Luiz Paulo Teles (Org.). Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu 
impacto nas Américas. Brasília: ACNUR, MJ, 2010, p. 73. 
415 LEÃO, op. cit., p. 75.  
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"mudança na continuidade" (...). Com isso, suas diretrizes mantiveram: o 
multilateralismo, a cooperação, a defesa dos direitos humanos, a adesão aos regimes 
e o respeito às organizações internacionais. Porém, enfatizaram a cooperação Sul-
Sul e a aproximação com países em desenvolvimento e países africanos de língua 
portuguesa, com o escopo de obter vantagens políticas e econômicas. Acentuaram-se 
as aspirações em torno da reforma do Conselho de Segurança da ONU 
(empreendendo-se maiores esforços para tanto, a exemplo da missão brasileira 
enviada para a operação de paz no Haiti), do papel de destaque entre países em 
desenvolvimento. A liderança regional e a América do Sul se tornaram prioridades, 
levando o país a assumir a posição de administrador de crises e conflitos na 
região.416 

 

António Guterres, Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados em exercício 

(reeleito em abril de 2010 para seu segundo mandato de cinco anos), em visita ao Brasil em 

novembro de 2005 enfatizou o caráter acolhedor do país reconhecido internacionalmente: “O 

Brasil é um país de asilo e exemplo de comportamento generoso e solidário”. 417 

Tendo sido o primeiro país do Cone Sul a ratificar a Convenção Relativa ao Estatuto 

dos refugiados de 1951, em 1960, o Brasil destacou-se como um dos primeiros países a 

integrar o Comitê executivo do ACNUR.418  

O sistema de proteção aos refugiados no Brasil funciona a partir do trabalho 

desenvolvido pelo ACNUR, que possui um escritório em Brasília e uma unidade em São 

Paulo, em cooperação com o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), órgão de 

deliberação coletiva no âmbito do Ministério da Justiça, que é responsável por reconhecer a 

condição de refugiado aos solicitantes no Brasil.419  

Segundo descrição do próprio CONARE: 

 

A obrigação pátria com relação ao refúgio advém, essencialmente, do Estatuto dos 
Refugiados das Nações Unidas de 1951 e de seu Protocolo de 1967. A estes 
instrumentos internacionais soma-se a Lei 9.474/97. Esta determina outras 
providências que deverão ser adotadas pelo Estado brasileiro no tocante à temática 
do refúgio e cria o CONARE; instituição caracterizada por guiar-se, na tomada de 
suas decisões e em suas atuações, pela prevalência de um caráter democrático (já 
que é uma instância tripartite: governo, sociedade civil e comunidade internacional) 
e humanitário. O CONARE é um órgão de deliberação coletiva, interministerial e 

                                                           
416 MOREIRA, Julia Bertino. Redemocratização e direitos humanos: a política para refugiados no 
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tripartite (com representantes do Estado brasileiro, da sociedade civil organizada 
(Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro e de São Paulo; e, o Instituto Migrações e 
Direitos Humanos em caráter consultivo) e da comunidade internacional – Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados -ACNUR-. Justamente esse 
tripartitismo é à base de seu êxito institucional e jurisprudencial, com 
reconhecimento no Brasil e alhures. Essa característica tripartite faz com que apesar 
de o CONARE ser institucionalmente localizado no Ministério da Justiça, todas as 
suas decisões técnicas e políticas sejam tomadas em plenário, interministerialmente, 
com a participação da sociedade civil e do ACNUR.420 

 

De forma a viabilizar a implementação de seus programas e a efetivação de sua 

assistência humanitária, o ACNUR também conta com a parceria de Organizações Não-

Governamentais (ONGs), como a Associação Antônio Vieira (ASAV), a Cáritas 

Arquidiocesana do Rio de Janeiro (CARJ), a Cáritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP), o 

Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH) e o Instituto de Migrações e Direitos 

Humanos (IMDH). 421 Estas ONGs, por meio de convênio celebrado com o ACNUR, 

administram os recursos destinados pelo ACNUR aos programas referentes à inserção destas 

pessoas na comunidade de acolhida, de forma a viabilizar a integração local dos refugiados.422 

Em breve síntese sobre a postura brasileira acerca do tratamento a ser dado aos 

refugiados, além de ser signatário da Convenção das Nações Unidas de 1951 sobre o Estatuto 

dos Refugiados e do subsequente Protocolo de 1967, o Brasil também é signatário de tratados 

internacionais de direitos humanos e acolhe as mais benéficas orientações sobre o instituto do 

refúgio, como as trazidas na Declaração de Cartagena de 1984 e na Declaração de San Jose 

sobre Refugiados e Pessoas Deslocadas de 1994. Promulgou em julho de 1997 a sua Lei de 

Refúgio nº 9.474/97, contemplando os principais instrumentos regionais e internacionais 

sobre o tema.423 

Foi por meio da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997, que se deu a criação do 

CONARE e, em seu artigo 12, segue regulada sua competência:  

 

                                                           
420 COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS. Ofício nº 042/CONARE/2012. Resposta Requerimento de 
informações sobre os haitianos. Brasília, 3 fev. 2012. Disponível em: <http://www.conectas.org/arquivos-
site/multimidia/PDF/65.pdf>. Acesso em: 26 out. 2014.   
421 ACNUR: banco de dados. Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/o-acnur-no-
brasil/>. Acesso em: 20 out. 2014. 
422 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA: banco de dados. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp? 
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Acesso em 15 out 2014. 
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Art. 12. Compete ao CONARE, em consonância com a Convenção sobre o Estatuto 
dos Refugiados de 1951, com o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967 
e com as demais fontes de direito internacional dos refugiados: 

I - analisar o pedido e declarar o reconhecimento, em primeira instância, da condição 
de refugiado; 

II - decidir a cessação, em primeira instância, ex officio ou mediante requerimento 
das autoridades competentes, da condição de refugiado; 

III - determinar a perda, em primeira instância, da condição de refugiado; 

IV - orientar e coordenar as ações necessárias à eficácia da proteção, assistência e 
apoio jurídico aos refugiados; 

V - aprovar instruções normativas esclarecedoras à execução desta Lei.424 

 

Encarregado de decidir sobre os principais aspectos relacionados à condição de 

refugiado, conforme acima colacionado, o CONARE é um órgão multiministerial cuja 

constituição é a seguinte:  

 

 Art. 14. O CONARE será constituído por: 

 I - um representante do Ministério da Justiça, que o presidirá; 

 II - um representante do Ministério das Relações Exteriores; 

 III - um representante do Ministério do Trabalho; 

 IV - um representante do Ministério da Saúde; 

 V - um representante do Ministério da Educação e do Desporto; 

 VI - um representante do Departamento de Polícia Federal; 

 VII - um representante de organização não-governamental, que se dedique a 
atividades de assistência e proteção de refugiados no País. 

§ 1º O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados - ACNUR será 
sempre membro convidado para as reuniões do CONARE, com direito a voz, sem 
voto. 

§ 2º Os membros do CONARE serão designados pelo Presidente da República, 
mediante indicações dos órgãos e da entidade que o compõem. 

§ 3º O CONARE terá um Coordenador-Geral, com a atribuição de preparar os 
processos de requerimento de refúgio e a pauta de reunião.425 
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425 BRASIL. Lei Nº 9.474, de 22 de julho de 1997, 1997, loc. cit.  
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Cumpre observar que, em sendo o CONARE competente para analisar o pedido e 

declarar o reconhecimento, em primeira instância, da condição de refugiado, em análise as 

decisões proferidas por esse Comitê, Renato Zerbini Ribeiro Leão identificou que   

 

Todos os casos resolvidos pelo Conare materializam, em maior ou menor grau, a 
importância crucial da perseguição materializada e/ou o fundado temor de 
perseguição consubstanciado por parte do solicitante para a concessão do refúgio 
face à Lei 9.474/97.426 

 

Em outras palavras, muito embora o CONARE norteie suas análises aplicando por 

vezes o princípio do in dubio pro refugiado, visando amparar o refugiado mesmo quando 

existam dúvidas sobre algum aspecto de sua situação, em consonância à necessidade de 

proteção internacional da pessoa humana, é basilar para a decisão concessiva do 

reconhecimento do status de refugiado a caracterização da perseguição, materializada ou ao 

menos temida. 427 

O reconhecimento da condição de refugiado por parte do CONARE com amparo no 

inciso III do artigo 1º da Lei nº 9.474/1997, que aborda a noção de “grave e generalizada 

violação de direitos humanos”, envolve três condições especialmente consideradas pelo 

Comitê: total incapacidade de ação ou mesmo a inexistência de entes conformadores de um 

Estado Democrático de Direito no país de origem do refugiado; falta de uma paz estável e 

durável no território; o reconhecimento, por parte da comunidade internacional, de que o 

Estado se encontra em uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos.428  

 

A Lei faz emergir de seu artigo 1º, inciso 3º, o conceito de grave e generalizada 
violação de direitos humanos. Este conceito reúne, para sua materialização, três 
relevantes condições especialmente consideradas pelo Conare: 1) a total 
incapacidade de ação ou mesmo a inexistência de entes conformadores de um 
Estado Democrático de Direito, como podem ser as instituições representativas dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de um Estado qualquer. Ou seja, a 
dificuldade mesmo em se identificar a existência de um Estado, tal qual conceituado 
pelo direito internacional público, em um território específico. 2) a observação 
naquele território da falta de uma paz estável e durável. 3) o reconhecimento, por 
parte da comunidade internacional, de que o Estado ou território em questão se 

                                                           
426 LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento do refugiado no Brasil no início do Século XXI. In: 
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encontra em uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. 
Não foram poucos os casos nos quais o Conare fundamentou suas decisões de 
deferimento de pedido de refúgio com base neste conceito.429 

 

Essa interpretação do conceito de “grave e generalizada violação de direitos 

humanos” demonstra a adoção de critérios objetivos para delimitar a extensão de sua 

aplicação, o que tem como consequência a restrição na interpretação sobre a definição de 

refugiado, cuja positivação pela Lei nº 9.474/1997, baseada também na Declaração de 

Cartagena, deveria se dar originariamente de forma ampla. Referida restrição tem como 

consequência o indeferimento da proteção pelo refúgio, por exemplo, aos haitianos que 

intensificaram sua migração ao Brasil a partir de 2010, assunto que será abordado no próximo 

capítulo.  

Fundamental esclarecer que, apesar do caráter não vinculante da Declaração de 

Cartagena, tendo ela servido de base para a elaboração da Lei nº 9.474/1997 e do conceito de 

refugiado nela inserido, e possuindo intencionalmente o texto de Cartagena um caráter aberto 

para o reconhecido da condição do refugiado para hipóteses não previamente estabelecidas de 

violação aos direitos humanos, o mesmo espírito empregado na interpretação da Declaração 

de Cartagena deveria ser adotado na aplicação da Lei nº 9.474/1997. 430 

Enquanto os incisos I e II do artigo 1º da Lei de Refugiados brasileira possuem clara 

correlação, vez que o inciso II faz alusão ao inciso I ao exprimir “em função das 

circunstâncias descritas no inciso anterior”, e ambos referem-se à perseguição, materializada 

ou ao temor de sua ocorrência, o inciso III não traz em sua redação qualquer indicação de que 

deve ser interpretado conjuntamente com o inciso I. Ou seja, o inciso III, ao regular a 

concessão da proteção pelo refúgio como decorrência de violação aos direitos humanos, não 

inclui, para sua aplicação, a consideração de necessária perseguição sofrida ou temida pelo 

solicitante. Logo, a interpretação de modo contrário representa um esvaziamento da proteção 
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imaginada quando da elaboração da Declaração de Cartagena, um retrocesso ao conceito 

clássico de refugiado da Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967.431    

O procedimento para a solicitação do refúgio é sigiloso, gratuito, sua análise tem 

caráter urgente e o início se dá a partir do pedido formulado pelo interessado que ingressou no 

país e contata a autoridade migratória na fronteira (agentes da Polícia Federal) para efetuar o 

trâmite.  A autoridade migratória, por sua vez, ouvirá o imigrante sobre as razões que o 

motivaram a deixar seu país de origem e o orientará na elaboração de um “termo de 

solicitação de refúgio”432. Essa solicitação suspenderá qualquer procedimento administrativo 

ou criminal que esteja instaurado contra o requerente (e seus familiares que o estiverem 

acompanhando) devido à entrada irregular no país e, na hipótese de reconhecimento da 

condição de refugiado, tais procedimentos serão arquivados. Além disso, no momento do 

recebimento da solicitação, o refugiado e seus familiares no país receberão um protocolo 

provisório emitido pelo Departamento de Polícia Federal que os autorizarão a permanecer no 

Brasil até a decisão final de seu processo.433  

Já com o recebimento deste protocolo de solicitação de reconhecimento da condição 

de refugiado está o imigrante assegurado contra a deportação para o país onde seus direitos 

humanos estejam sendo violados, e este documento vale como identidade no território 

nacional com valor probatório de sua condição migratória regular. Desta forma, será o 

requerente titular de todos os direitos que os demais estrangeiros em situação regular no 

Brasil possuem, podendo inclusive requerer a emissão de sua Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) provisória, seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e estará 

autorizado a acessar todos os serviços públicos disponíveis no Brasil, devendo receber 

tratamento sem discriminação de qualquer natureza.434 

Durante a análise do processo, o interessado poderá ser entrevistado pessoalmente 

por um funcionário do CONARE ou da Defensoria Pública da União sobre sua situação, e 
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Refugiados de 1951, e determina outras providências. Poder Legislativo, Brasília, DF, 22 jul. 1997. Disponível 
em: <https://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/l9474.htm>. Acesso em: 22 out. 2014. 
434 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, loc. cit.   
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posteriormente também por um advogado das organizações parceiras do ACNUR: Caritas 

Arquidiocesana do Rio de Janeiro, Caritas Arquidiocesana de São Paulo e Instituto Migrações 

e Direitos Humanos.435  

O CONARE proferirá sua decisão após receber relatório de diligências da autoridade 

competente para verificar os fatos e fundamentar sua declaração, podendo o ACNUR oferecer 

sugestões para facilitar o andamento do processo. Depois de proferida a decisão, o CONARE 

notificará o solicitante e o Departamento de Polícia Federal para que realizem os 

procedimentos administrativos cabíveis. Em sendo positiva a decisão, o refugiado será 

registrado pelo Departamento de Polícia Federal, recebendo então o seu Registro Nacional de 

Estrangeiro (RNE), mas caso esteja manifesta a ausência de credibilidade do solicitante o 

pedido será indeferido.436  

Na hipótese de indeferimento da solicitação, caberá recurso ao Ministério da Justiça 

no período de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação da decisão, podendo o 

requerente permanecer no país durante a análise do recurso. Caso o Ministério da Justiça 

confirme o indeferimento, essa decisão será irrecorrível e ficará o imigrante sujeito as 

medidas cabíveis no Estatuto do Estrangeiro, não podendo, contudo, ser transferido para seu 

país de origem enquanto subsistir a ameaça de violação aos seus direitos humanos.437    

Há ainda a possibilidade dos membros do CONARE ficarem em dúvida sobre a 

proteção jurídica cabível para determinado solicitante. Caso isso ocorra, o CONARE deverá 

encaminhar um relatório ao Conselho Nacional de Imigração em observância à Resolução 

Recomendada nº 08/2006 deste Conselho, que decidirá sobre a questão.438  

Caso o refugiado volte a valer-se da proteção do país de que é nacional, recupere 

voluntariamente sua nacionalidade, adquira nova nacionalidade e goze da proteção jurídica 

dela proveniente, estabeleça-se novamente voluntariamente em seu país de origem, ou não 

                                                           
435 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA: banco de dados. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-
direitos/estrangeiros/refugio>. Acesso em 22 out. 2014. 
436 BRASIL. Lei Nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos 
Refugiados de 1951, e determina outras providências. Poder Legislativo, Brasília, DF, 22 jul. 1997. Disponível 
em: <https://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/l9474.htm>. Acesso em: 22 out. 2014. 
437 BRASIL. Lei Nº 9.474, de 22 de julho de 1997, 1997, loc. cit. 
438 BRASIL. Resolução Recomendada nº 08, de 19 de dezembro de 2006. Dispõe sobre pedidos de refúgio 
apresentados ao Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE, que a critério deste, possam ser analisados 
pelo Conselho Nacional de Imigração - CNIg como situações especiais. Conselho Nacional de Imigração. Poder 
Executivo, Brasília, DF, 19 dez. 2006. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/legislacao/resolucao-
recomendada-n-08-de-19-12-2006.htm >. Acesso em: 23 out. 2014. 
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subsistam em seu país de origem as circunstâncias que ampararam seu reconhecimento como 

refugiado, cessará a condição de refugiado (artigo 38 da Lei Nº 9.474/1997).439 

A perda da condição de refugiado ocorrerá nas situações elencadas no artigo 39 da 

Lei 9.474/1997:  

 

Art. 39. Implicará perda da condição de refugiado: 

I - a renúncia; 

II - a prova da falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento da 
condição de refugiado ou a existência de fatos que, se fossem conhecidos quando do 
reconhecimento, teriam ensejado uma decisão negativa; 

III - o exercício de atividades contrárias à segurança nacional ou à ordem pública; 

IV - a saída do território nacional sem prévia autorização do Governo brasileiro. 

Parágrafo único. Os refugiados que perderem essa condição com fundamento nos 
incisos I e IV deste artigo serão enquadrados no regime geral de permanência de 
estrangeiros no território nacional, e os que a perderem com fundamento nos incisos 
II e III estarão sujeitos às medidas compulsórias previstas na Lei nº 6.815, de 19 de 
agosto de 1980.440 

  

Além da concessão da proteção aos refugiados que se destinam ao Brasil 

diretamente, o artigo 46 da Lei 9.474/1997 trouxe também a possibilidade de o Brasil realizar 

o reassentamento de refugiados no país, com a participação coordenada dos órgãos estatais e 

organizações não-governamentais441, baseando-se em uma estrutura tripartite, dividida entre o 

ACNUR, os Comitês Nacionais para Refugiados (CONAREs) e as organizações da sociedade 

civil442. Em outras palavras, positivou uma alternativa de recebimento de refugiados no Brasil 

para aqueles que já tivessem passado por um primeiro país buscando asilo, mas que 

continuassem ameaçados ou não conseguissem se integrar neste local. 

 

 

                                                           
439 BRASIL. Lei Nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Define mecanismos para a implementação do Estatuto dos 
Refugiados de 1951, e determina outras providências. Poder Legislativo, Brasília, DF, 22 jul. 1997. Disponível 
em: <https://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/l9474.htm>. Acesso em: 22 out. 2014. 
440 BRASIL. Lei Nº 9.474, de 22 de julho de 1997, 1997, loc. cit. 
441 BRASIL. Lei Nº 9.474, de 22 de julho de 1997, 1997, loc. cit. 
442 MULLER, Paulo Ricardo. Noções de solidariedade e responsabilidade no campo da cooperação 
internacional para a proteção de refugiados. Revista Interdisciplinar de Mobilidade Humana:  Brasília, v. 21, n. 
40, p. 229-244, jun. 2013. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1980-
85852013000100014&lng=p t&nrm=iso>. Acesso em:  23 ago.  2014. 
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Sobre os programas de reassentamento, cumpre esclarecer:  

 

Os países de reassentamento podem estipular quotas anuais e seus próprios critérios 
de seleção de acordo com as possibilidades orçamentária de cada um e do ACNUR. 
No Brasil não existem quotas anuais pré-determinadas, variam de acordo com as 
necessidades de missões em países de primeiro refúgio e está muito mais atrelada à 
disposição de recursos do ACNUR, uma vez que as ações não são financiadas nem 
pelo governo, nem por entidades particulares como ocorre em outros países.443 

 

Em 1999 o primeiro grupo de refugiados reassentados chegou ao Brasil, um grupo de 

23 afegãos. Este programa de reassentamento foi coordenado pelo CONARE, em conjunto 

com o ACNUR e com a Associação Antonio Vieira (ASAV) do Rio Grande do Sul.444 

Em 2004, por ocasião do Vigésimo Aniversário da Declaração de Cartagena sobre 

Refugiados, juntamente com outros 19 países latino-americanos o Brasil assinou o Plano de 

Ação do México, um conjunto de medidas voltadas para encontrar soluções duradouras e 

inovadoras para o refúgio na América Latina. Neste momento, o Brasil propôs como resposta 

humanitária efetiva ao conflito na Colômbia e suas consequências nos países vizinhos, destino 

de um grande contingente de refugiados (em especial Costa Rica, Equador, Panamá e 

Venezuela) a realização de reassentamento na Argentina, no Brasil, no Chile, no Paraguai e 

no Uruguai. 445 “No final de 2004, o país recebeu 75 refugiados, em sua maioria colombianos, 

que foram destinados aos estados do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e São 

Paulo”.446 

Em 2007, 108 refugiados palestinos foram reassentados no Brasil em cidades do 

interior do Rio Grande do Sul, em outro programa de reassentamento solidário. Assim como 

os demais refugiados, os palestinos tiveram seus documentos de identidade e carteira de 

trabalho emitidos, passaram a ter acesso aos serviços públicos disponíveis aos brasileiros, 

mas, em razão de sua situação de vulnerabilidade receberam um pacote especial de assistência 

emergencial durante dois anos, compreendendo casas alugadas e mobiliadas, aulas gratuitas 

                                                           
443 DOMINGUEZ, Juliana Arantes; BAENINGER, Rosana. Programa de Reassentamento de Refugiados no 
Brasil. Anais da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, p. 1-14, 2006. Disponível em: 
<http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2006/docspdf/ABEP2006_813.pdf>. Acesso em:22 out. 2014. p. 10. 
444 DOMINGUEZ; BAENINGER, op. cit., p. 9.  
445 ACNUR: banco de dados. Disponível em: < http://www.acnur.org/t3/portugues/informacao-geral/o-acnur-no-
brasil/>. Acesso em: 22 out. 2014.  
446DOMINGUEZ; BAENINGER, op. cit., p. 10.  
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de português, subsistência financeira, acompanhamento médico, psicológico e odontológico, e 

capacitação profissional. 447 

Decorridos dez anos desde o início do programa de reassentamento para 

colombianos, notícia publicada no sítio do Ministério da Justiça em 2 de julho de 2014 

menciona que agora o número de reassentados colombianos subiu para 350, reassentados e 

integrados.  

 

A política do Brasil em matéria de reassentamento de refugiados é considerada 
exemplar, com potencial de replicação nas Américas. Em solidariedade com o 
Equador, que recebe milhares de pessoas que fogem da Colômbia, o governo federal 
promove a integração de colombianos em nosso território. Em reconhecimento aos 
esforços brasileiros, o país deve passar a liderar o grupo de contato para 
reassentamento de colombianos no mundo.448 

 

Segundo declaração do coordenador geral para refugiados do Ministério da Justiça, 

Virginius Lianza, publicada nesta mesma notícia, o Brasil está disponível para participar do 

programa de reassentamento de sírios, e já vem acelerando o processo de reconhecimento do 

refúgio para essa nacionalidade, tendo reconhecido 718 refugiados sírios e emitido 3.700 

vistos nos consulados brasileiros.449 

Não obstante a Lei nº 9.474/1997 tenha viabilizado a proteção aos refugiados de 

forma mais ampla do que o que vinha sendo realizada com a Convenção de 1951 e o 

Protocolo de 1967, em análise as tendências atuais em relação ao tratamento a ser dado aos 

refugiados no Brasil é possível concluir que há esforços por parte de organizações da 

sociedade civil e membros do governo no sentido de aprimorar ainda mais a tutela jurídica 

oferecida ao refugiado.  

A Comissão de Especialistas criada por meio da Portaria n° 2.162/2013 com a 

finalidade de apresentar uma proposta de Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos 

Direitos dos Migrantes no Brasil (anteriormente analisado neste estudo) tomou conhecimento 

das recomendações da I Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio - COMIGRAR, 

                                                           
447 ACNUR: banco de dados. Disponível em: < http://www.acnur.org/t3/portugues/noticias/reassentamento-no-
brasil/>. Acesso em: 22 out. 2014.  
448 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA: banco de dados. Disponível em: < http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-e-
referencia-em-reassentamento-de-refugiados>. Acesso em 22 out. 2014.  
449 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014, loc. cit. 

http://www.justica.gov.br/noticias/brasil-e-referencia-em-reassentamento-de-refugiados
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ocorrida entre 30 de maio e 1° de junho de 2014, em São Paulo, e trouxe novas ideias para o 

tratamento do refúgio no Brasil.  

Na apresentação de motivos deste anteprojeto é realizado um diagnóstico acerca do 

fenômeno da mobilidade humana neste início de século XXI:  

 

Na nova era da mobilidade humana, a mudança dos modos de produção implica o 
deslocamento de imensos contingentes humanos, nem sempre com o ânimo de 
radicação definitiva em um território. A notável evolução tecnológica multiplica 
vertiginosamente os deslocamentos humanos de curta e média duração para fins os 
mais diversos, inclusive o trabalho e a reunião familiar. 

Por outro lado, conflitos armados, regimes ditatoriais e mudanças climáticas 
multiplicam os deslocamentos forçados (não desejados) e as situações de refúgio. O 
Brasil soube adaptar- se ao direito internacional dos refugiados ainda na 
década de 1990, graças à Lei n° 9.474 de 22 de julho de 1997. No entanto, a 
confusão entre situações de refúgio e de migração converte a ajuda 
humanitária em política migratória, com graves consequências para os 
migrantes, mas também para o Estado brasileiro, reduzindo a cidadania à 
mera assistência.450 (grifo nosso). 

 

O trecho acima em destaque reflete uma preocupação no sentido de atualizar o 

tratamento jurídico dado aos fluxos migratórios no país, conferindo-lhes a proteção devida em 

cada caso, de forma que o instituto do refúgio não seja indevidamente utilizado e desvirtuado 

para situações outras que não se caracterizem como refúgio. Isso se justifica pelo fato de que a 

atual legislação migratória no país, em especial o Estatuto do Estrangeiro, é mais restritivo do 

que a lei que regula o refúgio, acarretando, por vezes, que aqueles que não conseguem 

regularizar sua situação imigratória no país optem por tentar se valer da proteção conferida 

aos refugiados como alternativa aos seus pedidos de permanência no Brasil. Como 

consequência a ajuda humanitária torna-se política migratória, pois a atual política migratória 

é restritiva e tende a ser burlada por conta disso. Ademais, situações outras como a dos 

deslocados por conta de mudanças climáticas ou desastres naturais acabam por não encontrar 

amparo nem no Estatuto do Estrangeiro e nem no diploma para os refugiados, ficando “em 

um limbo jurídico”.  

Este anteprojeto menciona em seu artigo 2º que, se convertido em lei, não 

prejudicará a aplicação de normas internas e internacionais específicas sobre refugiados e 

                                                           
450 BRASIL. Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil. Institui a Lei 
de Migração e cria a Autoridade Nacional Migratória. Ministério da Justiça, Brasília, 31 jul. 2014. Disponível 
em: <http://pt.slideshare.net/justicagovbr/anteprojeto-novo-estatutoestrangeiro>. Acesso em: 27 set. 2014. 
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asilados. Ao propor a criação da Autoridade Nacional Migratória (o órgão estatal que será 

especializado no atendimento aos migrantes), em seu artigo 72, incisos II e VIII, inclui como 

suas atribuições “conduzir e atualizar rotinas e processos sobre a determinação da condição 

refugiado, de asilo político, da proteção especial ao apátrida, e as políticas nacionais 

específicas”451, bem como sua atuação como Secretaria Executiva do Comitê Nacional para 

Refugiados – CONARE. 452 

Outra inovação proposta neste anteprojeto é concessão de visto para fins 

humanitários, até então não regulado pela atual Lei 6.815/1980:  

 

Art. 27. Resguardadas as hipóteses de asilo e refúgio, poderá ser concedido o visto 
para fins humanitários nos casos em que a ordem pública ou a paz social for 
ameaçada, em território estrangeiro, por I – grave e iminente instabilidade 
institucional; II – calamidades de grandes proporções; III – graves violações de 
direitos humanos.  

§ 1º O visto para fins humanitários será concedido pelo prazo de até um ano, 
prorrogável pelo período que persistirem as razões humanitárias que motivaram sua 
concessão, quando o requerente não reúne as condições para obtenção de outra 
categoria de visto.  

§ 2º Nos casos em que não for possível processar o pedido de visto para fins 
humanitários, a autoridade migratória poderá dispensá-lo, notificando do fato os 
pontos de controle migratório.453 

 

Diante dos apontamentos até aqui realizados, resta demonstrada que a inexistência de 

um órgão supranacional que regule definitivamente a questão dos refugiados faz com que essa 

questão seja tratada internamente por cada país de maneira diversa. No caso do Brasil, embora 

a legislação para refugiados vigente traga uma definição ampla de refugiado e o país não 

restrinja seu recebimento por meio de quotas anuais pré-fixadas, remanescem dúvidas sobre a 

interpretação dada ao conceito de refugiado e sua orientação ou não pelos princípios que 

permeiam a Declaração de Cartagena. Mostra-se crucial aprimorar a proteção jurídica 

conferida aos imigrantes de maneira geral, viabilizando um sistema célere em consonância ao 

atual contexto mundial de conflitos e mudanças econômicas, sociais e, inclusive, climáticas.     

 

                                                           
451 BRASIL. Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil. Institui a Lei 
de Migração e cria a Autoridade Nacional Migratória. Ministério da Justiça, Brasília, 31 jul. 2014. Disponível 
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3.3. Um caso sui generis: Haitianos no Brasil 

 

Segundo estudo concluído em fevereiro de 2014 pelos professores pesquisadores 

Duval Fernandes e Maria da Consolação G. de Castro (assistidos por alunos de iniciação 

científica e parceiros locais), com base nos registros administrativos disponíveis no Ministério 

das Relações Exteriores (MRE) e no Conselho Nacional de Imigração (CNI) sobre a migração 

haitiana no Brasil, o número de haitianos no país desde 2010 até estimativas recentes para o 

ano de 2014 aumentou duzentos e cinquenta vezes.  

 

Tabela 12. Estimativa do número de haitianos no Brasil: 

Ano de referência Estimativa do número de haitianos no Brasil 

2010 200 

2011 4.000 

2012 6.050 

2013 20.000 

Previsão para 2014 50.000 

Fonte: Conselho Nacional de Imigração. Ministério do Trabalho e Emprego. Brasília. 454 

 

Os trajetos realizados pelos haitianos para chegar ao Brasil variam, mas um caminho 

realizado por cerca de 500 haitianos questionados pela Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos do Estado do Acre em 2011 incluiu a passagem por outros países da América do 

Sul.  

 

                                                           
454 FERNANDES, Duval (Coord.); CASTRO, Maria da Consolação G. de. Projeto Estudos sobre a Migração 
Haitiana ao Brasil e Diálogo Bilateral. Belo Horizonte: MTE, 2014, 158 p. Disponível em: 
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Para chegar ao Brasil, os haitianos partem, geralmente, de Porto Príncipe seguindo 
por via terrestre para a República Dominicana. De lá vão por via aérea para o 
Panamá e para o Equador, seguindo viagem de ônibus até Peru ou Bolívia. Após 
adentrarem nos países vizinhos ao Brasil, seguem viagem de barco ou caminhando 
pela floresta, até as cidades de Tabatinga no Amazonas ou Brasiléia e Epitaciolândia 
no Acre.455 

  

Entre as cidades de chegada de haitianos no Brasil, as mais comuns são Tabatinga, 

no Amazonas, Brasiléia e Assis Brasil, ambas no Acre456. Já as cidades de destino no país, 

São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Manaus, foram apontadas como as mais buscadas pelos 

haitianos, devido as oportunidades de emprego e redes sociais de acolhida que se 

desenvolveram nesses locais.457 

O fluxo de imigrantes haitianos com destino ao Brasil se intensificou a partir do 

terremoto que assolou país mais pobre das Américas em 12 de janeiro de 2010. O terremoto 

de 7,3 graus na escala Richter, seguido de dois outros de menor magnitude, atingiram o país, 

deixando cerca de 220 mil mortos e em torno de 1,5 milhão de desabrigados no Haiti, além de 

destruir edificações como presídios, hospitais e prédios governamentais.458 

 
Depois do terremoto que destruiu o pouco das estruturas que restavam do país, o 
Haiti viu sua realidade piorar ainda mais. No fim de 2010, foi palco de um surto de 
cólera que matou 8.300 pessoas e contaminou mais de 650 mil. Em agosto de 2012, 
a tempestade tropical Isaac causou perdas agrícolas na ordem de 254 milhões de 
dólares e deixou 1,6 milhão de haitianos em situação de emergência.459 

 

                                                           
455 MORAES, Isaias Albertin de; ANDRADE, Carlos Alberto Alencar de; MATTOS, Beatriz Rodrigues Bessa. 
A imigração haitiana para o Brasil: causas e desafios. Revista Conjuntura Austral: Rio Grande do Sul, v. 4, n. 
20, p. 95-114, out.-nov. 2013. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/ConjunturaAustral/article/view/35798>. 
Acesso em: 23 out. 2014. p. 103. 
456 FERNANDES, Duval et al. Migração dos Haitianos para o Brasil: a RN no 97/2012: uma avaliação 
preliminar. In: RAMIREZ, Andrés et al. Cadernos de Debates Refúgio, Migrações e Cidadania. Instituto 
Migrações e Direitos Humanos: Brasília, v. 8, n. 8, 2013. 120 p.  p. 57.  
457 FERNANDES, Duval (Coord.); CASTRO, Maria da Consolação G. de. Projeto Estudos sobre a Migração 
Haitiana ao Brasil e Diálogo Bilateral. Belo Horizonte: MTE, 2014, 158 p. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/publicacoes.htm>. Acesso em: 20 out. 2014. p. 37. 
458 HAITI relembra três anos do pior terremoto da sua história recente. EBC, Brasília, 21 jan. 2013. Disponível 
em:<http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2013/01/em-reconstrucao-haiti-relembra-hoje-tres-anos-do-
pior-terremoto-da>. Acesso em: 23 out. 2014.  
459 HAITI: quatro anos após o terremoto, nada mudou. Carta Capital, São Paulo, 10 ago. 2014. Disponível em: 
<http://www.cartacapital.com.br/internacional/reconstrucao-inexistente-deixa-haiti-em-limbo-5533.html>. 
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Decorridos quatro anos do terremoto, notícia publicada em 10 de agosto de 2014 

anunciou que ainda existem 137 mil haitianos vivendo em acampamentos depois de terem 

perdido suas casas durante o evento.460  

A crise generalizada que se instaurou no país após o terremoto, que contribuiu 

sobremaneira para intensificar os problemas enfrentados pelo povo haitiano, possui raízes na 

violência e na instabilidade política, social e econômica que vem assolando o país desde sua 

independência em 1804.461   

Entre 1915 e 1934 tropas estadunidenses ocuparam o país sob o argumento de 

garantirem os seus interesses na região durante a Primeira Guerra Mundial e, mantendo sua 

influência direta na política haitiana anos mais tarde, durante o período da Guerra Fria, 

apoiaram um ditador local chamado François Duvalier, conhecido como Papa Doc. O período 

ditatorial prevaleceu até após a morte de Papa Doc, que foi substituído por seu filho, Jean-

Claude Duvalier, conhecido como Baby Doc. 462 

Baby Doc deixou o Haiti em 1986 devido a protestos populares, mas somente em 

1990, decorridos quatros anos de instabilidade e violência, foram realizadas eleições 

presidenciais, quando foi eleito o ex-padre salesiano Jean-Bertrand Aristide. Apesar de eleito, 

Aristide deixou o Haiti em 1991 depois de sofrer um golpe de estado, retornando ao país e 

assumindo poder somente em 1994, com apoio de uma coalizão militar sob liderança dos 

Estados Unidos, com a anuência da ONU e da Organização dos Estados Americanos 

(OEA).463  

Em 2000, sob a suspeita de fraude eleitoral, Aristide foi eleito presidente novamente, 

o que gerou revolta em todo o país insuflada pelas forças oposicionistas, mergulhando o Haiti 

em uma guerra civil. Fluxos imigratórios de haitianos fugindo dos conflitos aumentaram 

nesse período, e os países de destino, França e Estados Unidos, se uniram para tirar Aristide à 

força do país em 2004.464   
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Bonifácio Alexandre, presidente do Supremo Tribunal Haitiano, assumiu o comando 

interino do país em 29 de fevereiro de 2004. Para conter a crise, recorreu à ONU, cujo 

Conselho de Segurança estabeleceu a Força Multinacional Interina (MIF) e posteriormente, 

em 1 de junho de 2004, criou a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti 

(MINUSTAH, ou em francês Mission des Nations Unies pour la Stabilisation em Haiti) 

liderada pelo Brasil.465 

Em relação à MINUSTAH é importante mencionar que, dando seguimento à política 

externa voltada à cooperação entre os países da América do Sul iniciada durante o governo de 

Fernando Henrique Cardoso, seu sucessor na Presidência da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva buscou engajar-se ativamente em parcerias globais e regionais (sua política revelava a 

preferência pelo multilateralismo), e o papel desempenhado pelo Brasil nessa missão permitiu 

que ele se colocasse na liderança entre as nações sul-americanas e legitimasse seu desejo de 

atuar como representante latino-americano permanente no Conselho de Segurança da ONU.466  

A MINUSTAH foi criada com o objetivo de dar assistência ao governo de transição 

que se estabeleceu no Haiti, particularmente à Polícia Nacional Haitiana, e deveria ser 

encerrada quando o país conseguisse atingir certo grau de autonomia econômica e 

estabilidade política, o que ainda não ocorreu.467 A instabilidade do país acarretou novamente 

a prorrogação da autorização na continuidade da missão até 15 de outubro de 2015, consoante 

Resolução nº 2.180, de 14 de outubro de 2014, do Conselho de Segurança da ONU.468 

Dados da ONU coletados até agosto de 2014 demonstram que a missão possui: uma 

equipe de 7.522 pessoas uniformizadas, 5.145 tropas, 2.377 policiais (incluindo unidades 

formadas), 346 funcionários internacionais civis, 1.168 funcionários civis locais, 132 

voluntários das Nações Unidas, e um orçamento aprovado para o período de julho de 2014 até 

junho de 2015 de USD 500.080.500,00. Países que contribuem com a missão designando 
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militares são: Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Equador, El Salvador, França, 

Guatemala, Honduras, Indonésia, Jordânia, Nepal, Paraguai, Peru, Filipinas, Coréia do Sul, 

Sri Lanka, Estados Unidos e Uruguai.469  

Mesmo com o suporte da ONU e das missões que se sucederam, o Haiti ainda não se 

reestruturou:  

 

Atualmente, o Haiti encontra-se com o sistema político desorganizado, a economia 
destroçada e a população desnutrida, padecendo com a rápida disseminação do vírus 
da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – AIDS e da bactéria Vibrio cholerae, a 
Cólera. Esse quadro de completa desesperança faz com que muitos haitianos optem 
por deixar o país com destino, principalmente para o Canadá, os EUA, a França, as 
Antilhas Francesas, a República Dominicana e o Brasil.470 

 

Os primeiros fluxos mais intensos de haitianos rumo ao Brasil, detectados em 2010 

após os terremotos, vieram de encontro às restrições imigratórias impostas pela legislação 

brasileira em vigor.   

O atual Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815/1980, regulado pelas Resoluções 

Normativas do CNI, consoante o discutido no capítulo 2 deste estudo, prevê a possibilidade 

de concessão de diversas modalidades de visto de trabalho. Todas as modalidades, contudo, 

somente são passíveis de serem requeridas por parte da empresa brasileira diretamente 

interessada em contratar essa mão-de-obra estrangeira, mediante pedido fundamentado 

apresentado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Em outras palavras, a menos que uma 

empresa brasileira esteja previamente interessada em contratar determinado profissional 

estrangeiro, não será ele elegível ao recebimento de um visto de trabalho. Tendo por base 

também a inexistência de acordos regionais de residência entre o Brasil e o Haiti, tampouco 

são os haitianos elegíveis a obtenção de um visto de residência brasileiro.   

A legislação brasileira que ampara o instituto do refúgio, conforme abordado no 

capítulo anterior deste trabalho, reconhece a condição de refugiado com base na definição 

positivada no artigo 1º da Lei nº 9.474/1997, ou seja, especificamente nas hipóteses do 
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indivíduo temer perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 

opiniões políticas ou em razão de grave e generalizada violação de direitos humanos que o 

obriga a deixar seu país de nacionalidade ou de residência habitual.471  

Por esta definição, conforme debatido anteriormente, a depender da interpretação 

dada para o conceito de refugiado, é possível o entendimento do enquadramento dos haitianos 

que se dirigem ao Brasil fugindo de um país que não tem condições estruturais básicas para 

garantir o exercício de seus direitos humanos como refugiados, de acordo com o inciso III do 

artigo 1º da Lei 9.474/1997. Seguindo uma ampla compreensão do que caracteriza uma 

violação de direito humano, no mesmo espírito da Declaração de Cartagena, a situação caótica 

pela qual tem passado o Haiti é fundamento suficiente para fazer de seus nacionais refugiados 

em busca de melhores condições de subsistência.472 Entretanto, o instituto do refúgio, 

seguindo interpretação do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), não se estende 

aos indivíduos deslocados em razão de desastres ambientais ou graves crises econômicas em 

seu país de origem.  

A despeito do fato de os haitianos não se enquadrarem na definição de refugiados 

segundo a lei brasileira interpretada pelo CONARE, em 2011 este Comitê passou a receber 

um grande número de pedidos de reconhecimento da condição de refugiado por parte 

daqueles que conseguiram acessar o território nacional. Impossibilitado de conceder a 

proteção do refúgio por falta de enquadramento da situação dos haitianos em situação de 

perseguição materializada ou temida, o CONARE encaminhou um relatório ao CNI em 

observância à Resolução Recomendada nº 08/2006 deste Conselho473, que traz em seu único 

artigo a recomendação de que o CONARE encaminhe ao Conselho Nacional de Imigração os 
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pedidos de refúgio que não sejam passíveis de concessão, mas que, a critério do CONARE, 

possam os estrangeiros permanecer no país por razões humanitárias.474  

Na reunião de março de 2011 do CNI, o Presidente do Conselho propôs a criação de 

um procedimento específico para a gestão desse caso, pois embora esse tipo de pedido não 

pudesse ser reconhecido como situação passível da proteção do refúgio, por falta de 

elementos que o justificassem em seu entendimento, possuía evidentemente um caráter 

humanitário. Logo, seriam concedidos vistos aos haitianos, porém com amparo na Resolução 

Normativa nº 27/1998, que disciplina a avaliação de situações especiais e casos omissos pelo 

CNI (em observância a recomendação mencionada no parágrafo único do artigo 1º da 

Resolução Recomendada nº 08/2006). A partir desse momento, foram concedidos 709 vistos 

aos imigrantes haitianos em 2011475, estando o Conselho Nacional de Imigração brasileiro 

claramente diante de um caso sui generis. 

Em princípio, os membros do CNI acreditavam que o fluxo de imigrantes haitianos 

para o Brasil fosse algo temporário, todavia essa suposição se demonstrou errônea nos anos 

que se seguiram. Solicitações de reconhecimento de status de refugiado continuaram a ser 

encaminhadas pelos haitianos. Com o protocolo do pedido, podiam receber seus documentos 

brasileiros de identificação e trabalho para residir e trabalhar no país enquanto seus processos 

eram analisados. Os pedidos então seguiam ao CNI, após encaminhados pelo CONARE com 

a negativa de reconhecimento da condição de refugiado, para ao fim ser autorizada a 

residência permanente no Brasil por razões humanitárias com respaldo na Resolução 

Normativa nº 27/1998.476  

A solução adaptada pelas autoridades imigratórias brasileiras aqui descrita tornou-se 

de difícil gestão ao final de 2011, quando o número de haitianos que se acumulavam nas 

cidades de Brasiléia e Tabatinga aguardando a expedição de seus protocolos de solicitação de 

                                                           
474 BRASIL. Resolução Recomendada nº 08, de 19 de dezembro de 2006. Dispõe sobre pedidos de refúgio 
apresentados ao Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE, que a critério deste, possam ser analisados 
pelo Conselho Nacional de Imigração - CNIg como situações especiais. Conselho Nacional de Imigração. Poder 
Executivo, Brasília, DF, 19 dez. 2006. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/legislacao/resolucao-
recomendada-n-08-de-19-12-2006.htm >. Acesso em: 23 out. 2014. 
475 FERNANDES, Duval et al. Migração dos Haitianos para o Brasil: a RN no 97/2012: uma avaliação 
preliminar. In: RAMIREZ, Andrés et al. Cadernos de Debates Refúgio, Migrações e Cidadania. Instituto 
Migrações e Direitos Humanos: Brasília, v. 8, n. 8, 2013. 120 p.  p. 58.  
476 FERNANDES, op. cit., p. 59.  



184 

 

refúgio aumentou e suas condições de estada nessas pequenas cidades ficaram cada vez mais 

precárias.477 

O CNI realizou uma reunião extraordinária em 12 de janeiro de 2012 com o fim de 

analisar a situação dos haitianos no Brasil. Na exposição de motivos da reunião, o Ministro 

Luiz Paulo Barreto explicou o cenário caótico enfrentado pelo Haiti devido ao seu histórico 

de instabilidade política e econômica, e esclareceu que a participação do Brasil em missões 

solidárias no Haiti contribuiu para que os haitianos tivessem do Brasil uma percepção de 

“uma nação próspera e uma terra de oportunidades” estimulando-os a optar por este destino 

de imigração.478  

Acrescentou o Ministro que a rota adotada pelos haitianos rumo ao Brasil era 

facilitada pelo fato de o Equador aplicar uma política de cidadania global, não exigindo vistos 

de entrada para muitos estrangeiros, e pela atuação, em muitos casos, de coiotes (pessoas que 

auxiliam imigrantes a atravessar fronteiras de países ilegalmente, mediante pagamento479) que 

viabilizavam o acesso via fronteira norte brasileira. Ressaltou que tentativas haviam sido 

consideradas, como o fechamento da fronteira e a abertura de um canal formal de migração 

direto entre o Haiti e o Brasil, com o intuito de impedir a ação de coiotes, vez que configura o 

tráfico de pessoas abominado internacionalmente, mas que em virtude das atuais normas 

migratórias brasileiras, tais práticas não encontrariam amparo jurídico para sua 

implementação.480 

Descrito o problema migratório existente, os membros do Conselho Nacional de 

Imigração traçaram quatro propostas objetivas: a contenção da ação dos coiotes na fronteira 

norte brasileira; a criação de um procedimento para a simplificação da concessão de vistos; a 

regularização da situação migratória dos cerca de quatro mil haitianos que já se encontram em 

território brasileiro naquele momento; e o envio de recursos para alojamento, alimentação e 

cuidados de saúde para esses imigrantes nos estados do Acre e do Amazonas. 481 
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A criação de um procedimento para a simplificação da concessão de vistos se deu 

então por meio do amparo jurídico garantido na Resolução Normativa nº 97 de 12 de janeiro 

de 2012, elaborada nesta reunião. Inicialmente rechaçada a proposta de concessão de um visto 

de trabalho discutida pelos membros do CNI, pois o visto de trabalho pressupõe a vinculação 

do imigrante por meio de um contrato de trabalho com uma empresa brasileira482, a Resolução 

Normativa nº 97/2012 passou a regular a concessão de visto permanente (segundo artigo 16 

da Lei 6.815/1980) aos nacionais do Haiti “por razões humanitárias, condicionado ao prazo de 

5 (cinco) anos”, de acordo com o seu artigo 1º. Antes de terminado este prazo de cinco anos, 

ficou ratificada ainda a possibilidade de convalidação da permanência do nacional haitiano no 

Brasil por meio da comprovação de sua situação laboral no país, em seu artigo 3º.483  

Com um prazo de vigência preambular de dois anos, admissível sua prorrogação, 

essa resolução previu em seu artigo 2º que a concessão desse visto se daria em caráter especial 

pelo Ministério das Relações Exteriores, por intermédio da Embaixada do Brasil em Porto 

Príncipe, e restringiu a aprovação ao limite de 1.200 (mil e duzentos) vistos sob essa 

modalidade por ano.484 

A restrição acima foi justificada na própria ata de reunião do CNI que mencionou 

que a concessão ilimitada de vistos aos haitianos sob essa modalidade poderia estimular uma 

diáspora haitiana. Logo, fixou-se um limite baseando-se em uma estimativa de cem vistos 

mensais com amparo nessa resolução, o que não impediria que outras modalidades de visto 

fossem aprovadas a esses imigrantes mediante solicitação.485  

Após a publicação dessa Resolução o que se observou, contudo, foi que apesar de 

nos primeiros meses a cota de cem vistos mensais não ter sido atingida no consulado 

brasileiro em Porto Príncipe, em especial pela dificuldade dos haitianos em reunir a 

documentação exigida pelo consulado devido aos problemas de infraestrutura enfrentados 

pelo país naquele momento, e da possibilidade informal desses imigrantes permanecerem 

cruzando a fronteira brasileira ilegalmente, essa situação modificou-se ao final de 2012. Este 
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consulado passou a receber um número tão elevado de pedidos de visto que sua lista de 

agendamento ficou totalmente preenchida antecipadamente até o final de 2013, o que acabou 

por criar lista de espera para o recebimento de haitianos interessados.486   

 

Uma vez bloqueada a possibilidade da obtenção do visto no Consulado, face ao 
limite previsto na RN nº 97 já ter sido atingido, o percurso via os países da América 
do Sul transformava-se na única forma de se chegar ao Brasil. O fluxo de imigrantes 
pela fronteira norte que por algum momento havia se reduzido, voltou a crescer. 
Dezenas de haitianos chegavam diariamente às cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, 
no Acre. Nos primeiros meses de 2013, mais de mil haitianos aguardavam, em 
Brasiléia, o atendimento pela Polícia Federal. Assim, mais uma vez, a cidade se viu 
frente a uma situação de calamidade pública, o que levou o Governo do Estado a 
decretar, no mês de abril de 2013, o “estado de emergência social” na região.487  

 

Para controlar a crise, o Governo Federal se valeu do auxílio de representantes do 

Ministério da Justiça, do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério das Relações 

Exteriores, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Saúde, da Secretaria 

de Direitos Humanos e da Defensoria Pública da União em uma força tarefa para a 

regularização dos haitianos naquela cidade e permitir que eles pudessem se deslocar para 

outras cidades brasileiras. 488 

Justamente essa crise, muito em razão da incapacidade do consulado brasileiro em 

Porto Príncipe em atender a demanda de pedidos de visto e devido ao limite pré-estabelecido 

de números de vistos que seriam concedidos, ensejou a publicação da Resolução Normativa 

nº 102 de 26 de abril de 2013. 489 Por esta resolução, foi revogado o limite de 1.200 vistos 

anuais e a restrição a concessão desses vistos pela repartição consular de Porto Príncipe, 

podendo a partir de então tal pedido ser formulado perante a quaisquer consulados brasileiros 

determinados pelo Ministério das Relações Exteriores. 490 

                                                           
486 FERNANDES, Duval et al. Migração dos Haitianos para o Brasil: a RN no 97/2012: uma avaliação 
preliminar. In: RAMIREZ, Andrés et al. Cadernos de Debates Refúgio, Migrações e Cidadania. Instituto 
Migrações e Direitos Humanos: Brasília, v. 8, n. 8, 2013. 120 p.  p. 63.  
487 FERNANDES, 2013, loc. cit. 
488 FERNANDES, 2013, loc. cit. 
489 GOVERNO federal acaba com limite de concessão de vistos a haitianos. EBC, Brasília, 29 abr. 2013. 
Disponível em: <http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2013/04/governo-federal-acaba-com-limite-de-
concessao-de-vistos-a-haitianos>. Acesso em: 25 out. 2014.  
490 BRASIL. Resolução Normativa nº 102, de 26 de abril de 2013. Altera o art. 2º da Resolução Normativa nº 
97, de 12 de janeiro de 2012. Conselho Nacional de Imigração. Poder Executivo, Brasília, DF, 26 abr. 2013. 
Disponível em: < http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D3DCADFC3013E654069C31B65/Resolu%C3% 
A7%C3%A3o%20Normativa%20N%C2%B0%20102,%20de%2026-04-2013.pdf >. Acesso em: 25 out. 2014. 



187 

 

A Resolução Normativa nº 106, de 24 de outubro de 2013, também trouxe 

modificações à Resolução Normativa nº 97/2012, prorrogando sua vigência por doze meses, o 

que permitirá a continuidade de concessão dessa modalidade de visto aos nacionais do Haiti 

até 12 de janeiro de 2015. 491 

Os acontecimentos até aqui relatados demonstram que as autoridades brasileiras 

realizaram esforços no sentido de implementar medidas para tentar controlar a imigração 

haitiana para o Brasil e lhes conceder uma proteção jurídica, mesmo que sui generis.  Neste 

caso específico, fez-se necessária a ampliação de seu rol de possibilidades de visto para 

incluir um tipo específico de visto por razões humanitárias, em face da impossibilidade de 

enquadramento desses pedidos de autorização de residência formulados por haitianos como 

casos de refúgio ou de migração para fins laborais segundo critérios adotados pelo CONARE 

e pelo CNI. Apesar de estarem os haitianos fugindo das graves adversidades pelas quais 

passavam em seu país, econômicas, sociais e em razão dos desastres ambientais que 

destruíram sua infraestrutura, esse tipo de fuga humana, pela sobrevivência, não encontrou 

respaldo em lei brasileira vigente que os permitisse residir no Brasil ab initio.    

Forçoso analisar neste caso que a falta de amparo legal alegada pelo CONARE, 

confirmada pelo CNI, para essa situação na realidade se deu, não por falta de dispositivo legal 

positivado que permitisse a concessão da proteção aos haitianos, mas sim por uma 

interpretação restritiva da legislação vigente. A vinculação do reconhecimento da condição de 

refugiado necessariamente à existência ou a um temor de perseguição, pressupondo o 

mandatório enquadramento nas três condições estabelecidas pelo CONARE, é que pode ser 

considerada sem respaldo legal.492 Neste caso, “fica materializada a diferenciação entre a 

existência abstrata de uma norma que delega direitos e a sua efetiva aplicação. A despeito de 

ser validamente prevista, ela pode não concretizar-se.”493 

Mesmo a análise das três condições especialmente consideradas pelo Comitê (total 

incapacidade de ação ou inexistência de entes conformadores de um Estado Democrático de 

                                                           
491 BRASIL. Resolução Normativa nº 106, de 24 de outubro de 2013. Prorroga a vigência da Resolução 
Normativa nº 97, de 12 de janeiro de 2012. Conselho Nacional de Imigração. Poder Executivo, Brasília, DF, 24 
out. 2013. Disponível em: < http://portal.mte.gov.br/data/files/FF808081419E9C900141F0140AA718A4/RESO 
LU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20106.pdf>. Acesso em: 25 out. 2014. 
492 REDIN, Giuliana; MINCHOLA, Luís Augusto Bittercourt. Proteção dos refugiados na Declaração de 
Cartagena de 1984: uma análise a partir do caso dos haitianos no Brasil. Revista de Estudos Internacionais: 
João Pessoa, v. 4, n. 1, p. 30-45, 2013.   Disponível em <http://www.revistadeestudosinternacionais.com/ 
index.php/rei/article/view/126>. Acesso em: 26 out. 2014, passim. 
493 REDIN; MINCHOLA, op. cit. p. 39.  
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Direito no país de origem do refugiado; falta de uma paz estável e durável no território; o 

reconhecimento, por parte da comunidade internacional, de que o Estado se encontra em uma 

situação de grave e generalizada violação de direitos humanos 494) foi limitante. Tendo como 

fato que o Haiti ainda não está reestruturado como um Estado Democrático de Direito, possui 

missões da ONU em seu território para garantir a paz e recebe apoio de diversos países nessas 

missões, é possível considerar que as três condições para a caracterização de violação de 

direitos humanos estabelecidas pelo CONARE estão presentes.   

Nessa linha  

 

O alegado fundado temor de perseguição, contudo, não é previsto normativamente 
como condição para a aplicação do inciso III da Lei 9474/97, revelando uma 
interpretação “discricionária” que melhor pode ser definida como arbitrária, diante 
do critério de legalidade previsto na Lei de Refúgio. A existência, de outro lado, da 
Minustah, em que o Brasil assume a posição de líder, revela ainda que há um 
“reconhecimento por parte da comunidade internacional de que o Estado ou 
território em questão se encontra em uma situação de grave e generalizada violação 
de direitos humanos”. Esse fato foi desconsiderado na decisão do Conare, o que 
representaria, inclusive, a materialização do artigo 1º, inciso III, da Lei 9474/97, tal 
como sua própria interpretação. Portanto, visualiza-se um total descompasso ou 
contrassenso da decisão administrativa brasileira em relação à causa forçada da 
imigração haitiana e a própria política externa brasileira, que mantém liderança no 
mandato intervencionista das Nações Unidas.495 

 

A discricionariedade na decisão do CONARE, um ato administrativo do Poder 

Executivo que se materializa com base nos interesses do Estado, acarretou a adoção de uma 

política de exceção pela qual um direito positivado dos haitianos ao reconhecimento do status 

de refugiado não foi observado e, para minimizar o desamparo, foi necessária a criação de 

uma nova Resolução Normativa específica ao caso de aparente lacuna. Em análise a essa 

decisão, Giuliana Redin e Luís Augusto Bittencourt Minchola explicam:  

 

Para tornar mais claro esse exercício soberano do poder, com a tomada de decisão 
discricionária sobre se um sujeito tem ou não direito de ser protegido, cabe notar que 
no Brasil, o pedido de refúgio é analisado pelo poder Executivo, por meio do 

                                                           
494 LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O reconhecimento do refugiado no Brasil no início do Século XXI. In: 
FERREIRA BARRETO, Luiz Paulo Teles (Org.). Refúgio no Brasil: a proteção brasileira aos refugiados e seu 
impacto nas Américas. Brasília: ACNUR, MJ, 2010, p. 89. 
495 REDIN, Giuliana; MINCHOLA, Luís Augusto Bittercourt. Proteção dos refugiados na Declaração de 
Cartagena de 1984: uma análise a partir do caso dos haitianos no Brasil. Revista de Estudos Internacionais: 
João Pessoa, v. 4, n. 1, p. 30-45, 2013.   Disponível em <http://www.revistadeestudosinternacionais.com/ 
index.php/rei/article/view/126>. Acesso em: 26 out. 2014, p. 35.  
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Conselho Nacional para os Refugiados, cabendo recurso à decisão apenas para o 
Ministério da Justiça. No Executivo, as decisões podem ser tomadas conforme os 
interesses do Estado, dentro, é claro, de limites legais. Assim, o pedido de refúgio é 
analisado considerando a sua conveniência ao país, e não apenas o sujeito que deve 
ser protegido. Procedendo assim, os direitos da pessoa humana ficam condicionados 
à sua funcionalidade para serem exercidos, ao invés de ser algo que seu titular possa 
invocar incondicionalmente. 496 

 

Questionado pela Organização Não-Governamental (ONG) internacional Conectas 

Direitos Humanos sobre sua decisão de indeferimento do reconhecimento da condição de 

refugiado aos haitianos, o CONARE se manifestou explicando sua interpretação do artigo 1º 

da Lei nº 9.474/1997.  

 

O conceito de grave e generalizada violação de direitos humanos alavanca-se em 
consequência das condições clássicas de inclusão previstas na elegibilidade do 
refúgio. À luz da prática jurisprudencial do CONARE este conceito possui para sua 
materialização, três relevantes condições especialmente consideradas: 1) a total 
incapacidade de ação ou mesmo a inexistência de entes conformadores de um 
Estado Democrático de Direito, como podem ser as instituições representativas dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de um Estado qualquer. Ou seja, a 
dificuldade mesmo em se identificar a existência de um Estado, tal qual conceituado 
pelo direito internacional público, em um território específico. 2) a observação 
naquele território da falta de uma paz estável e durável. 3) o reconhecimento, por 
parte da comunidade internacional, de que o Estado ou território em questão se 
encontra em uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. 
Esta situação se vincula, então, a um fundado temor de perseguição causado pelo 
seu Estado de origem em função de sua raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 
opiniões políticas. Esse é o entendimento inclusive patrocinado pelo ACNUR. A 
possibilidade de aplicação do inciso III, do artigo primeiro da Lei Nº 9.474/97, no 
caso dos haitianos, foi e é discutida pelos membros do CONARE desde as primeiras 
solicitações de refúgio por parte de haitianos atingidos pelo terremoto de janeiro de 
2010. Essa discussão iniciou-se no primeiro semestre de 2010. Por isso, a finais de 
2011, o plenário do CONARE é firme em sua opinião da não inclusão dos 
solicitantes haitianos na condição de refugiados à luz do inciso III, do artigo 1º, da 
Lei 9.474/97. Portanto, não há fatos que sustentem a existência de um fundado 
temor de perseguição por parte desses solicitantes nos termos da Lei 9.474/97, e 
tampouco uma situação capaz de caracterizar o Haiti como um Estado que 
experimenta uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, tal 
qual atualmente considerada pelo Direito Internacional dos Refugiados e 
acompanhada pelo CONARE. Afastadas, pois, as condições capazes de incluir o 
solicitante haitiano como refugiado à luz dos três incisos, do artigo primeiro da Lei 
brasileira de refúgio.497 

 
                                                           
496 REDIN, Giuliana; MINCHOLA, Luís Augusto Bittercourt. Proteção dos refugiados na Declaração de 
Cartagena de 1984: uma análise a partir do caso dos haitianos no Brasil. Revista de Estudos Internacionais: 
João Pessoa, v. 4, n. 1, p. 30-45, 2013.   Disponível em <http://www.revistadeestudosinternacionais.com/ 
index.php/rei/article/view/126>. Acesso em: 26 out. 2014, p. 40.  
497 COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS. Ofício nº 042/CONARE/2012. Resposta Requerimento de 
informações sobre os haitianos. Brasília, 3 fev. 2012. Disponível em: <http://www.conectas.org/arquivos-
site/multimidia/PDF/65.pdf>. Acesso em: 26 out. 2014.   
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A rejeição do CONARE teve seus efeitos amenizados pela concessão de um visto 

humanitário para os haitianos, porém não sendo eles reconhecidos como refugiados, não 

gozam da proteção específica que este instituto traz, como a assistência para a integração local 

fornecida pelo ACNUR, por exemplo. Além disso, os requerentes de visto humanitário, como 

os demais requerentes de visto, somente podem protocolar seus pedidos em repartições 

consulares brasileiras, ou seja, antes de entrarem no país, e estarão autorizados a obter seus 

documentos brasileiros para iniciar seu trabalho no país exclusivamente após terem seus 

vistos aprovados, o que não ocorre com os refugiados (que podem fazer seus pedidos dentro 

do Brasil e iniciar suas atividades laborais já com o protocolo de pedido de refúgio, antes da 

aprovação final do reconhecimento da condição de refugiado).498  

Outro aspecto que demonstra como o instituto do refúgio é mais benéfico em 

comparação ao visto humanitário da Resolução Normativa nº 97/2012 é a permanência 

definitiva no país. Para os refugiados assim reconhecidos é garantida a permanência no Brasil 

desde que eles não incorram nas causas de cancelamento ou revogação de refúgio, já para os 

portadores dos vistos humanitários concedidos aos haitianos, a consolidação de sua 

permanência se dará mediante comprovação de sua situação laboral no Brasil, ao término de 

seu prazo inicial de cinco anos. Logo, caso o imigrante haitiano não consiga comprovar 

documentalmente que trabalha regularmente no país, poderá ter negado o pedido de 

renovação de sua cédula de identificação RNE e, como consequência, deverá deixar o país.499  

 É preciso observar, ainda, que mesmo com a criação de novas Resoluções 

Normativas, a ampliação de postos de atendimento a esses imigrantes, a exclusão da cota de 

número máximo de vistos a serem concedidos anualmente, todas essas medidas ainda não 

viabilizaram nem a regularização do fluxo imigratório para o país, que ainda ocorre em larga 

escala e é fortemente guiado pela ação de coiotes, tampouco ofereceu a devida proteção 

jurídica necessária a esses indivíduos.   

 

                                                           
498 BRASIL. Resolução Normativa nº 97 de 12 de janeiro de 2012. Dispõe sobre a concessão do visto 
permanente previsto no art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, a nacionais do Haiti. Conselho 
Nacional de Imigração. Poder Executivo, Brasília, DF, 12 jan. 2012. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A350AC8820135687F345B412D/RESOLU%C3%87%C3%83O%
20NORMATIVA%20N%C2%BA%2097.pdf >. Acesso em: 25 out. 2014. 
499 BRASIL. Resolução Normativa nº 97 de 12 de janeiro de 2012, 2012, loc. cit. 
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O estudo sobre a imigração haitiana concluído em 2014, anteriormente mencionado, 

evidencia: 

 

O levantamento mostrou que, apesar de todas as medidas tomadas pelo governo, 
algumas louváveis como a RN n.º 97, a questão da migração dos haitianos para o 
Brasil ainda é um problema que necessita de uma ação coordenada e não de ações 
pontuais. Não se pode colocar ênfase em uma só direção, como a regularização do 
status migratório, mas é preciso se pensar em políticas que possam permitir a 
integração dos haitianos na sociedade brasileira, como assim fizeram vários outros 
imigrantes que aqui chegaram no passado.500  
 

Ao contrário do que os membros do CNI pensaram inicialmente, a imigração haitiana 

está em seu estágio inicial, ou seja, não há indícios de que tende a se reduzir em breve. Isso se 

explica pelo fato de “os fatores de atração e expulsão que deram início ao processo ainda 

estão presentes e as diferenças nas condições de vida entre os dois países ainda torna atrativa 

a migração.”501  

Além do fato de o Haiti não ter conseguido se reestruturar politicamente e 

economicamente até o momento, e o Brasil possuir uma economia mais forte e mais estável 

que a do Haiti, a liderança do Brasil na MINUSTAH e a atuação de diversas Organizações 

Não-Governamentais (ONGs) brasileiras no Haiti, bem como a realização de diversos 

projetos sociais, são alguns dos fatores que contribuem para a imagem positiva que os 

haitianos possuem do Brasil e, como consequência, para que a migração não cesse.  

A opção de haitianos pelo Brasil é justificada a seguir:  

 

O Brasil se torna cada dia mais atrativo para os haitianos, pois a liderança na 
MINUSTAH, a presença de diversas Organizações Não Governamentais – ONGs 
brasileiras atuando de modo expressivo na ilha, tais como a Viva Rio, a ActionAid, 
a K9 Creixell, a Pastoral da Criança, a Diaconia, o Grupo de Apoio à Prevenção da 
Aids – GAPA, entre outras, os símbolos, a cultura, as referências e o crescimento 

                                                           
500 FERNANDES, Duval (Coord.); CASTRO, Maria da Consolação G. de. Projeto Estudos sobre a Migração 
Haitiana ao Brasil e Diálogo Bilateral. Belo Horizonte: MTE, 2014, 158 p. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/publicacoes.htm>. Acesso em: 20 out. 2014. p. 128. 
501 FERNANDES, Duval et al. Migração dos Haitianos para o Brasil: a RN no 97/2012: uma avaliação 
preliminar. In: RAMIREZ, Andrés et al. Cadernos de Debates Refúgio, Migrações e Cidadania. Instituto 
Migrações e Direitos Humanos: Brasília, v. 8, n. 8, 2013. 120 p.  p. 66. 
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econômico do Brasil fizeram com que o país seja visto simpaticamente pela 
população do Haiti.502 

  

Dentre os projetos que o Brasil desenvolve no Haiti, Isaias Albertin de Moraes 

destaca o auxílio na construção da hidrelétrica no Rio Artibonite; as ações da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) na produção de hortaliças, no 

desenvolvimento tecnológico para produção de milho, arroz, feijão e mandioca na região, 

além do mapeamento do país por satélite para aprimorar a gestão de recursos hídricos; 

programas de promoção do esporte realizados pelo Ministério do Esporte brasileiro em 

parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Criança (UNICEF); contribuições ao 

programa nacional haitiano de prevenção à violência de gênero no país realizadas pela 

Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres e pelo Ministério da Saúde do 

Brasil; programa de gestão do lixo em Porto Príncipe, entre outros.503      

Sem embargo do preconceito em razão da cor, das dificuldades com a língua 

portuguesa, da discriminação em termos salariais não raramente enfrentados pelos haitianos 

no Brasil, a boa relação com os brasileiros no Haiti e por vezes no Brasil é apontada como um 

dos motivos que estimulam a escolha por esse destino, em especial em um contexto global em 

que países como a França e Estados Unidos da América passaram a impor óbices à entrada de 

haitianos em seu país.504 

A falta de informação acerca das reais condições de vida e trabalho no Brasil, assim 

como das dificuldades e perigos inerentes à imigração ilegal, dos requisitos para um trâmite 

imigratório regular, dos direitos sociais, em especial trabalhistas, garantidos a todos os 

residentes em território nacional, é o que na maioria dos casos transforma os imigrantes 

                                                           
502 MORAES, Isaias Albertin de; ANDRADE, Carlos Alberto Alencar de; MATTOS, Beatriz Rodrigues Bessa. 
A imigração haitiana para o Brasil: causas e desafios. Revista Conjuntura Austral: Rio Grande do Sul, v. 4, n. 
20, p. 95-114, out.-nov. 2013. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/ConjunturaAustral/article/view/35798>. 
Acesso em: 23 out. 2014. p. 102.  
503 MORAES; ANDRADE; MATTOS, op. cit., p. 101-102.  
504 FERNANDES, Duval et al. Migração dos Haitianos para o Brasil: a RN no 97/2012: uma avaliação 
preliminar. In: RAMIREZ, Andrés et al. Cadernos de Debates Refúgio, Migrações e Cidadania. Instituto 
Migrações e Direitos Humanos: Brasília, v. 8, n. 8, 2013. 120 p.  p. 57. 
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haitianos em vítimas do tráfico de pessoas, do trabalho escravo no Brasil, ressalta somente os 

malefícios da migração e condena os imigrantes ao assistencialismo. 505 

O primeiro passo em direção a uma solução para as condições precárias em que a 

migração haitiana ao Brasil se realiza, para o controle desse fluxo migratório e para minimizar 

o impacto social que esse grande contingente de imigrantes causa ao se tornarem, 

repentinamente, residentes no território brasileiro é certamente a concessão de proteção 

jurídica suficiente a permitir a integração dessas pessoas à comunidade brasileira.  

 

Integrar os imigrantes à comunidade brasileira, trabalhar em conjunto os valores 
culturais e linguísticos, especialmente com as novas gerações. Incluir socialmente o 
imigrante é dar a ele a possibilidade de sentir-se parte da comunidade, de sentir 
pessoa digna e ter seu valor reconhecido. Combater o preconceito considerando-se 
os princípios da igualdade e da não discriminação, ambos contemplados na 
Constituição da República Federativa do Brasil nos seus artigos 1º ao 5º, desde os 
Princípios Fundamentais até Os Direitos e Garantias Fundamentais. Deste modo 
eleva-se o nível de tratamento à pessoa sem que seja considerado somente 
assistencialismo.506 

 

Uma tentativa nesse sentido, de integrar o imigrante haitiano por meio da publicação 

de informações sobre o trâmite imigratório adotado pelo Brasil, os documentos brasileiros de 

identificação e trabalho, bem como sobre os direitos trabalhistas brasileiros, foi feita pelo 

Conselho Nacional de Imigração em conjunto com Rosita Milesi, do Instituto Migrações e 

Direitos Humanos e Emilio Travieso, da Companhia de Jesus, ao elaborarem o “Guia de 

Informação Sobre Trabalho aos Haitianos”, nos idiomas Português e Crioulo, disponível no 

sítio do Ministério do Trabalho e Emprego desde 2012. Além desse guia, no mesmo ano foi 

publicada a Apostila Crioulo Haitiano – Português, trazendo algumas informações práticas 

sobre o Brasil nos dois idiomas, elaborada por Rwolds Augustin, Miriam Spezia e Emilio 

Travieso.507  

A atualização dessas cartilhas informativas aos haitianos e a divulgação assídua dos 

direitos deles no Brasil, acrescida da fiscalização em seus locais de trabalho de modo a 
                                                           
505 AHUMANA, Miguel. As dificuldades que os migrantes enfrentam no Brasil. In: COLÓQUIO SOBRE 
DIREITOS HUMANOS NA POLÍTICA MIGRATÓRIA BRASILEIRA., 2013, Brasília. Relatório geral dos 
eventos de nível I do projeto OIM – DEEST/SNJ, Brasília, 2013, p. 17-25. Disponível em: 
<http://www.brasil.iom.int/images/estudio/Relatorio%20dos%20Coloquios%20sobre%20direitos%20humanos%
20na%20politica%20migratoria%20brasileira.pdf> Acesso em: 25 out. 2014. passim. 
506AHUMANA, op. cit., p.23. 
507MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: banco de dados. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/publicacoes.htm>. Acesso em: 25 out. 2014.  
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garantir o cumprimento das regras de imigração e trabalhistas principalmente por parte dos 

brasileiros que os contratam, a facilitação dos trâmites burocráticos para viabilizar a validação 

de seus diplomas e seus estudos no país, o controle das fronteiras de modo a eliminar as 

quadrilhas de tráfico de pessoas, são também providências essenciais.  

 Por fim, enquanto forem insuficientes o diálogo e o esforço conjunto entre os países 

para auxiliar o Haiti a se reestruturar politicamente e economicamente de modo a se tornar um 

lugar cujos nacionais consigam viver com qualidade, o longo caminho a ser trilhado para a 

solução desse problema imigratório enfrentado pelo Brasil, terá o Brasil como ponto de 

partida. Caberá às autoridades brasileiras atualizar sua legislação migratória e sua política de 

migração, bem como sua interpretação sobre os mais recentes documentos que abordam a 

proteção aos direitos humanos, para integrar, incluir e proteger os haitianos em seu território.  
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CONCLUSÃO 

 

Com a intrínseca ideia de dissolução de fronteiras geográficas, de supressão da noção 

de tempo pela possibilidade de transposição das barreiras de comunicação proporcionada 

pelos avanços tecnológicos, de abertura comercial e, como consequência, de multilateralismo 

político e policentrismo decisório, a globalização é um fenômeno que se apresenta como 

justaposição do mundial sobre o nacional.    

Proveniente de um conjunto de decisões políticas entre os países cujos reflexos 

foram sentidos a partir da década de 1960, viabilizada pelos avanços tecnológicos alcançados 

a partir desse período, a globalização destaca-se pela mudança nas relações entre Estados, 

entre sociedade e Estado, entre trabalhadores e tomadores de mão-de-obra, e acima de tudo, 

pela mudança na regulação de todas essas relações.  

Compreendendo que este fenômeno se apresenta de maneira diversa em cada país, no 

caso do Brasil, país não hegemônico, cujo histórico de colonização de exploração por 

Portugal seguido da colonização interna por uma elite egoísta acarretou atraso no seu 

desenvolvimento, os avanços tecnológicos que sustentam a globalização ocorreram e ainda 

ocorrem tardiamente, por meio da atuação e decisão de empresas transnacionais.  

O trabalho na economia globalizada e em meio ao processo de revolução tecnológica 

sofreu alterações, dentre as quais é possível citar a substituição de mão-de-obra por máquinas 

computadorizadas, a criação de novos empregos especializados cujo exercício passou a exigir 

alto nível de conhecimento, e a concentração de profissionais qualificados nos países 

desenvolvidos. De outro lado, restaram aos trabalhadores de países em desenvolvimento a 

execução de trabalhos repetitivos, intensivos e de baixa remuneração criando um fosso entre 

as categorias de trabalhadores e impulsionando a concentração de renda. Passaram os 

trabalhadores menos qualificados a enfrentar desemprego, por vezes definitivo, em razão de 

sua inelegibilidade a novas posições por inabilitação técnica.  

Observou-se a reestruturação produtiva como consequência da globalização, o 

deslocamento do emprego industrial para o setor de serviços, e o esvaziamento de sua 

proteção jurídica seguindo a descentralização, desregulamentação e a flexibilização do 

trabalho que se tornaram comuns a partir de então. Enquanto a globalização respaldou a 
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otimização de tarefas e redução de custos nas empresas por meio da multiplicação das formas 

de organização da produção e articulação de redes de empresas, o que se entende por 

terceirização, por um outro viés o trabalhador tecnicamente não qualificado passou ocupar 

posições de pior qualidade, instáveis, de baixa remuneração, em condições precárias e a ter 

menos direitos sociais e menor poder negocial devido a acirrada competição no mercado de 

trabalho do capitalismo globalizado.   

As mudanças nas estruturas laborais ensejaram ainda o aumento no fluxo dos 

movimentos migratórios. Não somente trabalhadores com vasto conhecimento técnico e 

científico, ou possuidores de capital para investimento intensificaram a migração rumo aos 

países que pudessem lhes oferecer boas oportunidades de negócios, mas também aqueles 

desprovidos ou com pouco conhecimento, porém visando uma melhora em suas condições de 

vida e oportunidades de trabalho, passaram a migrar para outros países. Igualmente 

intensificaram os fluxos migratórios pessoas fugindo de guerras, catástrofes ou violações em 

seus direitos humanos.  

Atualmente existem aproximadamente 232 milhões de pessoas vivendo fora de seu 

país de origem, dentre eles, 15,4 milhões de refugiados. Estima-se que existam 2.801.249 

brasileiros no exterior, e 1.088.517 estrangeiros vivendo no Brasil. Dados da Organização das 

Nações Unidas apresentados no presente estudo demonstram que as migrações internacionais 

aumentaram em 51% comparando-se as últimas duas décadas.  

Analisando o Brasil especificamente, é possível constatar que ao longo de sua 

história ele passou de um país de imigração, desde os períodos de escravidão até a Primeira 

Guerra Mundial, quando sofreu uma queda nos fluxos em razão da adoção de políticas 

migratórias restritivas, queda que se prolongou pelas décadas de 1960 até 1980, quando então 

transformou-se em um país de emigração.  

A partir da década de 1990 a imigração para o Brasil voltou a crescer. Não obstante 

ainda possa ser considerado um país de emigração no momento, observou-se que ao final dos 

anos 2000, com a forte crise econômica que assolou os países desenvolvidos com reflexos no 

mundo capitalista de maneira geral, e que afetou alguns dos principais destinos da emigração 

brasileira, estando o Brasil economicamente mais próspero no período, movimentos de 

retorno de nacionais brasileiros e de chegada mais intensa de estrangeiros no país foram 

identificados (cerca de mais de 320 mil brasileiros retornaram ao Brasil).  
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Tratando precipuamente dos movimentos migratórios com destino ao Brasil, apesar 

do país historicamente ter por tradição a recepção de imigrantes, e por vezes deles depender 

como investidores e para a transferência de conhecimentos técnicos e científicos, os 

dispositivos legais que tutelam a entrada e permanência de estrangeiros no Brasil se 

encontram desatualizados e em descompasso com a Constituição Federal e com Convenções 

Internacionais das quais o Brasil é signatário.  

Tanto é evidente a defasagem da legislação vigente em comparação à realidade 

brasileira e dos imigrantes que escolhem o Brasil como seu país de residência, que existem 

atualmente dois projetos de lei e um anteprojeto de lei todos com a proposta de revogação 

parcial ou total do Estatuto do Estrangeiro.  

A legislação atual, que data de 1980, foi elaborada em um contexto de crise 

econômica e democrática que não prevalece hodiernamente. Os princípios basilares dessa 

legislação, a segurança nacional, a defesa da mão-de-obra brasileira em competição com a 

estrangeira no mercado de trabalho local, e a noção de imigração apoiada somente para fins 

de transferência de tecnologia ou investimentos para o país, não mais parecem dotados de 

sentido em um cenário globalizado no qual políticas migratórias restritivas acabam por 

contribuir para a migração irregular.  

O exame da atual legislação imigratória no que concerne a migração para fins 

laborais demonstra que, com a exceção dos nacionais de países que possuem acordos de 

residência com o Brasil, que estão autorizados a livremente circular e permanecer nos 

territórios dos Estados-partes desses acordos, os imigrantes apenas estarão legalmente 

amparados a residir e trabalhar no Brasil se previamente à sua vinda as empresas brasileiras 

interessadas em contratá-los solicitarem autorização perante o Ministério do Trabalho e 

Emprego. Isso demonstra que, sem o precedente interesse de empresas brasileiras em um 

profissional específico, dotado de conhecimento especializado e qualificação condizente com 

as atividades da empresa requerente, não é permitido o trabalho de estrangeiros no Brasil.  

Em sendo a política imigratória restritiva, aos estrangeiros que não se enquadram nas 

hipóteses em que sua entrada no país é permitida restam as seguintes opções: desistir de 

migrar para o Brasil, migrar irregularmente ou migrar buscando o amparo legal de normas 

mais abertas, neste caso, da Lei de Refúgio brasileira, o que é bastante comum. Nenhuma 
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dessas opções é de fato atraente ao imigrante, e as duas últimas hipóteses ainda colocam as 

pessoas em uma situação de insegurança jurídica.  

A Lei nº 9.474/1997 que regula o instituto do refúgio no Brasil, a despeito de ser 

mais recente e ter sido elaborada trazendo um conceito mais amplo de refugiado em 

comparação com o conceito originariamente previsto na Convenção das Nações Unidas de 

1951 e no Protocolo de 1967, ainda não abarca todas as situações nas quais o imigrante deixa 

seu país de origem por vivenciar sérias dificuldades de subsistência.  

Tutelando os indivíduos que migram por fundado temor de perseguição por motivos 

de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, além daqueles que 

sofreram grave e generalizada violação de direitos humanos em seu país, em princípio, na 

mesma linha da Declaração de Cartagena, o Estatuto dos Refugiados, em uma avaliação rasa, 

é menos restritivo se comparado à legislação imigratória para fins trabalhistas.  

Essa conclusão precipitada, pela permissão da residência e do trabalho ao aspirante 

ao refúgio desde o protocolo do pedido, ainda que não aprovado (o que não ocorre com o 

imigrante pelo trabalho), não prevalece se levados em consideração os imigrantes excluídos 

desse benefício por interpretação restritiva do conceito de refúgio pelas autoridades 

brasileiras, ou por falta de previsão legal específica nos casos de fuga de catástrofes 

ambientais ou migração pela premente necessidade de recursos econômicos para 

sobrevivência, por exemplo.  

O caso específico dos haitianos, abordado nesta pesquisa, demonstra que justamente 

em virtude da migração desses indivíduos embasar-se na calamidade em que se encontra o 

país após o terremoto de 2010, um desastre natural, e na imperiosa busca de novas 

possibilidades para seu sustento econômico, tais razões, na interpretação restritiva do Comitê 

Nacional para Refugiados (CONARE) e do Conselho Nacional de Imigração (CNI), não se 

enquadram nas causas positivadas para a aprovação do refúgio. Segundo justificativa 

apresentada pelo CONARE, mencionada nesta pesquisa, é decisão reiterada deste órgão que a 

interpretação do conceito de refugiado envolve necessariamente a marca da perseguição, 

ausente no episódio dos haitianos.   

O indeferimento do reconhecimento da condição de refugiado aos haitianos foi 

minimizado pelo CNI ao criar uma modalidade específica de visto para receber os haitianos 

no Brasil, por motivos humanitários. O argumento oficial dos representantes do CNI para essa 
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decisão fundou-se na impossibilidade de aprovação do refúgio, por imprevisão legal, mas na 

inegável constatação de caos em que permanece o Haiti, fator propulsor na busca de uma vida 

mais digna.  

Os reais interesses das autoridades brasileiras em, de um lado negar o refúgio, mais 

benéfico aos haitianos, mas de outro conceder-lhes o visto humanitário, podem envolver 

aspectos não puramente legais, mas políticos. É passível de questionamento se a negativa do 

refúgio na realidade visou também evitar um aprofundamento na diáspora haitiana e conceder 

às autoridades imigratórias um maior controle sobre o fluxo de entrada dessas pessoas no 

Brasil, vez que o visto é solicitado previamente à entrada no país, em oposição ao refúgio, 

cuja proteção é solicitada, via de regra, dentro do território do Estado do qual se almeja a 

proteção.    

Os interesses envolvidos na criação de uma nova modalidade de visto aos haitianos 

podem também relacionar-se à intenção do governo brasileiro em manter sua influência não 

somente sobre o Haiti, mas sobre os países do sul de maneira geral, aumentando a visibilidade 

e importância política do Brasil no cenário mundial.   

Essas suposições são aqui realizadas seguindo uma linha de raciocínio formada a 

partir da observação dos constantes esforços dos três mais recentes Presidentes da República 

brasileiros em ocupar um assento no Conselho de Segurança da Organização das Nações 

Unidas e com isso viabilizar a assumpção de uma posição de maior relevância política 

internacionalmente.  

Retomando o problema de pesquisa aqui trabalhado, tendo claro que o Estado 

brasileiro contemporâneo ainda possui uma política migratória restritiva mesmo inserido em 

uma economia globalizada, concedendo todos os direitos trabalhistas aos estrangeiros que 

residem no país em equiparação aos brasileiros tão somente quando seu status imigratório é 

considerado regular (com pontuais decisões dos tribunais em sentido contrário, reconhecendo 

direitos trabalhistas mesmo aos imigrantes irregulares com fulcro na legislação trabalhista 

brasileira e no princípio da proteção ao trabalhador, e não com respaldo na legislação 

imigratória), a análise sobre a possibilidade ou não do Direito ser considerado um instrumento 

de regulação eficaz para os movimentos migratórios se mostra mais complexa, todavia.  

O fenômeno da globalização, seguido da progressiva internacionalização das 

decisões econômicas com inexoráveis impactos sociais e nas demandas jurídicas decorrentes 
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desses impactos, contribui para uma crise no sistema político-legislativo convencional de 

estabelecimento de regras estáveis e coerentes no âmbito interno dos Estados em um contexto 

tão dinâmico. São observados o progressivo esgotamento da ideia de hierarquia na qual o 

Estado é impelido a ceder gradualmente o seu papel de principal ordenador da vida social para 

compartilhá-lo com empresas transnacionais, organizações internacionais e outros atores que 

passam a ter grande poder decisório concomitantemente a ele. O desvanecimento da linha de 

demarcação entre o Estado e a sociedade e das próprias linhas territoriais estatais, partindo da 

noção de que a perspectiva de quem tem o poder de decisão final sobre determinado assunto 

pode ser alterada rapidamente (passando dos Estados para empresas ou para Blocos 

Econômicos, ou Organizações Internacionais, por exemplo), aprofunda o problema da eficácia 

de uma norma estabelecida por este Estado.  

Além disso, há que se mencionar que a edição de novas normas para regular a 

imigração no Brasil, como aqui se discute, não impede que essas novas normas, se elaboradas 

valendo-se de conceitos jurídicos fechados, ou bem descritivos para garantir a segurança 

jurídica e a interpretação no sentido da intenção do legislador, já não possam nascer 

anacrônicas, tanto pela dinamicidade social, quanto pela própria demora em sua publicação. 

Contudo é incontestável que o Estado não pode eximir-se de regular o novo cenário 

globalizado que a ele se apresenta, tampouco pode ele deixar de proteger juridicamente 

brasileiros e imigrantes em seu território.  

Dito isso, esclarecendo que neste estudo adota-se uma abordagem sociológica do 

direito, tendo em vista que a ciência jurídica de per si não permitiria um aprofundamento no 

estudo da realidade da imigração no Brasil, faz-se necessário um posicionamento de defesa da 

imprescindibilidade da regulação da imigração por meio do Direito e da consequente atuação 

estatal na atualização dos diplomas existentes em observância às novas demandas sociais, 

ainda que esta tarefa se mostre árdua.  

Dentre os projetos para a modificação do Estatuto do Estrangeiro vale aqui o 

destaque para o mais recente e amplo em andamento no momento, o Anteprojeto de Lei de 

Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil, criado pela Comissão de 

Especialistas instituída pelo Ministério da Justiça por meio da Portaria nº 2.162/2013, por 

trazer uma proposta de mudança de paradigma na política migratória brasileira.  
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Conforme apresentado nesta pesquisa, por este anteprojeto o imigrante não será mais 

tratado como uma questão de segurança nacional e sim como tema de direitos humanos. A ele 

será permitida a entrada regular no país para a busca de emprego, afastando a atual 

exclusividade de profissionais especializados para a obtenção de autorização de trabalho no 

Brasil. Com essas medidas, caso esse anteprojeto seja convertido em lei, a tendência será a 

diminuição da imigração irregular e o aumento da imigração regular para o país.  

Como vantagens da migração regular podem ser citadas a redução do tráfico 

internacional de pessoas, a redução da criminalização de imigrantes que poderão se inserir 

regulamente no mercado de trabalho local, o aumento das trocas interculturais e de 

conhecimentos entre nacionais e imigrantes, o atendimento da demanda nacional na busca por 

mão-de-obra em setores nos quais os profissionais locais estão escassos, o aumento das 

contribuições tributárias na medida em que esses imigrantes estarão ativos e legalizados no 

mercado de trabalho local, a diminuição da vulnerabilidade desses imigrantes diante de 

terceiros interessados em explorar seu trabalho ou para a realização de atos ilícitos, e ainda o 

alívio de tensões sociais nos países de origem do imigrante, por vezes em momentos de crise, 

ou ainda beneficiados com o recebimento de suas remessas. 

A migração deve sim ser analisada sob o ponto de vista sociológico, com foco nos 

proveitos que imigrantes e a sociedade receptora podem dela extrair. Restando evidenciadas 

suas vantagens, caberá ao Direito nortear os fluxos e resguardar os indivíduos, partindo da 

consciência de que com a evolução do desenvolvimento das telecomunicações, a 

disseminação do correio eletrônico e das comunidades virtuais, as atuais configurações de 

identidade e de crença estão propensas a se aproximar colocando em xeque as concepções 

tradicionais de cidadania. 

Nessa linha, mostra-se salutar o avanço na elaboração de uma nova legislação 

migratória, em consonância com uma política migratória mais aberta e inclusiva, que enseje o 

efetivo acolhimento e integração de imigrantes, sejam eles trabalhadores, refugiados, 

deslocados por desastres climáticos, e que contribua para o exercício da tolerância nas 

diferenças e para a erradicação do nacionalismo exacerbado e da xenofobia. 

Quem sabe, em um grau superior de abertura à ideia de mobilidade humana, uma 

política migratória brasileira abrangente possa também concorrer para a formulação de uma 

proposta de emenda constitucional de supressão dos entraves à concessão do direito de voto 
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ao imigrante, já possível em alguns países. O exercício do direito de voto proporciona uma 

identidade política que aglutina diferentes grupos culturais, tornando-se um ponto comum de 

identificação para os indivíduos pertencentes a uma mesma comunidade. O sentimento de 

pertencimento a uma comunidade traz segurança ao indivíduo, exatamente o que por vezes 

falta ao imigrante no Brasil e que somente pode ser garantida por meio do Direito.  
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APÊNDICE 
 

APÊNDICE A – TABELA DE RESOLUÇÕES NORMATIVAS DO CONSELHO 
NACIONAL DE IMIGRAÇÃO REFERENTES À IMIGRAÇÃO PARA FINS 
LABORAIS 

 

Resolução 
Normativa 

Objetivo Particularidades/ Breve síntese 

RN nº 109, de 
13/03/2014 

Disciplina a concessão de visto 
temporário a estrangeiro que 
pretenda vir ao Brasil para a 
realização de estudos, 
investigações e levantamentos 
necessários à elaboração de 
proposta a ser apresentada por 
empresa estrangeira em 
procedimentos licitatórios que 
tenham por objeto a concessão 
de trechos ferroviários. 

Regula a concessão de visto temporário a estrangeiros que 
venham trabalhar no Brasil sem vínculo empregatício pelo 
prazo máximo de até seis meses na realização de estudos, 
investigações e levantamentos necessários à elaboração de 
proposta a ser apresentada por empresa estrangeira em 
procedimentos licitatórios que tenham por objeto a 
concessão de trechos ferroviários. Esse visto é concedido 
diretamente pelas Missões diplomáticas, Repartições 
consulares de carreira ou Vice-consulados, não exigindo 
prévia autorização do Ministério do Trabalho e Emprego.  

RN nº 108, de 
12/02/2014 

Dispõe sobre a concessão de 
visto temporário ou permanente 
e permanência definitiva a título 
de reunião familiar. 

Regula a concessão pelas Missões diplomáticas, 
Repartições consulares de carreira ou Vice-consulados de 
vistos temporários ou permanentes, a título de reunião 
familiar, aos dependentes de cidadão brasileiro ou de 
estrangeiro residente temporariamente ou 
permanentemente no Brasil. Os dependentes de brasileiros 
e de estrangeiros portadores de visto permanente no Brasil 
ficam autorizados a exercer atividade remunerada no país. 
 

RN n° 104, de 
16/05/2013 

Disciplina os procedimentos 
para a autorização de trabalho a 
estrangeiros, bem como dá 
outras providências. 

Estabelece orientações para a fundamentação do processo 
administrativo a ser encaminhado ao Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) para as solicitações de 
autorização de trabalho; bem como os trâmites para o 
cancelamento da autorização de trabalho, para as 
mandatórias comunicações a serem realizadas ao MTE 
sobre quaisquer modificações na relação contratual 
firmada com o imigrante, e fixa cláusulas mínimas a serem 
incluídas no contrato de trabalho do estrangeiro 
empregado de pessoa física ou jurídica brasileira.  
 

RN n° 103, de 
16/05/2013 

Disciplina a concessão de 
autorização de trabalho para 
obtenção de visto temporário a 
estrangeiro para trabalho no 
Brasil nas férias relativas a 
período acadêmico em 
Instituição de ensino no 
exterior. 

Regula a concessão de vistos temporários por até noventa 
dias improrrogáveis aos estrangeiros matriculados em 
curso de pós-graduação em instituição de ensino no 
exterior que pretendam vir ao Brasil para trabalho em 
entidade empregadora estabelecida no País, no período de 
férias letivas, não vinculando essa modalidade de trabalho 
à realização de estágio ou intercâmbio profissional. 
Referida concessão será feita mediante prévia autorização 
de trabalho a ser concedida pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego com base na análise, entre outros documentos, de 
contrato de trabalho por prazo determinado, a tempo 
parcial ou integral, celebrado pela empresa requerente com 
o estrangeiro chamado. 
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RN n° 101, de 
23/04/2013 

Disciplina a concessão de visto 
a cientista, pesquisador e ao 
profissional estrangeiro que 
pretenda vir ao País para 
participar das atividades que 
especifica e a estudantes de 
qualquer nível de graduação ou 
pós-graduação. 

Regula a concessão de:  
a) visto temporário (de estudos ou missão cultural) a ser 
concedido pela autoridade consular brasileira ao 
profissional estrangeiro que pretenda vir ao Brasil para 
participar de conferências, seminários, congressos ou 
reuniões, caracterizados como eventos certos e 
determinados, por período que não ultrapasse trinta dias, 
quando receber pró-labore por suas atividades (quando não 
receber remuneração, será concedido visto de turista pelo 
mesmo período). 
b) visto temporário (de estudos ou missão cultural), válido 
por até dois anos, a ser concedido pela autoridade consular 
brasileira após formulação de pedido ao Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), para autorização final pelo Ministro de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, ao estrangeiro que 
pretenda vir ao Brasil na condição de cientista ou 
pesquisador, para realizar pesquisas na área de ciência, 
tecnologia e inovação, no âmbito de atividades de 
cooperação internacional entre instituições de ensino ou de 
pesquisa. 
c) O visto temporário de estudante válido por até um ano, a 
ser concedido pela autoridade consular brasileira ao 
estudante de qualquer nível de graduação ou pós-
graduação, inclusive os participantes de programas 
denominados "sanduíche", com ou sem bolsa concedida 
pelo governo brasileiro.  

RN n° 100, de 
23/04/2013 

Disciplina a concessão do visto 
temporário previsto no inciso V 
do art. 13 da Lei nº 6.815, de 19 
de agosto de 1980, a estrangeiro 
que pretenda vir ao Brasil para 
transferência de tecnologia ou 
para prestar serviço de 
assistência técnica por prazo 
determinado de até 90 (noventa) 
dias, sem vínculo empregatício. 

Estabelece a concessão de visto temporário por até noventa 
dias ao estrangeiro que pretenda vir ao Brasil, sem vínculo 
empregatício com empresa nacional para transferência de 
tecnologia ou para prestação de serviço de assistência 
técnica, em decorrência de contrato, acordo de cooperação 
ou convenio firmado entre pessoa jurídica estrangeira e 
pessoa jurídica brasileira. Referida concessão será dada 
diretamente por Repartição Consular Brasileira, sendo 
vedada prorrogação ou transformação em permanente 
dessa modalidade de visto.  

RN n° 99, de 
12/12/2012 
(Revoga as 
RN nº 80, de 
16/10/2008 e 
RN nº 96, de 
23/11/2011. 

Disciplina a concessão de 
autorização de trabalho para 
obtenção de visto temporário a 
estrangeiro com vínculo 
empregatício no Brasil. 
 

Regula a concessão de visto temporário de trabalho por 
Repartição Consular Brasileira, após autorização do 
Ministério do Trabalho e Emprego, para imigrante com 
vínculo empregatício com pessoa física ou jurídica 
brasileira por até dois anos (passível essa modalidade de 
visto de transformação em permanente ao término do 
segundo ano). Na apreciação do pedido será examinada a 
compatibilidade entre a qualificação e a experiência 
profissional do estrangeiro e a atividade que virá exercer 
no país, respeitado o interesse do trabalhador brasileiro.  

RN n° 98, de 
14/11/2012 
 
(Alterada 
pela RN nº 
112 de 
12/08/2014).  

Disciplina a concessão de 
autorização de trabalho para 
obtenção de visto temporário a 
estrangeiro no Brasil, que venha 
trabalhar, exclusivamente, na 
preparação, organização, 
planejamento e execução dos 
Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos Rio 2016. 
 
 

Estabelece regras para a concessão de visto temporário 
válido por até dois anos (prorrogáveis, observado o limite 
de 31 de dezembro de 2016, no caso dos Jogos Olímpicos 
e Paraolímpicos Rio 2016) por Repartição Consular 
Brasileira, ao estrangeiro que venha ao Brasil trabalhar, 
exclusivamente, na preparação, organização, planejamento 
e execução dos eventos aqui elencados.  
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RN nº 97, de 
12/01/2012 
(Alterada 
pelas RN nº 
102 de 
26/04/2013 e 
RN nº 106 de 
24/10/2013).  

Dispõe sobre a concessão do 
visto permanente previsto no 
art. 16 da Lei nº 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, a nacionais do 
Haiti. 
 

Disciplina a concessão pelo Ministério das Relações de 
visto permanente (válido por até cinco anos) ao nacional 
do Haiti por razões humanitárias.  
 

RN nº 94, de 
16/03/2011 

Disciplina a concessão de visto 
a estrangeiro, estudante ou 
recém- formado, que venha ao 
Brasil no âmbito de programa 
de intercâmbio profissional. 

Regula a concessão de visto temporário a ser concedido 
por Repartição Consular Brasileira, após autorização do 
Ministério do Trabalho e Emprego, para imigrante que 
pretenda vir ao Brasil para participar de programa de 
intercâmbio profissional com entidade empregadora 
estabelecida no País, pelo período improrrogável de até um 
ano. Considera-se intercâmbio profissional a experiência 
de aprendizado sócio laboral internacional realizada em 
ambiente de trabalho com vistas ao aprimoramento da 
formação acadêmica inicial ou continuada objetivando a 
troca de conhecimentos e experiências culturais e 
profissionais. A autorização de trabalho se dará após o 
exame de, entre outros documentos, comprovação de 
matrícula em curso de graduação ou pós-graduação ou 
certificado de conclusão há menos de 01 (um) ano; 
contrato de Trabalho temporário a tempo parcial ou 
integral com o estrangeiro chamado; e termo de 
compromisso entre o estrangeiro e a entidade 
empregadora, com participação de entidade brasileira de 
intercâmbio interveniente, onde constem os termos do 
programa de intercâmbio.  

RN n° 88, de 
15/09/2010 
 
(Alterada 
pela RN nº 
111, de 
03/06/2014). 
 
(Revoga as 
RN nº 41 de 
28/09/1999 e 
RN nº 42 de 
28/09/1999). 

Disciplina a concessão de visto 
a estrangeiro que venha ao 
Brasil para estágio.  

Disciplina a concessão por Repartição Consular Brasileira 
de visto temporário de estudante para imigrante que seja 
admitido no Brasil para estágio (ato educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que 
visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos 
que estejam frequentando o ensino regular em instituições 
de ensino superior) com validade de até 1 (um) ano. É 
assegurada ao estagiário estrangeiro a possibilidade de 
receber bolsa de manutenção, bem como os demais 
benefícios previstos na legislação de estágio brasileira. 
 

RN n° 87, de 
15/09/2010  
 
(Revoga a RN 
n° 37, 
28/09/1999). 

Disciplina a concessão de visto 
a estrangeiro, vinculado a 
empresa estrangeira, para 
treinamento profissional junto à 
filial, subsidiária ou matriz 
brasileira de mesmo grupo 
econômico. 

Regula a concessão de: 
a) visto temporário de trabalho por Repartição Consular 
Brasileira, após autorização do Ministério do Trabalho e 
Emprego, ao estrangeiro sem vínculo empregatício no 
Brasil, empregado por empresa estrangeira, que pretenda 
vir ao país para receber treinamento profissional junto à 
subsidiária, filial ou matriz brasileira pertencente ao 
mesmo grupo econômico de sua empregadora estrangeira, 
pelo prazo máximo de um ano improrrogável.  
b) visto temporário para viagem cultural ou de estudos por 
Repartição Consular Brasileira, ao estrangeiro que 
pretenda vir ao país para receber treinamento na operação 
e manutenção de máquinas e equipamentos produzidos em 
território nacional, sem vínculo empregatício no Brasil, 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável uma única 
vez por igual período. 
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RN n° 86, de 
12/05/2010  
 
(Revoga a RN 
n° 26, de 
25/11/1998). 

Disciplina a concessão de visto 
destinado à prática intensiva de 
treinamento na área desportiva 
por atletas estrangeiros maiores 
de quatorze anos e com menos 
de vinte e um anos. 

Regula a concessão de visto temporário para viagem 
cultural ou de estudos por Repartição Consular Brasileira, 
ao estrangeiro maior de quatorze anos e menor de vinte e 
um anos de idade (não profissional) que pretenda vir ao 
país para treinamento regular e especializado de prática 
desportiva, por até doze meses prorrogáveis 
sucessivamente mediante a comprovação de matrícula em 
estabelecimento de ensino e aproveitamento escolar, sendo 
vedado qualquer tipo de remuneração do atleta em 
formação, salvo o pagamento de bolsa de formação.  
 
 

RN n° 84, de 
10/02/2009  
 
(Revoga a RN 
n° 60, 
06/10/2004.) 

Disciplina a concessão de 
autorização para fins de 
obtenção de visto permanente 
para investidor estrangeiro - 
pessoa física. 

Regula a concessão de visto permanente a ser concedido 
por Repartição Consular Brasileira, após autorização do 
Ministério do Trabalho e Emprego, ao estrangeiro que 
pretenda fixar-se no Brasil com a finalidade de investir 
recursos próprios de origem externa em atividades 
produtivas. O prazo de validade deste visto será 
inicialmente de três anos, e a autorização de trabalho ficará 
condicionada à comprovação de investimento, em moeda 
estrangeira, em montante igual ou superior a R$150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais), podendo o Conselho 
Nacional de Imigração (CNI) autorizar a concessão de 
visto permanente para o empreendedor mesmo que o 
montante do investimento seja inferior ao aqui disposto a 
depender do interesse social do investimento (a ser julgado 
pelo próprio CNI).  
 
 

RN n° 81, de 
16/10/2008  
 
(Alterada 
pela RN n° 
90, de 
10/11/2010)  
 
(Revoga a RN 
nº 59/04) 

Disciplina a concessão de 
autorização de trabalho para a 
obtenção de visto temporário a 
tripulante de embarcação de 
pesca estrangeira arrendada por 
empresa brasileira.  

Regula a concessão de visto temporário de trabalho por 
Repartição Consular Brasileira, após autorização do 
Ministério do Trabalho e Emprego, ao estrangeiro 
tripulante de embarcação de pesca estrangeira que venha 
operar em águas jurisdicionais brasileiras, em virtude de 
contrato de arrendamento celebrado com pessoa jurídica 
sediada no Brasil, na condição de arrendatária. Este visto 
poderá ser concedido pelo prazo equivalente ao do 
contrato de arrendamento, observado o limite de dois anos. 
Segundo essa Resolução, a empresa arrendatária deverá 
admitir tripulantes brasileiros para as embarcações 
arrendadas, na proporção de dois terços da tripulação, nos 
diversos níveis técnicos e de atividades.  
 

RN nº 79, de 
12/08/2008 

Dispõe sobre critérios para a 
concessão de autorização de 
trabalho e visto temporário a 
estrangeiro, vinculado a Grupo 
Econômico cuja matriz situe-se 
no Brasil, com vistas à 
capacitação e à assimilação da 
cultura empresarial e em 
metodologia de gestão da 
empresa chamante. 

Regula a concessão de visto temporário de trabalho por 
Repartição Consular Brasileira, após autorização do 
Ministério do Trabalho e Emprego, ao estrangeiro 
vinculado a Grupo Econômico Transnacional, cuja matriz 
seja empresa brasileira, que venha ao Brasil exercer função 
técnica-operacional ou administrativa, sem vínculo 
empregatício, em Sociedade Civil ou Comercial do mesmo 
Grupo ou Conglomerado Econômico, com a finalidade de 
capacitação e assimilação da cultura empresarial e 
metodologia de gestão da matriz brasileira, bem como 
permitir o intercâmbio e compartilhamento de experiências 
inerentes à função exercida pelos profissionais. Esse visto 
poderá ser concedido por até dois anos, vedada a 
transformação em permanente.  
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RN nº 78, de 
04/03/2008 

Dispõe sobre a vinda de 
estrangeiro para realização de 
reportagens e/ou filmagem, 
gravação ou captação de 
imagens em movimento, com 
ou sem som, de fundo 
jornalístico, noticioso e/ou 
comercial. 

Regula a concessão de visto temporário de negócios por 
Repartição Consular Brasileira, por até noventa dias 
(prorrogáveis uma vez por igual período) ao estrangeiro 
que pretenda vir ao Brasil para realização de reportagem 
e/ou filmagem, gravação ou captação de imagens em 
movimento, com ou sem som, de fundo jornalístico e/ou 
noticioso, documentário ou peça publicitária. 

RN nº 76, de 
03/05/2007 

Disciplina a concessão de 
autorização de trabalho a 
estrangeiro na condição de 
atleta profissional, definido em 
lei 

Regula a concessão de visto temporário de trabalho por 
Repartição Consular Brasileira, após autorização do 
Ministério do Trabalho e Emprego, para atleta profissional 
que pretenda vir ao Brasil, contratado com vínculo 
empregatício, por entidade de prática desportiva, pessoa 
jurídica de direito privado, por até dois anos (passível essa 
modalidade de visto de transformação em permanente ao 
término do segundo ano). 

RN nº 72, de 
10/10/2006 

Disciplina a chamada de 
profissionais estrangeiros para 
trabalho a bordo de embarcação 
ou plataforma estrangeira 

Regula a concessão de visto temporário de trabalho por 
Repartição Consular Brasileira, após autorização do 
Ministério do Trabalho e Emprego, pelo prazo de até dois 
anos, ao estrangeiro que venha exercer atividades 
profissionais, de caráter contínuo, a bordo de embarcação 
ou plataforma estrangeira que venha a operar ou em 
operação nas águas jurisdicionais brasileiras, sem vínculo 
empregatício no Brasil, observado o interesse do 
trabalhador nacional.  

RN nº 71, de 
05/09/2006  
 
(Alterada 
pelas 
Resoluções 
Normativas 
Nº 105 de 
17/09/2013 e 
Nº 107 de 
17/12/2013). 

Disciplina a concessão de visto 
a marítimo estrangeiro 
empregado a bordo de 
embarcação de turismo 
estrangeira que opere em águas 
jurisdicionais brasileiras. 
 

Regula a concessão de visto temporário de trabalho por 
Repartição Consular Brasileira, após autorização do 
Ministério do Trabalho e Emprego, pelo prazo de até dois 
anos, ao marítimo que trabalhar a bordo de embarcação de 
turismo estrangeira em operação em águas jurisdicionais 
brasileiras, sem vínculo empregatício no Brasil.  

RN nº 70, de 
09/05/2006 

Concessão de visto permanente 
para estrangeiro designado para 
administrar entidades sem fins 
lucrativos 

Regula a concessão de visto permanente por Repartição 
Consular Brasileira, após autorização do Conselho 
Nacional de Imigração, ao estrangeiro que pretenda 
exercer cargo de diretor, gerente ou administrador de 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Este 
visto ficará condicionado ao exercício da função e pelo 
prazo de duração do contrato ou da indicação feita em ata 
ou pelo prazo de vigência da procuração outorgada ao 
estrangeiro, limitado ao máximo de cinco anos. 
 

RN nº 69, de 
07/03/2006 

Concessão de autorização de 
trabalho a estrangeiros na 
condição de artista ou 
desportista, sem vínculo 
empregatício 

Regula a concessão de visto temporário na condição de 
artista ou desportista por Repartição Consular Brasileira, 
após autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, 
pelo prazo de até noventa dias (prorrogáveis por igual 
período), ao estrangeiro que venha ao Brasil 
individualmente ou em grupo como artista ou desportista 
para participar de eventos certos e determinados, sem 
vínculo empregatício com pessoa física ou jurídica sediada 
no País. Essa autorização de trabalho abrangerá também os 
técnicos em espetáculos de diversões e demais 
profissionais que, em caráter auxiliar, participem da 
atividade do artista ou desportista.  
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RN nº 68, de 
09/12/2005 

Concessão de visto a 
estrangeiro que venha ao Brasil 
prestar serviço voluntário junto 
à entidade religiosa, de 
assistência social ou 
organização não governamental 
sem fins lucrativos 

Regula a concessão por Repartição Consular Brasileira de:  
a) visto temporário de viagem cultural ou em missão de 
estudos pelo prazo de até dois anos ao estrangeiro que 
venha ao País prestar serviço voluntário junto à entidade 
religiosa, de assistência social ou organização não 
governamental sem fins lucrativos, sem vínculo 
empregatício com pessoa jurídica sediada no Brasil.  
b) visto permanente pelo prazo inicial de cinco anos 
(prorrogáveis), ao estrangeiro que venha ao País de forma 
voluntária, para exercer cargo de diretor, gerente ou 
administrador de entidade religiosa, de assistência social 
ou de organização não governamental sem fins lucrativos. 

RN nº 63, de 
06/07/2005 

Disciplina a autorização de 
trabalho e a concessão de visto 
permanente a estrangeiro para 
representar, no Brasil, 
instituição financeira ou 
assemelhada sediada no exterior 

Regula a concessão de visto permanente por Repartição 
Consular Brasileira, após autorização do Ministério do 
Trabalho e Emprego, pelo prazo inicial de cinco anos, ao 
estrangeiro que venha representar, no Brasil, instituição 
financeira ou assemelhada sediada no exterior. A 
autorização de trabalho ao estrangeiro na condição de 
representante ficará condicionada ao credenciamento da 
representação da instituição financeira ou assemelhada 
junto ao Banco Central do Brasil. 

RN nº 62, de 
08/12/2004  
 
(Alterada 
pela RN n° 
95, de 
19/08/2011 e 
pela RN n° 
104, de 
16/05/2013.) 

Disciplina a concessão de 
autorização de trabalho e de 
visto permanente a estrangeiro, 
Administrador, Gerente, 
Diretor, Executivo, com 
poderes de gestão, de Sociedade 
Civil ou Comercial, Grupo ou 
Conglomerado econômico 
 

Regula a concessão de visto permanente por Repartição 
Consular Brasileira, após autorização do Ministério do 
Trabalho e Emprego, ao estrangeiro Administrador, 
Gerente, Diretor ou Executivo com poderes de gestão, que 
venha ao Brasil representar Sociedade Civil ou Comercial, 
Grupo ou Conglomerado econômico. A autorização de 
trabalho será aprovada mediante a verificação de, entre 
outros documentos, comprovação de:  
I - investimento em moeda estrangeira em montante igual 
ou superior a R$600.000,00 (seiscentos mil reais) 
devidamente integralizado na empresa brasileira receptora, 
montante esse por Administrador, Gerente, Diretor ou 
Executivo chamado (essa modalidade de investimento 
viabilizará a concessão de visto pelo prazo de cinco anos); 
ou   
II - investimento em moeda estrangeira em montante igual 
ou superior a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
devidamente integralizado na empresa brasileira receptora, 
montante esse por Administrador, Gerente, Diretor ou 
Executivo chamado, e geração de dez novos empregos, no 
mínimo, durante os dois anos posteriores a instalação da 
empresa ou entrada do Administrador, Gerente, Diretor ou 
Executivo (essa modalidade de investimento viabilizará a 
concessão de visto pelo prazo de dois anos). 
 

RN nº 61, de 
08/12/2004 
(Alterada 
pela RN nº 73 
de 
09/02/2007).  
Revogado o 
Artigo 6° pela 
RN nº 100 de 
23/04/2013 

Disciplina a concessão de 
autorização de trabalho e de 
visto a estrangeiro sob contrato 
de transferência de tecnologia 
e/ou de prestação de serviço de 
assistência técnica, de acordo 
de cooperação ou convênio, 
sem vínculo empregatício ou 
em situação de emergência  

Regula a concessão por Repartição Consular Brasileira de:  
a) visto temporário de trabalho emergencial a critério da 
autoridade consular, por prazo improrrogável de trinta 
dias, uma única vez a cada período de noventa dias para o 
mesmo estrangeiro, quando ocorrer situação de 
emergência na empresa brasileira receptora por caso 
fortuito que coloque em risco iminente a vida, o meio 
ambiente, o patrimônio ou que tenha gerado a interrupção 
da produção ou da prestação de serviços.  
b) visto temporário de trabalho, após autorização do 
Ministério do Trabalho e Emprego, pelo prazo de até um 
ano, prorrogável uma vez por igual período, ao estrangeiro 
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que venha ao Brasil, sem vínculo empregatício com 
empresa nacional, para transferência de tecnologia e/ou 
para prestação de serviço de assistência técnica, em 
decorrência de contrato, acordo de cooperação ou 
convênio, firmado entre pessoa jurídica estrangeira e 
pessoa jurídica brasileira. A concessão desta autorização 
ficará condicionada à transferência de conhecimentos 
técnicos aos profissionais locais e, portanto, a autorização 
somente será aprovada mediante a apresentação de plano 
de treinamento detalhado mencionando o número de 
brasileiros a serem treinados em conformidade com o 
previsto no contrato, acordo ou convênio, especificando as 
qualificações profissionais do estrangeiro, o escopo do 
treinamento, sua forma de execução, o local onde será 
executado, o tempo de duração e os resultados esperados. 
Importante destacar que nos contratos com cláusula de 
garantia serão admitidas prorrogações sucessivas de 
autorização de trabalho, perante o Ministério da Justiça 
enquanto vigorar a garantia.  
 

RN nº 43, de 
28/09/1999 

Disciplina a concessão de visto 
a estrangeiro que pretenda vir 
ao País ao abrigo de acordo de 
cooperação internacional 

Regula a concessão por Repartição Consular Brasileira de 
visto temporário em viagem cultural ou em missão de 
estudos ao estrangeiro que pretenda vir ao País ao abrigo 
de acordo de cooperação internacional, assim reconhecido 
pelo Ministério das Relações Exteriores, na qualidade de 
técnico, prestador de serviço, voluntário, especialista, 
cientista e pesquisador, junto a entidades oficiais, privadas 
ou não-governamentais, por prazo de até dois anos 
(prorrogável).  

RN nº 35, de 
28/09/1999 

Chamada de mão-de-obra 
serviço do Governo brasileiro 

Regula a concessão de visto temporário de trabalho por 
Repartição Consular Brasileira, após autorização do 
Ministério do Trabalho e Emprego, para imigrante 
convidado a prestar serviços ao Governo brasileiro 
mediante contrato, convênio ou em decorrência de ato 
internacional de que o Brasil seja parte, pelo período de até 
dois anos (prorrogáveis enquanto perdurar a prestação de 
serviços). 

RN nº 27, de 
25/11/1998 

Disciplina a avaliação de 
situações especiais e casos 
omissos pelo Conselho 
Nacional de Imigração 

Por esta Resolução, serão submetidas ao Conselho 
Nacional de Imigração as situações especiais e os casos 
omissos, a partir de análise individual, sendo consideradas 
como situações especiais aquelas que, embora não estejam 
expressamente definidas nas Resoluções do Conselho 
Nacional de Imigração, possuam elementos que permitam 
considerá-las satisfatórias para a obtenção do visto ou 
permanência. 
 
 

RN nº 18, de 
18/08/1998 

Disciplina a concessão de visto 
permanente a estrangeiro que 
pretenda vir ao País na 
condição de investidor, 
administrador ou diretor de 
empresa localizada em Zona de 
Processamento de Exportação - 
ZPE 

Regula a concessão de visto permanente por Repartição 
Consular Brasileira, após autorização do Ministério do 
Trabalho e Emprego, ao estrangeiro investidor em empresa 
localizada em Zona de Processamento de Exportação - 
ZPE, bem como para os respectivos administradores ou 
diretores. Os pedidos de autorização de trabalho serão 
apresentados obrigatoriamente perante o Conselho 
Nacional das Zonas de Processamento de Exportação - 
CZPE, que os encaminhará ao Ministério do Trabalho 
devidamente instruídos e com parecer quanto à 
conveniência do deferimento do pedido. 
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RN nº 06, de 
21/08/1997  
 
(Alterada 
pela RN n° 
91, de 
10/11/2010). 

Concessão de permanência 
definitiva a asilados ou 
refugiados e suas famílias 

O Ministério da Justiça resguardados os interesses 
nacionais, poderá conceder a permanência definitiva ao 
estrangeiro detentor da condição de refugiado ou asilado, 
que comprovadamente não possuir condenações criminais 
e preencher um dos requisitos abaixo:  
a) residir no Brasil há no mínimo quatro anos na condição 
de refugiado ou asilado; b) ser profissional qualificado e 
contratado por instituição instalada no país, ouvido o 
Ministério do Trabalho;  
c) ser profissional de capacitação reconhecida por órgão da 
área pertinente; d) estar estabelecido com negócio 
resultante de investimento de capital próprio, que satisfaça 
os objetivos de Resolução Normativa do Conselho 
Nacional de Imigração relativos à concessão de visto a 
investidor estrangeiro.  

RN nº 1, de 
29/04/1997 

Concessão de visto para 
professor ou pesquisador de alto 
nível e para cientistas 
estrangeiros 

Regula a concessão de visto temporário ou permanente de 
trabalho por Repartição Consular Brasileira, após 
autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, para 
estrangeiro professor, técnico ou pesquisador de alto nível 
e cientista, que pretenda exercer atividades em entidade, 
pública ou privada, de ensino, ou de pesquisa científica e 
tecnológica. A concessão da autorização de trabalho será 
condicionada à comprovação de compromisso, mediante 
ato de admissão no serviço público ou contrato de trabalho 
para o exercício de atividade pelo prazo igual ou superior a 
dois anos e o Ministério do Trabalho e Emprego poderá 
ouvir o Ministério da Ciência e Tecnologia, ou outro órgão 
governamental competente da área do especialista, sobre a 
conveniência da sua função no País. 

Fonte: Conselho Nacional de Imigração. Ministério do Trabalho e Emprego. Brasília.508 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
508 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO: banco de dados. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/resolucoes-normativas.htm>. Acesso em: 18 maio 2014. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A – Política nacional de imigração e proteção ao(a) trabalhador(a) migrante 
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MULHERES MIGRANTES 





5
A exemplo do Acordo Ibero americano de Seguridade Social.
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ANEXO B – Projeto de Lei nº6.300/2013 

 

 



PROJETO DE LEI Nº      , DE 2013 

(Do Sr. Junji Abe) 

Amplia, para o estrangeiro em 

situação ilegal no território nacional, o prazo 
para requerer registro provisório, previsto na 
Lei nª 11.961, de 2 de julho de 2009.  

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA: 

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 11.961, de 2 de julho de 2009, 

passa vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º Poderá requerer registro provisório o estrangeiro 

que, tendo ingressado no território nacional até o dia 30 de junho de 2013, nele 

permaneça em situação migratória irregular.” 

Art. 2º Será dada a adequada publicidade e informação a 

respeito desta lei, da realização dos registros provisórios, sua forma, requisitos 

e consequências. 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta 

Lei.  

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   

JUSTIFICAÇÃO 

A presente iniciativa amplia, para o estrangeiro em 

situação irregular no território nacional, o prazo originalmente previsto na Lei nª 

11.961, de 2 de julho de 2009 para requerer o registro provisório. 



2 

Sabido é que a crise econômica global, inicialmente 

protagonizada por Estados Unidos e Europa, a partir de 2007, tem aumentado 

o fluxo migratório em direção ao Brasil: depois de algumas décadas, o Brasil 

volta a ser um país de imigração e registra um decréscimo nas emigrações. 

Segundo dados do Ministério da Justiça, o número de trabalhadores 

estrangeiros no Brasil cresceu 57% em 20111. 

O atual cenário das migrações no Brasil “indica que o 

país inicia uma nova fase nos fluxos das migrações transnacionais”, pois, de 

acordo com o Censo Demográfico de 2010, “constam como recenseados 

431.453 mil estrangeiros”, o que “significa dizer que, em comparação aos 

censos de 1991 e 2000, o número de estrangeiros no país não apresentou uma 

queda tão grande como nas décadas anteriores.” Reflexões dos pesquisadores 

dessa área, entretanto, enfatizam que o Brasil voltou a ser uma nação 

receptora de migrantes internacionais, especialmente em face da estabilidade 

vivida pelo país nos últimos anos. Nesse sentido, Estados Unidos, Haiti, 

Filipinas, Reino Unido, Alemanha, Índia, China, Japão, Itália, Coréia do Sul, 

França e Portugal ocupam os doze primeiros lugares na relação dos 30 países 

para os quais foi concedida a maioria das autorizações de trabalho no Brasil 

entre 2009 e 2012 (op. cit. p. 25/7). 

Nesse aspecto, destaca-se o movimento migratório 

constituído por haitianos que passou a ter o Brasil como destino, após o 

terremoto que atingiu o país e agravou as já precárias condições da região. 

Estima-se que mais de 5.000 haitianos migraram para o Brasil entre 2011 e 

2012, o que tem crescido exponencialmente desde então, tornando-se 

necessária uma política de Estado tanto para a concessão de vistos de entrada 

nos termos da legislação em vigor, quanto para coibir a atuação dos chamados 

coiotes na fronteira e inibir o tráfico de migrantes.  

Do universo de trabalhadores no país, pode-se dizer que 

os estrangeiros em situação irregular estão entre as maiores vítimas de abusos 

e de diversas condutas criminosas.   Em virtude da situação precária em que 

vivem os migrantes irregulares, além de não contar com as garantias 

constantes das normas trabalhistas e previdenciárias, são frequentemente 

explorados por pessoas inescrupulosas, que os obrigam a trabalhar muitas 

horas além da jornada permitida, não raro em condições insalubres e sem os 

                                                           
1
 COGO, Denise e SOUZA, Maria. Guia das Migrações Transnacionais e Diversidade Cultural para 

Comunicadores. Bellaterra: UNISINOS/UAB, 2013. 
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equipamentos de segurança exigidos pelo Estado, colocando-os e às suas 

famílias em constante risco, inclusive de tráfico de pessoas: estima-se que 

esse tráfico seja o terceiro mais lucrativo, depois do tráfico de drogas e de 

armas, que, não raro, estão conjugados. 

 Em tempos recentes, o Brasil tem concedido anistia aos 

estrangeiros em situação irregular, tendo a última delas sido promovida pela 

Lei nº 11.961, de 2 de julho de 2009, cujo prazo busca-se reabrir nesta 

iniciativa legislativa, que foi precedida pelas Leis nº 9.675, de 29 de junho de 

1998, e nº 7.685, de 2 de dezembro de 1988.   

Em face da natureza humanitária e dos inegáveis 

benefícios sociais do presente projeto de lei, conclamamos os ilustres Pares a 

aprová-lo com a brevidade necessária neste Congresso Nacional.  

Sala das Sessões, em         de                         de 2013. 

Deputado JUNJI ABE 
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ANEXO C – Situação do Projeto de Lei nº6.300/2013 
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ANEXO D – Projeto de Lei nº 5.655/2009 

 



PROJETO DE LEI

Dispõe sobre o ingresso, permanência e saída de
estrangeiros no território nacional, o instituto da
naturalização, as medidas compulsórias, transforma
o Conselho Nacional de Imigração em Conselho
Nacional de Migração, define infrações e dá outras
providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

TITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre o ingresso e permanência de estrangeiros no território
nacional, a aquisição e efeitos da nacionalidade brasileira por naturalização, a repatriação, deportação,
expulsão e extradição passiva e ativa, transforma o Conselho Nacional de Imigração em Conselho
Nacional de Migração, e define infrações e suas sanções.

Parágrafo único.   Considera-se estrangeiro todo aquele que não possui a nacionalidade
brasileira originária ou adquirida.

Art. 2o  A aplicação desta Lei deverá nortear-se pela política nacional de migração,
garantia dos direitos humanos, interesses nacionais, sócio-econômicos e culturais, preservação das
instituições democráticas e fortalecimento das relações internacionais.

Art. 3o  A política nacional de migração contemplará a adoção de medidas para regular os
fluxos migratórios de forma a proteger os direitos humanos dos migrantes, especialmente em razão de
práticas abusivas advindas de situação migratória irregular.

Art. 4o  A política imigratória objetivará, primordialmente, a admissão de mão-de-obra
especializada adequada aos vários setores da economia nacional, ao desenvolvimento econômico, social,
cultural, científico e tecnológico do Brasil, à captação de recursos e geração de emprego e renda,
observada a proteção ao trabalhador nacional.

Art. 5o  Ao estrangeiro residente no Brasil, permanente ou temporário, são assegurados os
direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição, em especial:

I - a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade;

II - os direitos civis e sociais reconhecidos aos brasileiros;

III - a liberdade de circulação no território nacional;
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IV - o direito de reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o
mesmo local, sendo exigido prévio aviso à autoridade competente;

V - o direito de associação para fins lícitos, nos termos da lei;

VI - o direito à educação;

VII - o direito à saúde pública;

VIII - os direitos trabalhistas e de sindicalização, nos termos da lei; e

IX - o acesso à Justiça, inclusive a gratuita.

Parágrafo único.  São estendidos aos estrangeiros, independentemente de sua situação
migratória, observado o disposto no art. 5o, caput, da Constituição:

I - o acesso à educação e à saúde;

II - os benefícios decorrentes do cumprimento das obrigações legais e contratuais
concernentes à relação de trabalho, a cargo do empregador; e

III - as medidas de proteção às vítimas e às testemunhas do tráfico de pessoas e do tráfico
de migrantes.

Art. 6o  O estrangeiro deverá comprovar sua estada regular no território nacional sempre
que exigido por autoridade policial ou seu agente.

Art. 7o  É vedado ao estrangeiro, ressalvado o disposto em legislação específica:

I - ser armador, comandante ou chefe de máquinas de embarcações de bandeira nacional;

II - ser proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens;

III - ser responsável pelo conteúdo editorial e atividades de seleção e direção da
programação veiculada em qualquer meio de comunicação social;

IV - obter autorização ou concessão para a exploração e aproveitamento de jazidas, minas
e demais recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica;

V - ser proprietário ou explorador de aeronave brasileira;

VI - ser corretor de navios, de fundos públicos, leiloeiro e despachante aduaneiro;

VII - ser prático de barras, portos, rios, lagos e canais;

VIII - adquirir, em nome próprio ou de terceiros, terras em região de fronteira; e

IX - ser proprietário, sócio ou empregado de empresa de segurança privada e de formação
de vigilantes.

§ 1o  A vedação prevista no inciso I não se aplica às embarcações de esporte, recreio,
turismo, pesca e pesquisa.

§ 2o  Ao português, no gozo dos direitos e obrigações previstos no Tratado de Amizade,
Cooperação e Consulta, aprovado pelo Decreto Legislativo no 165, de 30 de maio de 2001, e promulgado
pelo Decreto no 3.927, de 19 de setembro de 2001, aplicam-se somente as vedações previstas nos incisos
II, III, IV, VIII e IX.



3

Art. 8o  O estrangeiro admitido no território nacional não pode exercer atividade político-
partidária, sendo-lhe vedado organizar, criar ou manter associação ou quaisquer entidades de caráter
político, salvo o português com o gozo dos direitos políticos no Brasil, conforme previsto no Tratado de
Amizade, Cooperação e Consulta.

TÍTULO II
DOS DOCUMENTOS DE VIAGEM, DOS VISTOS E

RESIDÊNCIA E DA CONDIÇÃO DE ASILADO

CAPÍTULO I
DOS DOCUMENTOS DE VIAGEM

Art. 9o  São documentos de viagem:

I - passaporte;

II - laissez-passer;

III - autorização de retorno ao Brasil;

IV - salvo-conduto;

V - cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, quando admitidos em
tratados, acordos e outros atos internacionais;

VI - certificado de membro de tripulação de transporte aéreo;

VII - carteira de marítimo; e

VIII - carteira de matrícula consular.

Parágrafo único.  Os documentos previstos nos incisos I a IV, VII e VIII são de
propriedade da União, cabendo a seus titulares a posse direta e o uso regular.

Art. 10.  Poderá ser concedido passaporte para estrangeiro:

I - no território nacional:

a) ao apátrida ou de nacionalidade indefinida;

b) ao asilado ou refugiado no território nacional, desde que assim reconhecido pelo
Governo brasileiro;

c) ao nacional de país que não tenha representação no território nacional nem seja
representado por outro país, mediante prévia consulta ao Ministério das Relações Exteriores;

d) ao estrangeiro comprovadamente desprovido de qualquer documento de identidade ou
de viagem e que não tenha como comprovar sua nacionalidade; e

e) ao estrangeiro regularmente registrado no Brasil e que necessite deixar o território
nacional e a ele retornar, nos casos em que não disponha de documento de viagem;

II - no exterior:

a) ao apátrida ou de nacionalidade indefinida;

b) ao cônjuge, viúvo ou viúva de brasileiro que tenha perdido a nacionalidade originária
em virtude de casamento; e
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c) ao estrangeiro regularmente registrado no Brasil e que necessite ingressar no território
nacional, nos casos em que não disponha de documento de viagem válido, ouvido o Ministério da Justiça.

Art. 11.  Poderá ser concedido passaporte diplomático ou de serviço ao cônjuge ou
companheiro de funcionário da carreira diplomática, a critério do Ministério das Relações Exteriores.

Art. 12. A concessão de passaporte não confere a nacionalidade brasileira ao seu portador.

Art. 13.  Poderá ser adotado o documento de viagem para refugiados, instituído pela
Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 28 de julho de 1951, aprovado pelo Decreto
Legislativo no 11, de 7 de julho de 1960, e promulgado pelo Decreto no 50.215, de 28 de janeiro de 1961.

Art. 14.  O laissez-passer poderá ser concedido, no Brasil ou no exterior, ao estrangeiro
portador de documento de viagem emitido por governo não reconhecido pelo Governo brasileiro ou não
válido para o Brasil.

Parágrafo único.  A concessão, no exterior, de laissez-passer a estrangeiro registrado no
Brasil como permanente, temporário, asilado ou refugiado, dependerá de consulta prévia ao Ministério da
Justiça.

CAPÍTULO II
DOS VISTOS

Art. 15.  Os vistos para ingresso e permanência no território nacional são os seguintes:

I - de turismo e negócios;
II - temporário;
III - permanente;
IV - diplomático;
V - oficial; e
VI - de cortesia.

Parágrafo único.  Os requisitos para a obtenção dos vistos serão fixados em regulamento.

Art. 16. Os vistos de que trata o art. 15 serão concedidos no exterior pelas missões
diplomáticas brasileiras ou, quando autorizados pelo Ministério das Relações Exteriores, pelas repartições
consulares de carreira, vice-consulados e consulados honorários.

Parágrafo único.  O Ministério das Relações Exteriores poderá, excepcionalmente,
conceder no território nacional os vistos estabelecidos nos incisos I, IV, V e VI do art. 15.

Art. 17.  O apátrida, para obtenção do visto, deverá apresentar prova oficial de que poderá
regressar ao país de residência ou de procedência, ou ingressar em outro país, salvo impedimento
reconhecido pelo Ministério das Relações Exteriores.

Seção I
Do Visto de Turismo e Negócios

Art. 18.  O visto de turismo e negócios poderá ser concedido ao estrangeiro que venha ao
Brasil em caráter recreativo, de visita ou a negócios.
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§ 1o  Poderá ser estabelecida, mediante acordo internacional, a dispensa recíproca do visto
de turismo e negócios, que observará o prazo de estada fixado nesta Lei.

§ 2o  Poderá ser dispensada, por ato do Ministro de Estado das Relações Exteriores, a
exigência do visto de turismo e negócios ao nacional de país que confira a brasileiro idêntico tratamento.

§ 3o  Os Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça poderão, em ato conjunto,
dispensar unilateralmente a exigência do visto de turismo e negócios quando o interesse nacional assim o
recomendar.

Art. 19.  O prazo de validade do visto de turismo e negócios será de cinco anos, contados
da primeira entrada do estrangeiro no Brasil.

§ 1o  O prazo de que trata o caput poderá ser alterado, por portaria do Ministro de Estado
das Relações Exteriores, mediante critério de reciprocidade de tratamento.

§ 2o  O visto de turismo e negócios permitirá múltiplas entradas no Brasil, com estada de
até noventa dias, prorrogáveis por igual período, com limite máximo de cento e oitenta dias a cada doze
meses.

Art. 20.  O visto de turismo e negócios não admite o exercício de atividade remunerada ou
vínculo empregatício no Brasil, ressalvado o pagamento de ajuda de custo, diárias ou despesas de viagem.

Seção II
Do Visto Temporário

Art. 21.  O visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro nas seguintes categorias:

I - estudo;

II - artista e desportista;

III - trabalho, com ou sem vínculo empregatício ou funcional no Brasil;

IV - correspondente de jornal, revista, rádio, televisão ou agência estrangeira de notícias;

V - ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida consagrada e de ordem
ou de congregação religiosa; ou

VI - para tratamento de saúde.

§ 1o  O visto temporário de que trata o inciso III do caput abrangerá, dentre outras
atividades:

I - treinamento ou capacitação profissional;

II - assistência técnica ou transferência de tecnologia;

III - pesquisa;

IV - trabalho marítimo ou de técnico embarcado;

V - trabalho voluntário;
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VI - administrador, gerente, diretor ou executivo de sociedade, de grupo ou de
conglomerado econômico, de fundação e de entidade sem fins lucrativos; e

VII - professor, técnico ou cientista aprovado em concurso público em instituição pública
de ensino ou de pesquisa científica e tecnológica.

§ 2o  Não se exigirá o visto temporário de que trata o inciso III do caput ao marítimo que
ingressar no Brasil em viagem de longo curso, bastando a apresentação da carteira internacional de
marítimo ou documento de viagem válido.

Subseção I
Do Visto de Estudo

Art. 22.  O visto de estudo destina-se ao estrangeiro que venha cursar ensino fundamental,
médio, graduação ou pós-graduação, para realizar intercâmbio de estudo ou cultural ou especialização
profissional.

§ 1o  O visto de estudo poderá ser concedido por até um ano, admitida prorrogação
enquanto durar o curso ou o intercâmbio, mediante prova de aproveitamento, relatório de atividades ou
garantia de matrícula, vedada a transformação em permanente.

§ 2o  No caso de intercâmbio cultural, não poderá o estrangeiro ser remunerado por fonte
nacional ou estabelecer vínculo empregatício no País.

§ 3o  O visto de estudo para especialização profissional destina-se ao estrangeiro que, no
período de doze meses após a conclusão da graduação ou pós-graduação, pretender desenvolver
habilidades específicas.

§ 4o  Admite-se a prorrogação do visto de estudo por até seis meses a contar da conclusão
do curso para as providências necessárias à diplomação.

§ 5o  O visto de estudo poderá ser concedido até um ano antes do início do curso, desde
que comprovada pelo estrangeiro a necessidade de aprendizado do idioma português.

Art. 23.  O visto de estudo permanecerá válido na hipótese de mudança de curso ou de
instituição de ensino, ficando sua prorrogação condicionada à apresentação de justificativa da referida
mudança.

Art. 24.  O titular do visto de estudo poderá exercer atividade remunerada em regime de
tempo parcial, na forma do regulamento, mediante autorização prévia do Ministério do Trabalho e
Emprego.

Subseção II
Do Visto de Artista ou Desportista

Art. 25.  O visto de artista ou desportista destina-se ao estrangeiro que ingresse no Brasil
para apresentações ou competições, vedado o estabelecimento de vínculo empregatício, ressalvado o
recebimento de cachê, ajuda de custo, prêmio ou participação em venda de ingressos.
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Parágrafo único.  O visto a que se refere o caput será concedido por até noventa dias,
admitida uma prorrogação desde que não ultrapasse cento e oitenta dias de estada no período de doze
meses.

Subseção III
Do Visto de Trabalho

Art. 26.  O visto temporário de trabalho sem vínculo empregatício poderá ser concedido ao
estrangeiro que venha ao Brasil para o exercício de atividade laboral, pelo prazo de até um  ano,
prorrogável por igual período, desde que comprovada a necessidade do trabalho do estrangeiro no Brasil,
conforme o disposto em regulamento.

§ 1o  O visto de que trata este artigo não admite o estabelecimento de vínculo empregatício
no Brasil, o exercício de atividade remunerada por fonte brasileira e a sua transformação em permanente,
sem prejuízo da concessão de outro visto ou autorização de residência na forma desta Lei.

§ 2o  Em situação de emergência, a critério da autoridade consular, o visto de que trata o
caput poderá ser concedido pelo prazo improrrogável de sessenta dias, bastando demonstrar situação
fortuita que coloque em risco iminente a vida, o meio ambiente, acarrete danos ao patrimônio ou que
tenha gerado ou possa gerar interrupção da produção ou da prestação de serviço.

§ 3o  A concessão do visto de que trata o caput dependerá de prévia autorização do
Ministério do Trabalho e Emprego, ressalvadas as situações previstas em regulamento.

Art. 27.  O visto de trabalho com vínculo empregatício ou funcional será concedido por até
dois anos e dependerá de prévia autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, satisfeitas as
exigências estabelecidas em regulamento.

§ 1o  O Ministério do Trabalho e Emprego poderá autorizar o trabalho no Brasil de
dependente do titular de visto de trabalho com vínculo empregatício ou funcional, satisfeitas as exigências
estabelecidas em regulamento.

§ 2o  Na hipótese do professor, técnico ou cientista aprovado em concurso público em
instituição pública de ensino ou de pesquisa científica e tecnológica no Brasil, o visto temporário será
concedido até o prazo de aquisição da estabilidade, quando poderá ser transformado em permanente.

Art. 28.  O visto de trabalho com vínculo empregatício admitirá uma única prorrogação e
poderá ser transformado em permanente pelo Ministério da Justiça, mediante justificativa da necessidade
da permanência do estrangeiro no País, e prévia manifestação do Ministério do Trabalho e Emprego.

Art. 29.  O estrangeiro admitido na condição de temporário, com vínculo empregatício,
estará vinculado aos termos do contrato que ensejou a concessão do visto.

§ 1o  Qualquer alteração do contrato ou exercício de atividades distintas ou mudança de
empregador, mesmo em caso de fusão, incorporação, cisão, transformação ou agrupamento empresarial,
dependerá de manifestação do Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos estabelecidos em
regulamento.



8

§ 2o  É admitido o exercício concomitante de função de dirigente em empresas do mesmo
grupo ou conglomerado econômico, nos termos fixados em regulamento.

Art. 30.  A prorrogação do visto de trabalho de que trata o inciso III do caput do art. 21
será indeferida se implicar situação que caracterize substituição indevida da mão-de-obra nacional,
ouvido o Ministério do Trabalho e Emprego.

Subseção IV
Do Visto de Correspondente de Notícias

Art. 31.  O visto de correspondente de jornal, revista, rádio, televisão ou agência
estrangeira de notícias será concedido por até quatro anos, prorrogáveis enquanto o estrangeiro
permanecer na atividade de correspondente.

Parágrafo único.  O visto de que trata o caput não admite o estabelecimento de vínculo
empregatício no Brasil, o exercício de atividade remunerada por fonte brasileira e a transformação em
permanente, sem prejuízo da concessão de outro visto ou autorização de residência na forma desta Lei.

Subseção V
Do Visto de Ministro de Confissão Religiosa

Art. 32.  O visto de ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida
consagrada e de ordem ou de congregação religiosa poderá ser concedido por até quatro anos,
prorrogáveis enquanto durar a missão no Brasil e transformado em permanente pelo Ministério da Justiça,
a qualquer tempo, após transcorrido o prazo da primeira prorrogação, desde que devidamente justificado
o pedido.

Parágrafo único.  Ao titular do visto a que se refere o caput é vedado o exercício de
atividade remunerada.

Subseção VI
Do Visto Para Tratamento de Saúde

Art. 33.  O visto para tratamento de saúde poderá ser excepcionalmente concedido por até
um ano, ouvido o Ministério da Saúde, extensivo a um acompanhante, admitindo-se a prorrogação
enquanto durar o tratamento.

§ 1o  A concessão de que trata o caput é exclusiva para tratamento de caráter privado,
sendo vedada a utilização de recursos do Sistema Único de Saúde.

§ 2o  Ao detentor do visto a que se refere o caput é vedado o exercício de atividade
remunerada.

Seção III
Do Visto Permanente

Art. 34.  O visto permanente poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda fixar-se
definitivamente no Brasil, satisfeita uma das seguintes condições:
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I - possuir descendente brasileiro, residente no Brasil, que esteja sob sua guarda e
dependência econômica;

II - tiver perdido a nacionalidade brasileira, não quiser ou não puder readquiri-la, ou por
ela não quiser optar;

III - tiver notório conhecimento em sua área de atuação profissional e puder prestar
serviços relevantes ao Brasil;

IV - comprovar o recebimento de recursos de origem lícita, provenientes de seu país de
nacionalidade ou de origem, suficientes para prover seu sustento no Brasil;

V - realizar investimento produtivo que contemple empregos diretos em número
satisfatório, considerada a localidade do empreendimento no Brasil, e promova, de maneira direta ou
indireta, o desenvolvimento econômico, social ou tecnológico do local onde for instalado; ou

VI - tiver residido no Brasil como permanente e perdido essa condição em razão de
ausência do País justificada por estudos de graduação ou pós-graduação, treinamento profissional,
atividade de pesquisa ou atividade profissional a serviço do Governo brasileiro.

§ 1o  A exigência de guarda prevista no inciso I poderá ser substituída por comprovação de
pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada e acompanhamento da criação e educação do
descendente brasileiro por meio do efetivo exercício do direito de visita.

§ 2o  No caso previsto no inciso I, o visto permanente poderá ser cancelado a qualquer
tempo se verificado o abandono material do descendente brasileiro ou se o estrangeiro não promover o
efetivo acompanhamento de sua criação e educação.

§ 3o  No caso do inciso III, o visto será concedido mediante prévia manifestação do órgão
governamental competente na área de atuação do estrangeiro, nos termos do regulamento.

§ 4o  Na hipótese do inciso V, o visto dependerá de prévia autorização do Ministério do
Trabalho e Emprego, ouvido, sempre que necessário, o órgão competente pelo setor em que seja efetivado
o investimento.

Seção IV
Dos Vistos Diplomático, Oficial e de Cortesia

Art. 35.  Os vistos diplomático, oficial e de cortesia serão concedidos, prorrogados ou
dispensados pelo Ministério das Relações Exteriores, na forma do regulamento.

§ 1o  O visto diplomático ou oficial poderá ser transformado em residência temporária ou
permanente, ouvido o Ministério das Relações Exteriores, mediante o preenchimento das condições para a
concessão da residência.

§ 2o  A transformação do visto diplomático ou oficial em temporário ou permanente
importará na cessação de todas as prerrogativas, privilégios e imunidades decorrentes daqueles vistos.

Art. 36.  O portador de visto diplomático, oficial ou de cortesia somente poderá ser
remunerado por Estado estrangeiro, organização ou agência internacional de caráter intergovernamental
com representação no Brasil, salvo o disposto em acordo internacional que contenha cláusula específica
sobre o assunto.
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Art. 37.  O empregado portador de visto de cortesia somente poderá exercer atividade
remunerada para a missão, organização ou pessoa, em nome de Estado estrangeiro pela qual foi
contratado.

Parágrafo único.  A missão, organização ou pessoa, em nome de Estado estrangeiro, é
responsável pela saída do empregado do território nacional, no prazo de trinta dias, contados da data em
que cessar o vínculo empregatício.

Art. 38.  Ao titular de quaisquer dos vistos referidos nesta Seção não se aplica o disposto
na legislação trabalhista brasileira.

Art. 39.  Os vistos definidos nesta Lei poderão ser transformados em oficial ou diplomático
pelo Ministério da Justiça, após consultado o Ministério das Relações Exteriores.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Art. 40.  A autorização de residência, temporária ou permanente, poderá ser concedida pelo
Ministério da Justiça, ao estrangeiro que se encontrar no País em situação migratória regular ou irregular,
desde que atenda aos requisitos para a concessão de um dos vistos de que tratam os arts. 21 e 34.

Art. 41.  Além dos casos previstos no art. 21, a residência temporária poderá ser concedida
nas seguintes hipóteses:

I - ao estrangeiro que possua cônjuge brasileiro ou cônjuge estrangeiro residente, do qual
não esteja separado de fato ou de direito, ou que comprove união estável com brasileiro ou estrangeiro
residente, sem distinção de sexo;

II - ao ascendente ou descendente de estrangeiro temporário, desde que demonstrada a
necessidade efetiva de amparo por parte deste; ou

III - ao irmão, neto ou bisneto quando órfão, solteiro, menor de dezoito anos ou, de
qualquer idade, quando comprovada a impossibilidade de provimento do próprio sustento e a necessidade
de amparo por estrangeiro temporário.

§ 1o  No caso previsto no inciso I, será concedida residência temporária de três anos,
permitido o trabalho remunerado, findos os quais poderá ser transformada em permanente caso persistam
as condições que autorizaram a concessão da residência temporária no País.

§ 2o  Nos casos dos incisos II e III a residência temporária ficará vinculada ao visto do
titular.

§ 3o  A concessão da residência temporária para trabalho dependerá de prévia manifestação
do Ministério do Trabalho e Emprego.

Art. 42.  O Ministério da Justiça poderá conceder residência temporária ao estrangeiro,
vítima de tráfico de pessoas, independentemente de sua situação migratória.

§ 1o  A residência temporária será concedida por até um ano.
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§ 2o  No caso da vítima que colaborar efetiva e voluntariamente com a investigação ou o
processo criminal, a residência temporária poderá ser prorrogada, por igual período, enquanto durar o
feito, podendo ser transformada em permanente.

§ 3o  A colaboração de que trata o § 2o será formalizada pela autoridade policial, judicial
ou Ministério Público, ex officio ou a pedido do Ministério da Justiça.

§ 4o  Caso o estrangeiro dispense a residência temporária ou permanente, será assegurado o
seu retorno ao país de origem, de residência ou a outro país que consinta em recebê-lo.

§ 5o  A vítima do tráfico de pessoas, em situação migratória irregular, não será
responsabilizada pelas infrações administrativas previstas nesta Lei, nem será deportada ou repatriada.

Art. 43.  Além dos casos previstos no art. 34, a autorização de residência permanente
poderá ser concedida nas seguintes situações:

I - ao estrangeiro que tenha perdido essa condição de permanente em razão de ausência do
País por motivo de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado;

II - ao estrangeiro cientista, professor ou pesquisador, nomeado em virtude de concurso
público, após sua aprovação em estágio probatório;

III - ao ascendente de estrangeiro permanente, desde que demonstrada a dependência
econômica ou a necessidade efetiva de amparo;

IV - ao descendente de estrangeiro permanente que esteja sob sua guarda e dependência
econômica ou quando comprovada a necessidade efetiva de amparo;

V - ao irmão, neto ou bisneto quando órfão, solteiro, menor de dezoito anos, ou, de
qualquer idade, quando comprovada a impossibilidade de provimento do próprio sustento e a necessidade
de amparo por estrangeiro permanente ou brasileiro; ou

VI - ao portador de visto diplomático ou oficial quando da aposentadoria no exercício das
funções no Brasil.

CAPITULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS VISTOS E A RESIDÊNCIA

Art. 44.  É vedada ao estrangeiro detentor de visto, temporário ou permanente, a concessão
de autorização de residência amparada em requisito idêntico ao que ensejou a concessão do visto.

Parágrafo único.  Na hipótese de vencimento do visto, temporário ou permanente, caberá
ao estrangeiro requerer sua prorrogação ou transformação, na forma desta Lei.

Art. 45.  A concessão do visto permanente ou da residência permanente para investidor
estrangeiro de que trata o art. 34, inciso V, poderá, excepcionalmente, ser condicionada ao exercício de
atividade certa por prazo não superior a três anos, contado da data de entrada do estrangeiro no País ou da
concessão de residência permanente.

Parágrafo único.  Na hipótese prevista no caput não poderá o estrangeiro mudar de
atividade, salvo autorização prévia do Ministério da Justiça, após ouvido o Ministério do Trabalho e
Emprego.
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Art. 46.  Do despacho que indeferir a prorrogação do prazo de estada no País, a concessão
de residência ou a transformação de visto ou residência caberá pedido de reconsideração no prazo de
trinta dias contados da publicação do ato no Diário Oficial.

Art. 47.  O estrangeiro estará em situação migratória regular no País enquanto tramitar
pedido de prorrogação de prazo de estada, de concessão de residência ou de transformação de visto ou
residência feito perante o Ministério da Justiça.

Art. 48.  Ao estrangeiro portador de visto de trabalho, com ou sem vínculo empregatício ou
funcional, ou residência equivalente, é permitida a inscrição temporária em entidade fiscalizadora de
exercício de profissão regulamentada, nos termos da legislação específica.

Art. 49.  As disposições desta Lei voltadas para a concessão de visto aplicam-se à
autorização de residência.

Art. 50.  Pela concessão de visto cobrar-se-ão taxas consulares, observado o disposto no
art. 157, ressalvados:

I - os previstos em acordos que concedam gratuidade;

II - os vistos diplomático, oficial ou de cortesia; e

III - os vistos de turismo e negócios e os vistos temporários, se concedidos a titulares de
passaporte diplomático ou de serviço, em caso de reciprocidade de tratamento.

Art. 51.  Pela concessão de residência temporária ou permanente e de autorização de
trabalho para estrangeiro serão cobradas as correspondentes taxas, em valores fixados em regulamento,
observado o disposto no art. 157.

Art. 52.  O visto e a autorização de residência são individuais, podendo, por reunião
familiar, estender-se aos dependentes legais de seu titular, na forma do regulamento.

Parágrafo único.  Aos dependentes de titulares de quaisquer vistos temporários é vedado o
exercício de atividade remunerada, ressalvado o disposto no § 1o do art. 27.

Art. 53.  Os dependentes a que se refere o inciso III do art. 41 e o inciso V do art. 43 serão
assim considerados até o ano calendário em que completarem vinte e quatro anos, desde que estejam
inscritos em cursos de graduação ou pós-graduação.

Art. 54.  Em caso de estada irregular, o pedido de residência temporária ou permanente
será recebido mediante pagamento de multa.

Art. 55.  A posse ou propriedade de bens no Brasil não confere ao estrangeiro o direito de
obter visto de qualquer natureza ou autorização de residência no território nacional.

CAPÍTULO V
DA CONDIÇÃO DE ASILADO

Art. 56.  O asilo político, que se constitui em ato discricionário do Estado, poderá ser
diplomático ou territorial, e será outorgado como instrumento de proteção à pessoa.



13

§ 1o  O asilo diplomático será concedido pela repartição diplomática brasileira e o asilo
territorial, pelo Ministério da Justiça.

§ 2o  O asilo poderá ser prorrogado pelo Ministério da Justiça, desde que persistam as
condições que ensejaram a sua concessão.

Art. 57.  A concessão do asilo diplomático não assegura ao estrangeiro o direito ao asilo
territorial.

Art. 58.  O estrangeiro, admitido no território nacional na condição de asilado político,
ficará sujeito, além dos deveres impostos pelo direito internacional, ao cumprimento das disposições da
legislação vigente e outras condições que o Governo brasileiro fixar, sob pena de cancelamento do asilo.

Art. 59.  A saída do asilado do País sem prévia autorização do Ministério da Justiça
implica renúncia ao asilo e impede o reingresso nessa condição.

TÍTULO III
DA ENTRADA, DO REGISTRO E DA SAÍDA

CAPÍTULO I
DA ENTRADA

Art. 60.  A entrada do estrangeiro no território nacional far-se-á somente pelos locais onde
houver fiscalização dos órgãos competentes dos Ministérios da Justiça, da Fazenda e, quando for o caso,
da Saúde e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 61.  Para a entrada do estrangeiro no território nacional será exigido visto concedido
na forma desta Lei, ressalvadas as exceções previstas em lei ou tratados internacionais.

Parágrafo único.  O estrangeiro sem o respectivo visto poderá, em situações excepcionais,
ter sua entrada condicional autorizada pelo Ministério da Justiça, na forma do regulamento, sem prejuízo
da responsabilidade do seu transportador.

Art. 62.  A empresa transportadora deverá verificar a documentação exigida do estrangeiro
por ocasião do seu embarque no exterior, ficando aquela responsável pela retirada do estrangeiro no caso
de irregularidade verificada na ocasião de sua chegada, sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 149,
incisos VII e VIII.

Art. 63.  O transportador ou seu agente responderá, a qualquer tempo, pela manutenção e
demais despesas do passageiro em trânsito ou do tripulante que não estiver presente por ocasião da saída
do meio de transporte, bem como pela retirada do mesmo do território nacional.

Art. 64.  O estrangeiro procedente do exterior não poderá afastar-se do local de entrada e
inspeção sem a realização do devido controle migratório.

Art. 65.  Não poderá ser resgatado no Brasil o bilhete de viagem do estrangeiro que tenha
ingressado no território nacional na condição de turista ou a negócios, salvo mediante prévia autorização
do Ministério da Justiça.
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CAPÍTULO II
DOS IMPEDIMENTOS

Art. 66.  Não se concederá visto ou residência ou não se permitirá a entrada no País do
estrangeiro:

I - condenado ou processado em outro país por crime doloso, passível de extradição
segundo a lei brasileira;

II - considerado nocivo ao interesse nacional;

III - expulso do País, salvo se a expulsão tiver sido revogada;

IV - menor de dezoito anos, desacompanhado do responsável legal ou sem a sua
autorização expressa, conforme previsto em legislação específica; ou

V - portador de documento falsificado ou sem documento válido para entrada.

§ 1o  No caso previsto no inciso I, poderá ser concedido visto àquele que comprovar
reabilitação judicial ou instituto equivalente, ouvido o Ministério da Justiça.

§ 2o  A recusa baseada no inciso II é de competência do Ministério da Justiça e deverá ser
devidamente motivada.

Art. 67.  A concessão de visto e a autorização de residência configuram mera expectativa
de direito, podendo a entrada, a estada ou o registro do estrangeiro ser obstado nos termos desta Lei.

Art. 68.  A empresa transportadora responde pela retirada do menor de dezoito anos que
esteja desacompanhado do responsável legal ou sem a sua autorização expressa, conforme previsto em
legislação específica.

Parágrafo único.  Na impossibilidade da retirada imediata do menor de dezoito anos, o
Ministério da Justiça poderá permitir a sua entrada condicional mediante termo de responsabilidade,
firmado pelo representante da empresa transportadora, que lhe assegure a manutenção, fixados o prazo de
estada e o local em que deva permanecer.

Art. 69.  A atuação de estrangeiros em área considerada estratégica e a concessão de visto
ou residência para essa finalidade dependerão de prévia autorização dos órgãos competentes, mediante a
apresentação de estudo e projeto que defina a atividade a ser desenvolvida, considerados os interesses
nacionais.

§ 1o  Em se tratando da região da Amazônia Legal, áreas indígenas, homologadas ou não,
áreas ocupadas por quilombolas ou por comunidades tradicionais, a atuação de estrangeiros, vinculados
ou não a pessoas jurídicas de direito privado, estrangeiras ou financiadas por capital estrangeiro, será
precedida de autorização específica, conforme o caso, do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa
ou da Secretaria-Executiva do Conselho de Defesa Nacional, por prazo determinado, sujeito a
prorrogação.

§ 2o  Constatada a ausência de autorização de que trata este artigo ou o exercício de
atividade incompatível ou desvirtuada da autorização concedida, o estrangeiro terá o seu visto ou
residência cancelado e será retirado do País, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
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CAPÍTULO III
DO REGISTRO

Art. 70.  O estrangeiro admitido na condição de temporário, exceto em relação ao inciso II
do caput do art. 21, de permanente ou de asilado é obrigado a proceder sua identificação e registro no
Ministério da Justiça, dentro dos trinta dias seguintes à entrada ou concessão do asilo, observadas as
disposições regulamentares.

§ 1o  O registro do estrangeiro que tiver obtido a prorrogação do prazo de permanência, a
residência ou a transformação do seu visto para permanente deverá ser efetuado no prazo de trinta dias
contados da publicação do respectivo ato no Diário Oficial.

§ 2o  No caso de descumprimento do disposto neste artigo o estrangeiro poderá requerer ao
Ministério da Justiça, fundamentadamente, no prazo de noventa dias, a reabertura do prazo para
efetivação do registro.

§ 3o  O estrangeiro admitido na condição de temporário, cujo prazo de validade do visto
não ultrapasse noventa dias, fica desobrigado de se registrar perante o Ministério da Justiça.

Art. 71.  O titular de visto diplomático, oficial ou de cortesia, acreditado junto ao Governo
brasileiro, deverá registrar-se no Ministério das Relações Exteriores.

§ 1o  O titular de visto de que trata o caput, não acreditado junto ao Governo brasileiro,
deverá proceder ao registro somente se o prazo de estada no País for superior a noventa dias.

§ 2o  O estrangeiro titular de passaporte diplomático, oficial ou de serviço que ingresse no
País mediante acordo de dispensa de visto deverá proceder ao registro mencionado no caput sempre que
sua estada no Brasil for superior a noventa dias.

Art. 72.  Ao estrangeiro registrado será fornecido documento de identidade.

§ 1o  A emissão de documento de identidade, salvo nos casos de titular de visto
diplomático, oficial e de cortesia está sujeita ao pagamento de taxa, cujo valor será fixado em
regulamento.

§ 2o  O documento de identidade do estrangeiro temporário terá a validade prevista no
visto ou na concessão da residência temporária, podendo ser renovado por ocasião da prorrogação.

Art. 73.  Ao nacional de país limítrofe, domiciliado em área contígua ao território nacional,
poderá ser concedido documento especial de identidade que o caracterize como fronteiriço.

§ 1o  A concessão do documento mencionado no caput observará os interesses do Brasil e
a defesa do Estado, devendo a sua concessão ser condicionada à reciprocidade de tratamento ou acordo
internacional.

§ 2o  O documento especial de identidade outorgará, apenas nos limites do município
contíguo, direito de ingresso, livre trânsito, residência, estudo e trabalho.
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§ 3o  O documento referido no caput não confere ao estrangeiro o direito de circulação
fora dos limites territoriais dos municípios contíguos.

Art. 74.  O estrangeiro registrado é obrigado a comunicar ao Ministério da Justiça a
mudança do seu domicílio ou residência, no prazo de trinta dias seguintes à sua efetivação.

Art. 75.  O estrangeiro que adquirir nacionalidade diversa da constante do registro previsto
no art. 70 deverá, no prazo de noventa dias, requerer a averbação da nova nacionalidade em seus
assentamentos.

Seção I
Da Alteração de Assentamentos

Art. 76.  O nome do estrangeiro, constante do registro de que trata o art. 70, poderá ser
alterado pelo Ministério da Justiça, caso:

I - esteja comprovadamente errado;

II - tenha sentido pejorativo ou exponha o titular ao ridículo; ou

III - seja de pronunciação ou compreensão difíceis e possa ser traduzido ou adaptado à
prosódia da língua portuguesa.

§ 1o  O pedido de alteração de nome deverá ser instruído com certidões dos cartórios de
distribuição de ações cíveis e criminais, de protesto de títulos, da fazenda pública e outros documentos
previstos em regulamento.

§ 2o  Os erros materiais no registro serão corrigidos de ofício.

Art. 77.  Para efeitos desta Lei, considera-se:

I - tradução, a transposição do nome estrangeiro para o idioma português; e

II - adaptação, o acréscimo de um prenome brasileiro ao nome estrangeiro, vedada a
supressão ou inversão do pré-nome ou nome de origem.

Seção II
Da Atualização do Registro

Art. 78.  As Juntas Comerciais e os Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ao
efetivarem registro de empresa de que participe estrangeiro registrado na forma do art. 70, remeterão ao
Ministério da Justiça os dados de identificação do estrangeiro e os do seu documento de identidade
emitido no Brasil.

Parágrafo único.  O disposto no caput aplica-se ao estrangeiro que figure na condição de
administrador, diretor, acionista, controlador ou membro de conselho administrativo, deliberativo ou
fiscal de sociedade por ações ou de sociedade limitada, assim como aos dirigentes estrangeiros de
associações ou fundações estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil.

Art. 79.  Os Cartórios de Registro Civil remeterão, mensalmente, ao Ministério da Justiça,
informações constantes dos registros de casamento, separação judicial, divórcio e óbito de estrangeiros,
na forma disciplinada pelo referido Ministério.
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Seção III
Do Cancelamento e do Restabelecimento do Registro

Art. 80.  Será cancelado o registro do estrangeiro nas seguintes hipóteses:

I - aquisição da nacionalidade brasileira ou, no caso de portugueses, de igualdade de
direitos;

II - efetivação da expulsão;

III - saída do território nacional em caráter definitivo, com renúncia expressa ao direito de
retorno previsto no art. 82;

IV - ausência do Brasil por prazo superior ao previsto no art. 82;

V - transformação de visto de que trata o art. 39;

VI - cancelamento do visto ou autorização de residência;

VII - término do prazo de sua estada no território nacional, se temporário ou asilado;

VIII - se temporário, rescisão ou término do contrato de trabalho ou exoneração do cargo
para o qual foi nomeado; ou

IX - óbito.

§ 1o  O registro poderá ser restabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do caput, se
cessada a causa do cancelamento e, nos demais casos, se o estrangeiro retornar ao território nacional com
visto temporário ou permanente ou obtiver a transformação prevista no § 2o do art. 35.

§ 2o  Na hipótese do inciso III do caput, o estrangeiro deverá entregar o documento de
identidade à Polícia Federal e deixar o território nacional dentro de trinta dias.

§ 3o  O restabelecimento do registro do estrangeiro, na hipótese prevista no inciso III do
caput, dependerá de prévia quitação de eventual ônus fiscal ou financeiro.

CAPÍTULO IV
DA SAÍDA E DO RETORNO

Art. 81.  Não se exigirá visto de saída do estrangeiro que pretender deixar o território
nacional, salvo quando razões de segurança da sociedade e do Estado aconselharem a medida, que deverá
ser adotada mediante ato do Ministério da Justiça.

Parágrafo único.  O ato de que trata o caput disporá sobre o prazo de validade do visto e as
condições para a sua concessão.

Art. 82.  O estrangeiro, registrado como permanente, que se ausentar do Brasil, poderá
regressar independentemente de visto, se o fizer dentro de dois anos.

§ 1o  O prazo estabelecido no caput será de quatro anos quando o estrangeiro tiver cônjuge
ou filho brasileiro ou quando se tratar de pesquisador ou estudante que comprovadamente esteja fazendo
curso de graduação ou pós-graduação no exterior.
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§ 2o  O prazo fixado no caput não se aplicará ao estrangeiro que se ausentar do País para
acompanhar familiar brasileiro em serviço diplomático.

Art. 83.  O estrangeiro, registrado como temporário, que se ausentar do Brasil poderá
regressar independentemente de novo visto, se o fizer dentro do prazo de validade de sua estada no
território nacional.

Parágrafo único.   Será admitido o regresso daquele que estiver com processo de
residência, prorrogação do prazo de estada ou transformação de visto em andamento no Ministério da
Justiça.

Art. 84.  O estrangeiro que sair do País, sem recolher a multa devida em razão desta Lei,
não poderá reingressar sem efetuar o seu pagamento devidamente atualizado.

TÍTULO IV
DA NATURALIZAÇÃO

CAPÍTULO I
DAS CONDIÇÕES

Art. 85.  A naturalização pode ser:

I - ordinária;
II - especial;
III - provisória; e
IV - extraordinária.

Art. 86.  A concessão da naturalização é de competência do Ministro de Estado da Justiça,
que decidirá sobre sua conveniência e oportunidade.

Art. 87.  São condições para a concessão da naturalização ordinária:

I - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;

II - ser registrado como permanente no Brasil;

III - ter residência ininterrupta no território nacional, pelo prazo mínimo de dez anos,
imediatamente anteriores ao pedido de naturalização;

IV - ler e escrever na língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando;

V - possuir meios lícitos de subsistência própria e da família;

VI - ter bom procedimento social, a ser apurado em sindicância; e

VII - não estar respondendo a processo criminal, nem ter sido condenado penalmente por
crime doloso, no Brasil e no exterior.

§ 1o  O prazo de residência fixado no inciso III do caput poderá ser reduzido para cinco
anos, se o estrangeiro preencher uma das seguintes condições:

I - ter filho ou cônjuge brasileiro;

II - ser filho de brasileiro;
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III - prestar ou ter prestado serviços relevantes ao Brasil, a critério do Ministério da Justiça;

IV - ter notável capacidade profissional, científica ou artística, a critério do Ministério da
Justiça;

V - ser proprietário, no Brasil de empresa que tenha pelo menos cem empregados
brasileiros; ou

VI - ser natural de Estado-Parte do Mercosul ou Estado associado.

§ 2o  Para os fins deste artigo, considera-se ininterrupta a residência se a soma dos períodos
de ausência do estrangeiro do território nacional não ultrapassar seiscentos dias alternados ou trezentos e
sessenta e cinco dias consecutivos, salvo motivo de caso fortuito ou força maior devidamente
comprovado.

§ 3o  A naturalização ordinária será concedida aos originários de países de língua
portuguesa que residam no Brasil há pelo menos um ano e que atendam às condições previstas nos incisos
I e VI do caput.

§ 4o  O prazo de residência previsto neste artigo poderá ser reduzido mediante ato do
Presidente da República.

Art. 88.  A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro:

I - casado há mais de cinco anos com diplomata brasileiro em atividade; ou

II - empregado em missão diplomática ou em repartição consular do Brasil, há mais de dez
anos ininterruptos, que demonstrar integração e familiaridade com a cultura nacional.

Parágrafo único.  O estrangeiro nestas condições deverá atender, ainda, aos seguintes
requisitos:

I - ter estada comprovada no Brasil por, no mínimo, trinta dias;
II - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;
III - saber ler e escrever na língua portuguesa, consideradas suas condições; e
VI - não ter sido condenado penalmente por crime doloso no Brasil e no exterior.

Art. 89.  A naturalização provisória poderá ser concedida ao estrangeiro menor, registrado
como permanente, que tenha fixado residência no território nacional antes de completar cinco anos de
idade.

§ 1o  A naturalização prevista no caput terá validade até dois anos após atingida a
maioridade e deverá ser requerida ao Ministério da Justiça, por intermédio do representante legal do
menor.

§ 2o  Os documentos de identificação oficiais terão data de validade idêntica à prevista no
certificado de naturalização provisória.

Art. 90.  O titular do certificado de naturalização provisória poderá requerer ao Ministério
da Justiça a naturalização definitiva, em até dois anos após atingir a maioridade.
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§ 1o  Para a concessão da naturalização definitiva o requerente não poderá ter se ausentado
do território nacional por mais de sessenta dias ao ano, salvo por motivo justo ou força maior,
devidamente comprovado, nem estar respondendo a processo penal.

§ 2o  Caso o naturalizado provisoriamente não requeira a naturalização definitiva no prazo
previsto no caput, poderá ter o registro permanente restabelecido desde que comprove a inexistência de
antecedentes penais.

Art. 91.  São condições para a concessão da naturalização extraordinária:

I - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;
II - ser registrado como permanente no Brasil;
III - ter residência no território nacional há mais de quinze anos ininterruptos; e
IV - não ter sido condenado penalmente no Brasil nem no exterior, por crime doloso.

Parágrafo único.  Para os fins deste artigo, considera-se ininterrupta a residência se a
ausência do estrangeiro, por motivo justo, caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado, não
ultrapassar sessenta dias por ano.

Art. 92.  Se o requerente estiver respondendo a processo penal, o pedido de naturalização
será indeferido, sem prejuízo de novo requerimento após o arquivamento do processo ou trânsito em
julgado da sentença.

Parágrafo único.  Tratando-se de naturalização extraordinária o pedido ficará sobrestado
até o trânsito em julgado da sentença.

Art. 93.  O pedido de naturalização será apresentado ao Ministério da Justiça, na forma
prevista em regulamento.

§ 1o  No curso do processo de naturalização, o estrangeiro poderá requerer a tradução ou
adaptação de seu nome, na forma prevista no art. 77.

§ 2o  Qualquer mudança de nome ou prenome, posterior à naturalização, deverá ser
solicitada judicialmente.

§ 3o  Após a decisão judicial que alterar o nome do naturalizado, o Ministério da Justiça
averbará o registro e o respectivo certificado de naturalização.

Art. 94.  No curso do processo de naturalização, qualquer pessoa poderá impugná-la, desde
que o faça fundamentadamente.

Art. 95.  O não atendimento das condições previstas para concessão da naturalização
implica o indeferimento do pedido.

§ 1o  Do indeferimento de que trata o caput caberá pedido de reconsideração, com as
razões que o justifiquem, dirigido à autoridade que proferiu a decisão, no prazo de quinze dias contados
da data da publicação do ato.

§ 2o  Caberá recurso da decisão denegatória à autoridade hierarquicamente superior, no
prazo de quinze dias, contados da data de publicação do ato.



21

Art. 96.  O ato de concessão da naturalização será publicado no Diário Oficial da União,
cabendo ao Ministério da Justiça emitir o respectivo certificado.

§ 1o  O certificado de que trata o caput será entregue pelo cartório da Justiça Eleitoral da
cidade onde o naturalizado tiver domicílio, salvo na hipótese de concessão de naturalização especial ou
provisória.

§ 2o  O cartório da Justiça Eleitoral manterá livro de registro, no qual serão lavrados os
termos de entrega dos certificados de naturalização.

§ 3o  A naturalização ficará sem efeito se o certificado não for solicitado pelo naturalizando
no prazo de seis meses, contados da data de publicação do ato, salvo motivo de caso fortuito ou força
maior, devidamente comprovado.

Art. 97.  O atendimento das condições previstas nesta Lei não assegura ao estrangeiro o
direito à naturalização.

Art. 98.  Verificada, a qualquer tempo, a falsidade de documento ou de declaração, o
Ministério da Justiça poderá, de ofício, ou mediante representação fundamentada, anular o ato de
naturalização, sem prejuízo da ação penal cabível.

Parágrafo único.  A nulidade a que se refere o caput será processada administrativamente,
sendo assegurado ao naturalizado o prazo de quinze dias para defesa, contados da notificação.

CAPÍTULO II
DOS EFEITOS DA NATURALIZAÇÃO

Art. 99.  A naturalização só produz efeitos após a entrega formal do certificado e confere
ao naturalizado, salvo na hipótese de naturalização provisória, o gozo de todos os direitos civis e
políticos, excetuados os que a Constituição atribui exclusivamente ao brasileiro nato.

Art. 100.  A naturalização não se estende aos familiares do naturalizado, nem autoriza que
estes entrem ou fixem residência no Brasil sem a observância das exigências desta Lei.

Art. 101.  O naturalizado não poderá alegar, no Brasil, a condição de estrangeiro para
eximir-se de qualquer dever a que esteja obrigado no território nacional.

TÍTULO V
DA REPATRIAÇÃO E DA DEPORTAÇÃO

Art. 102.  A repatriação consiste no impedimento da entrada do estrangeiro sem
autorização para ingressar no território nacional que ainda esteja em área de aeroporto, porto ou fronteira.

§ 1o  As despesas com a repatriação são de responsabilidade da empresa transportadora,
ainda que se trate de estrangeiro não documentado ou portador de documento de viagem falsificado, sem
prejuízo do disposto nos arts. 62 e 63.
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§ 2o  Na impossibilidade da retirada imediata do estrangeiro, o Ministério da Justiça poderá
permitir sua entrada condicional, atendidas as condições estabelecidas no parágrafo único do art. 68.

Art. 103.  A deportação consiste na retirada compulsória do estrangeiro do território
nacional.

Art. 104.  Nos casos de entrada ou estada irregular, o estrangeiro será notificado a se retirar
voluntariamente do território nacional no prazo a ser fixado em regulamento, sob pena de deportação.

§ 1o  A deportação poderá ser promovida mediante determinação do Ministério da Justiça,
independentemente do prazo a que se refere o caput, quando o interesse nacional assim recomendar.

§ 2o  No caso de estrangeiro apátrida, a deportação dependerá de prévia autorização do
Ministério da Justiça.

Art. 105.  A deportação e a repatriação serão feitas para o país da nacionalidade ou de
procedência do estrangeiro, ou para outro que consinta em recebê-lo, ressalvadas as hipóteses previstas
em acordos internacionais dos quais o Brasil seja parte.

Art. 106.  O estrangeiro poderá ser dispensado de quaisquer penalidades relativas à entrada
ou estada irregular no Brasil ou do cumprimento de formalidade que possa dificultar a deportação.

Art. 107.  Enquanto não se efetivar a deportação, o deportando deverá comparecer
semanalmente ao órgão competente do Ministério da Justiça para informar sobre seu endereço, atividades
e o cumprimento das condições impostas.

§ 1o  Poderá ser decretada a prisão cautelar do deportando, em face de representação de
autoridade policial, no caso de descumprimento do disposto no caput ou quando for imprescindível para
assegurar a conclusão do processo de saída.

§ 2o  A prisão cautelar poderá ser decretada por até sessenta dias, admitida uma
prorrogação em caso de extrema e comprovada necessidade.

Art. 108.  Não se procederá à deportação que implique extradição não admitida pela lei
brasileira.

Art. 109.  As despesas com a deportação do estrangeiro, não podendo este ou terceiro por
ela responder, serão custeadas pela União.

Art. 110.  O deportado só poderá reingressar ao território brasileiro se ressarcir a União das
despesas com a sua deportação e efetuar, se for o caso, o pagamento da multa devida à época, com
valores atualizados.

TÍTULO VI
DA EXPULSÃO

Art. 111.  A expulsão consiste na retirada compulsória de estrangeiro que cometer crime no
Brasil ou, de qualquer forma, atentar contra os interesses nacionais.
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Art. 112.  A expulsão e a sua revogação são de competência do Presidente da República,
que decidirá sobre sua conveniência e oportunidade.

Art. 113.  Não se procederá à expulsão:

I - se implicar extradição não admitida pela lei brasileira; ou

II - quando o estrangeiro tiver:

a) filho brasileiro que, comprovadamente, esteja sob sua guarda ou dele dependa
economicamente;

b) cônjuge ou companheiro brasileiro do qual não esteja divorciado ou separado, de fato ou
de direito, sem distinção de sexo, e desde que o casamento tenha sido celebrado ou a união estável
reconhecida antes do fato gerador da medida expulsória; ou

c) ingressado no Brasil nos cinco primeiros anos de vida, residindo regular e
continuamente no País desde então.

§ 1o  Não constituem impedimento à expulsão o nascimento, a adoção ou o
reconhecimento de filho brasileiro posterior ao fato que a motivar.

§ 2o  Verificado o abandono do filho, a expulsão poderá efetivar-se a qualquer tempo.

§ 3o  Em caso de divórcio ou de separação, de fato ou de direito, a expulsão poderá
efetivar-se desde que seja conveniente a retirada do estrangeiro do País.

Art. 114.  A efetivação da expulsão poderá ser adiada se a medida colocar em risco a vida
do expulsando, em razão de enfermidade grave comprovada por perícia médica oficial.

Art. 115.  A expulsão dependerá de inquérito a ser instaurado por determinação do
Ministro de Estado da Justiça, de ofício ou mediante requerimento fundamentado de autoridade judicial,
policial ou do Ministério Público, assegurado ao estrangeiro o contraditório e a ampla defesa.

Art. 116.  A autoridade judicial competente, a qualquer tempo, em face de representação de
autoridade policial, poderá decretar a prisão do estrangeiro, por prazo de até sessenta dias, prorrogável
uma única vez por igual período, para garantir a tramitação do processo de expulsão ou a execução da
medida, que deverá ser finalizado dentro desse prazo.

Art. 117.  O estrangeiro, posto em liberdade ou cuja prisão não tenha sido decretada,
deverá comparecer semanalmente à Polícia Federal para informar sobre seu endereço, atividades e
cumprimento das condições que lhe forem impostas.

Parágrafo único.  Descumprida qualquer das condições estabelecidas no caput, o
Ministério da Justiça poderá, a qualquer tempo, solicitar a prisão do estrangeiro à autoridade judicial
competente.

Art. 118.  A expulsão poderá efetivar-se ainda que haja processo criminal em tramitação ou
condenação sendo cumprida, desde que razões de ordem interna, de segurança pública ou doença grave
incurável ou contagiosa o recomendarem por motivos humanitários, ou quando o cumprimento da pena se
torne mais gravoso do que a retirada do estrangeiro do País.
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Art. 119.  Os juízes federais e estaduais remeterão ao Ministério da Justiça, de ofício, até
trinta dias após a decisão, cópia da sentença condenatória de estrangeiro autor de crime e deverão, ainda,
comunicar previamente a concessão de livramento condicional, de progressão do cumprimento da pena
para o regime semi-aberto ou aberto e a suspensão condicional do processo ou da pena.

Art. 120.  Caberá pedido de reconsideração do ato que determinar a expulsão no prazo de
dez dias a contar de sua publicação no Diário Oficial.

Art. 121.  A expulsão poderá ser revogada, a pedido, quando comprovada a ausência de
outras condenações penais, a reintegração social e o exercício de atividade laboral, desde que decorridos
pelo menos dez anos da sua efetivação.

TÍTULO VII
DA EXTRADIÇÃO

CAPÍTULO I
DA EXTRADIÇÃO PASSIVA

Art. 122.  A extradição poderá ser concedida se formalmente requerida por Estado
estrangeiro para fins instrutórios ou executórios, quando o pedido fundamentar-se em tratado ou em
compromisso de reciprocidade.

Art. 123.  Não se concederá a extradição quando:

I - a pessoa reclamada for brasileira, salvo a naturalizada, em caso de crime comum,
praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, caracterizado por prova da materialidade e de indícios da autoria;

II - o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado
requerente, não se exigindo exata correspondência na lei brasileira;

III - o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao
extraditando, salvo quando, pelas circunstâncias do caso, justificar-se a extradição por efetividade do
processo;

IV - a lei brasileira impuser ao crime a pena privativa de liberdade igual ou inferior a dois
anos ou, em caso de extradição para execução, a duração da pena ainda por cumprir seja inferior a um
ano;

V - o extraditando já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em
que se fundamentar o pedido;

VI - a punibilidade estiver extinta pela prescrição segundo a lei brasileira ou a do Estado
requerente, antes da apresentação do pedido de extradição;

VII - o fato constituir crime político ou de opinião;

VIII - for possível a aplicação de pena corporal, perpétua ou de morte ao extraditando,
salvo quando o Estado requerente se comprometer a executar a pena nos limites estabelecidos na
legislação brasileira;

IX - o extraditando houver de responder, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de
exceção;
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X - houver fundados motivos para supor que o pedido de extradição foi apresentado com a
finalidade de perseguir ou punir o extraditando por motivações discriminatórias, tais como de raça, sexo,
religião, nacionalidade, opinião política, orientação sexual ou que esses motivos sirvam para agravar sua
situação;

XI - o Estado requerente não garantir ao extraditando o devido processo legal;

XII - o extraditando tiver que cumprir a pena em condições degradantes ou vier a ser
submetido à tortura; e

XIII - o atendimento à solicitação ofender ordem pública ou interesse nacional.

§ 1o  O disposto no inciso VII não impedirá a extradição quando o fato constituir
preponderantemente infração da lei penal comum, ou quando o crime comum, conexo ao delito político,
for o principal.

§ 2o  O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crimes políticos os
atentados contra chefes de Estado ou quaisquer autoridades, bem assim os atos de terrorismo, sabotagem,
seqüestro de pessoas e o discurso de ódio.

§ 3o  Não serão considerados crimes políticos o genocídio, os crimes contra a humanidade
e contra a paz, bem como os crimes de guerra.

§ 4o  Caberá, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal a apreciação da natureza do
crime.

§ 5o  A extradição poderá ser recusada, por motivos humanitários, quando o extraditando
estiver em estado clínico terminal ou quando a transferência colocar em risco sua vida.

Art. 124.  São condições para concessão da extradição:

I - ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao
extraditando as leis penais desse Estado; e

II - estar o extraditando respondendo a procedimento investigatório, processo penal ou ter
sido condenado pelas autoridades judiciárias do Estado requerente a uma pena ou medida de segurança
que consista em privação de liberdade.

Art. 125.  Quando mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa, pelo mesmo
fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território o crime foi cometido.

§ 1o  Tratando-se de crimes diversos, terá preferência, sucessivamente, o Estado:

I - em cujo território haja sido cometido o crime mais grave, segundo a lei brasileira;

II - em cujo território houver ocorrido o maior número de crimes, se as respectivas penas
forem de igual gravidade;

III - que primeiro pedir a entrega do extraditando, se a gravidade dos crimes for idêntica; e

IV - de origem ou, na sua falta, o de domicílio do extraditando, se os pedidos forem
simultâneos.
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§ 2o  Nos casos não previstos nesta Lei, o Ministro de Estado da Justiça decidirá sobre a
preferência, devendo priorizar o Estado requerente que mantiver tratado de extradição com o Brasil.

Art. 126.  A extradição será requerida diretamente ao Ministério da Justiça ou por via
diplomática, devendo o pedido ser instruído com a cópia autêntica ou a certidão da sentença condenatória
ou decisão penal proferida por juiz ou autoridade competente.

§ 1o  O pedido deverá ser instruído com indicações precisas sobre o local, data, natureza e
circunstâncias do fato criminoso, identidade do extraditando e, ainda, cópia dos textos legais sobre o
crime, a competência, a pena e sua prescrição.

§ 2o  O encaminhamento do pedido pelo Ministério da Justiça ou por via diplomática
confere autenticidade aos documentos.

§ 3o  Os documentos indicados neste artigo serão acompanhados de versão feita
oficialmente para o idioma português.

Art. 127.  O pedido, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade
exigidos nesta Lei ou em tratado, será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único.  Quando não admitido, o pedido será arquivado mediante decisão
fundamentada do Ministro de Estado da Justiça, sem prejuízo de renovação do pedido, devidamente
instruído, uma vez superado o óbice apontado.

Art. 128.  O Estado interessado na extradição poderá, em caso de urgência e antes da
formalização do pedido de extradição, ou conjuntamente com esse, requerer ao Ministério da Justiça a
prisão cautelar do extraditando, que encaminhará o pedido ao Supremo Tribunal Federal.

§ 1o  O pedido de prisão cautelar noticiará o crime cometido e deverá ser fundamentado,
podendo ser apresentado por correio, fax, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio que assegure a
comunicação por escrito.

§ 2o  O pedido de prisão cautelar poderá, excepcionalmente, ser apresentado pela
Organização Internacional de Polícia Criminal - INTERPOL, devendo, nesse caso, ser ratificado por
autoridade competente do Estado requerente, no prazo máximo de cinco dias, contados da data da prisão.

§ 3o  O Estado requerente deverá, no prazo de sessenta dias contados da data em que tiver
sido cientificado da prisão do extraditando, formalizar o pedido de extradição.

§ 4o  Caso o pedido não seja apresentado no prazo previsto no § 3o, o extraditando deverá
ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato, sem que a
extradição haja sido devidamente requerida.

Art. 129.  A prisão de extraditando perdurará até a sua entrega ao Estado requerente.

Art. 130.  Se o extraditando, assistido por advogado e advertido de que tem direito ao
processo judicial de extradição, declarar que consente na sua entrega imediata ao Estado requerente, o
pedido, após vista ao Procurador-Geral da República pelo prazo de cinco dias, será decidido
singularmente pelo relator.
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Art. 131.  Ressalvada a hipótese de consentimento do extraditando, nos termos do art. 134,
nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Plenário do Supremo Tribunal
Federal sobre sua legalidade e procedência, cabendo da decisão apenas embargos de declaração.

Art. 132.  Poderá ser autorizada a prisão albergue ou domiciliar ou, ainda, que o
extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, desde que este se encontre em situação
regular no Brasil e seus antecedentes e as circunstâncias que revestem o caso assim recomendarem.

Parágrafo único.  Na hipótese prevista no caput o documento de viagem ficará retido até o
julgamento da extradição.

Art. 133.  O relator designará dia e hora para o interrogatório do extraditando e, conforme
o caso, dar-lhe-á curador ou advogado, se não o tiver.

§ 1o  Após o interrogatório, o extraditando terá prazo de dez dias para apresentação de
defesa escrita, que versará sobre sua identidade, defeito de forma dos documentos apresentados ou
ilegalidade da extradição.

§ 2o  Apresentada a defesa, será aberta vista por dez dias ao Procurador-Geral da
República.

§ 3o  Não estando o processo devidamente instruído, o Supremo Tribunal Federal poderá
converter o julgamento em diligência para suprir a falta no prazo, improrrogável, de sessenta dias,
decorridos os quais o pedido será julgado independentemente da diligência.

§ 4o  O prazo referido no § 3o será computado a partir da data da notificação do Estado
requerente.

Art. 134.  Concedida a extradição, será o fato comunicado ao Estado requerente que, no
prazo de sessenta dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional.

Parágrafo único.  A entrega do extraditando ficará condicionada à autorização prévia do
Ministério da Justiça.

Art. 135.  Caso o Estado requerente não retire o extraditando do território nacional no
prazo previsto no art. 134, ele será posto em liberdade, sem prejuízo de responder a eventual processo de
expulsão pela mesma conduta que ensejou o pedido de extradição.

Art. 136.  Negada a extradição, por qualquer das hipóteses previstas no art. 123, não se
admitirá novo pedido baseado no mesmo fato, nem se procederá à deportação ou à expulsão para o Estado
requerente, nem a terceiro Estado que o faça.

Parágrafo único.  Na hipótese de denegação da extradição, o Ministério da Justiça poderá
solicitar ao Estado requerente os elementos necessários à instauração de processo perante a Justiça
brasileira.
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Art. 137.  Quando o extraditando estiver sendo processado, ou tiver sido condenado, no
Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da
conclusão do processo ou do cumprimento da pena.

Parágrafo único.  O Presidente da República poderá, em casos excepcionais, determinar a
entrega do extraditando ainda que responda a processo ou esteja cumprindo pena no Brasil.

Art. 138.  A entrega do extraditando poderá ser adiada se a medida colocar em risco sua
vida, em razão de enfermidade grave comprovada por perícia médica oficial.

Art. 139.  Não será efetivada a entrega sem que o Estado requerente assuma o
compromisso de:

I - não ser o extraditando preso nem processado por fatos anteriores ao pedido, salvo
autorização expressa do Supremo Tribunal Federal em processo de extradição supletiva a ser requerida;

II - promover a detração do tempo de prisão que o extraditando cumpriu no Brasil em
razão do processo de extradição;

III - comutar a pena corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade,
observados os limites estabelecidos na legislação brasileira;

IV - não ser o extraditando entregue a terceiro Estado que o reclame pelo mesmo fato que
deu causa à extradição, sem o consentimento do Brasil; e

V - não considerar qualquer motivo político, para agravar a pena.

Parágrafo único.  O compromisso a que se refere este artigo será formalizado por meio de
nota diplomática.

Art. 140.  A entrega do extraditando será feita com o produto, objetos e instrumentos do
crime encontrados em seu poder, nos termos da lei brasileira.

Art. 141.  O extraditando que, depois de entregue ao Estado requerente, escapar à ação da
Justiça e vier a homiziar-se no Brasil ou a transitar no território nacional, será detido após comunicação
do Estado requerente e retornado a este sem outras formalidades, salvo na hipótese de violação das
condições em que a extradição foi concedida.

Art. 142.  Salvo motivo de ordem pública, poderá ser permitido pelo Ministro de Estado da
Justiça o trânsito, no território brasileiro, de pessoas extraditadas por Estados estrangeiros, bem assim o
da respectiva custódia, mediante apresentação de documentos comprobatórios de concessão da medida.

CAPÍTULO II
DA EXTRADIÇÃO ATIVA

Art. 143.  Caberá pedido de extradição ativa para fins instrutórios ou executórios de ação
penal, quando a lei brasileira impuser ao crime a pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos
ou, em caso de extradição para execução, a duração da pena ainda por cumprir seja superior a um ano.

Parágrafo único.  Não será cabível pedido de extradição ativa por crime político, de
opinião ou estritamente militar.
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Art. 144.  O juiz ou tribunal encaminhará ao Ministério da Justiça o pedido de extradição,
acompanhado da sentença ou decisão e dos demais elementos necessários para sua formalização perante o
Estado requerido.

Parágrafo único.  Em caso de urgência poderá ser formulado o pedido de prisão cautelar.

Art. 145.  O pedido de extradição será transmitido pelo Ministério da Justiça à autoridade
estrangeira competente, diretamente ou por via diplomática.

Art. 146.  Nos casos previstos nos arts. 143 e 144, os documentos serão encaminhados ao
Ministério da Justiça acompanhados de tradução oficial para o idioma do Estado requerido.

Art. 147.  Caberá ao Ministério da Justiça acompanhar o andamento dos pedidos de
extradição.

Art. 148.  Deferido o pedido, a escolta do extraditando para o Brasil será da
responsabilidade da Polícia Federal, após autorização do Ministério da Justiça.

Parágrafo único.  Caberá à Polícia Federal apresentar o extraditado à autoridade judicial
competente.

TÍTULO VIII
DAS INFRAÇÕES

Art. 149.  Constitui infração administrativa:

I - a entrada sem autorização no território nacional de estrangeiro que ainda esteja em área
de aeroporto, porto ou fronteira:

Sanção - multa e repatriação;

II - a entrada ou a estada irregular no território nacional:

Sanção - multa e deportação, caso o estrangeiro não saia no prazo fixado;

III - a estada no território nacional, esgotado o prazo legal:

Sanção - multa por dia de excesso e deportação, caso o estrangeiro não saia no prazo
fixado;

IV - deixar o estrangeiro de registrar-se no órgão competente nos casos e prazos previstos
nesta Lei:

Sanção - multa por dia de excesso;

V - deixar o estrangeiro de averbar no Ministério da Justiça aquisição de nova
nacionalidade:

Sanção - multa;

VI - transportar para o Brasil estrangeiro que esteja sem a documentação exigida para
ingresso no território nacional:

Sanção - multa por estrangeiro transportado;

VII - deixar a empresa transportadora de atender as despesas de manutenção do estrangeiro
sem autorização para ingressar no território nacional, que ainda esteja em área de aeroporto, porto ou
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fronteira, e do menor de dezoito anos, desacompanhado ou sem consentimento expresso do responsável
legal:

Sanção - multa por estrangeiro transportado;

VIII - deixar a empresa transportadora de promover a saída do território nacional do
estrangeiro sem autorização para nele ingressar, que ainda esteja em área de aeroporto, porto ou fronteira,
e do menor de dezoito anos, desacompanhado ou sem consentimento expresso do responsável legal:

Sanção - multa por estrangeiro transportado;

IX - empregar ou manter a seu serviço estrangeiro em situação irregular ou sem
autorização para exercer atividade remunerada:

Sanção - multa por estrangeiro;

XI - resgatar no Brasil o bilhete de viagem do portador do visto de turismo e negócios ou
do estrangeiro com entrada condicional autorizada:

Sanção - multa para o resgatador e deportação para o estrangeiro;

XII - exercício de atividade remunerada por estrangeiro portador de visto de turismo e
negócios, portador de visto ou residência temporária de ministro de confissão religiosa ou membro de
instituto de vida consagrada e de ordem ou de congregação religiosa ou para tratamento de saúde:

Sanção - cancelamento do registro e deportação, caso o estrangeiro não saia no prazo
fixado, e multa;

XIII - exercer o estrangeiro portador de visto ou residência temporária, de trabalho sem
vínculo empregatício no Brasil, atividade remunerada por fonte brasileira:

Sanção - cancelamento do registro e deportação, caso o estrangeiro não saia no prazo
fixado, e multa;

XIV - o estrangeiro portador de visto ou residência temporária para trabalho, que alterar o
contrato ou exercer atividades distintas ou mudar de empregador, sem prévia e expressa autorização do
Ministério do Trabalho e Emprego:

Sanção - cancelamento do registro e deportação, caso o estrangeiro não saia no prazo
fixado, e multa;

XV - o estrangeiro portador de visto ou residência permanente condicionado ao exercício
de atividade certa que mudar de atividade sem autorização expressa:

Sanção - cancelamento do registro e deportação, caso o estrangeiro não saia no prazo
fixado, e multa; e

XVI - infringir o disposto nos arts. 7o e 8o:

Sanção - expulsão.

Parágrafo único.  A multa por dia de excesso será aplicada até o limite de cem dias.

Art. 150.  O valor das multas previstas no art. 149 será fixado por ato do Ministro de
Estado da Justiça, entre os limites mínimo e máximo de R$ 9,00 (nove reais) a R$ 4.000,00 (quatro mil
reais).

Parágrafo único.  Nos casos de reincidência, a multa terá seu valor duplicado.
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Art. 151.  As multas serão aplicadas mediante processo administrativo, garantido o
contraditório e a ampla defesa.

Art. 152.  Constitui infração administrativa atuar na região da Amazônia Legal, áreas
indígenas, homologadas ou não, áreas ocupadas por quilombolas ou por comunidades tradicionais, sem a
autorização prevista nesta Lei:

Sanção - multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), cujo
valor será duplicado nos casos de reincidência.

Art. 153.  Fazer declaração falsa ou omitir informação que deveria constar em processo de
pedido de visto, prorrogação ou transformação de visto ou residência, concessão de residência, de
registro, de alteração de assentamentos, de naturalização, ou para a obtenção de passaporte para
estrangeiro, laissez-passer, ou, quando exigido, visto de saída:

Pena - reclusão de um a cinco anos, e multa.

TITULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 154.  O Conselho Nacional de Imigração fica transformado em Conselho Nacional de
Migração, órgão deliberativo e consultivo vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 1o  Ao Conselho Nacional de Migração compete, sem prejuízo das atribuições do
Ministério das Relações Exteriores em relação às comunidades brasileiras no exterior:

I - definir e coordenar a política nacional de migração;

II - propor e coordenar os programas e ações para a implementação da política nacional de
migração;

III - recomendar outorga de visto ou autorização de residência, de caráter temporário ou
permanente, por razões humanitárias;

IV - autorizar a concessão de visto ou de residência, temporário ou permanente, em
situações não previstas nesta Lei, atendidas as exigências estabelecidas em regulamento;

V - estabelecer exigências complementares para a obtenção do visto temporário previsto no
inciso III do caput do art. 21, do visto permanente previsto no inciso V do caput do art. 34 e das
residências temporária e permanente respectivas;

VI - solucionar os casos omissos e situações especiais;

VII - estudar e recomendar medidas para proteção dos emigrantes;

VIII - opinar sobre alterações de legislação relativa à migração; e

IX - elaborar seu regimento interno.

§ 2o   A composição, a estrutura e o funcionamento do Conselho Nacional de Migração
serão fixados em regulamento.

§ 3o  O Conselho Nacional de Migração terá uma Secretaria-Executiva com atribuição de
preparar os processos e assessorar as atividades do colegiado.
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§ 4o  O estrangeiro estará em situação migratória regular no País enquanto tramitar, no
Conselho Nacional de Migração, pedido baseado nos incisos III ou IV do § 1o.

Art. 155.  As taxas previstas nesta Lei serão cobradas nos valores mínimo e máximo,
respectivamente, de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ressalvada a adoção do
princípio da reciprocidade.

Art. 156.  O Poder Executivo fica autorizado a:

I - firmar acordos internacionais que estabeleçam as condições para a concessão,
gratuidade, isenção ou dispensa dos vistos estatuídos nesta Lei, observado o princípio da reciprocidade de
tratamento a brasileiros e respeitados a conveniência e os interesses nacionais;

II - promover regularização imigratória para estrangeiros residentes no País, desde que
garantida a reciprocidade de tratamento a brasileiros ou, ainda, unilateralmente em caso de interesse
nacional; e

III - estabelecer, sob reciprocidade, tratamento migratório mais favorável a estrangeiros
provenientes de países do Mercosul e Estados Associados ou da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa - CPLP.

Art. 157.  O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, passa a
vigorar acrescido do seguinte art. 149-A:

“Art. 149-A.  Promover, intermediar ou facilitar a entrada irregular de estrangeiro ou
viabilizar sua estada no território nacional, com a finalidade de auferir, direta ou indiretamente,
vantagem indevida.

Pena: reclusão de dois a cinco anos, e multa.” (NR)

Art. 158.  A alínea “g” do inciso XXI do art. 27, o inciso XXI do art. 29 e o inciso XI do
art 31 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, passam a vigorar, respectivamente, com a seguinte
redação:

“g - política de migração;” (NR)

“XXI - do Ministério do Trabalho e Emprego o Conselho Nacional do Trabalho, o
Conselho Nacional de Migração, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o Conselho Nacional de Economia
Solidária e até quatro Secretarias;” (NR)

“XI - o Conselho Nacional de Imigração em Conselho Nacional de Migração.” (NR)

Art. 159.  Esta Lei entrará em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Art. 160.  Ficam revogados a Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei no 6.964, de 9 de
dezembro de 1981, o art. 1o do Decreto-Lei no 2.236, de 23 de janeiro de 1985, o inciso I do art. 5o da Lei
no 8.422, de 13 de maio de 1992, e a Lei no 9.076, de 10 de julho de 1995.

Brasília,
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EM nº 00070 - MJ

Brasília, 10 de abril de 2008.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo
anteprojeto de lei de estrangeiros, que reflete o esforço do governo para que o Brasil possa adequar-se à
realidade migratória contemporânea e às expectativas mundiais, convergindo para uma nova política de
imigração que considere, em especial, o desenvolvimento econômico, cultural e social do País.

2. Quando da promulgação da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, atual Estatuto do
Estrangeiro, alterada pela Lei nº 6.964, de 9 de dezembro de 1981, o foco era precipuamente a segurança
nacional. Essa realidade nos dias atuais encontra-se em descompasso com o fenômeno da globalização,
que tem revolucionado os movimentos migratórios.  Impõe-se, assim, que a migração seja tratada como
um direito do homem, ao se considerar que a regularização migratória seja o caminho mais viável para a
inserção do imigrante na sociedade.
3. Essa é a orientação mundial. Instrumentos internacionais, como as Convenções de
Viena e Genebra e a Carta das Nações Unidas, vêm destacando a importância de se acolher bem os
imigrantes, até mesmo pela sua notada contribuição para o desenvolvimento do país.

4. A relevância da matéria recomendou a ampla divulgação do anteprojeto de lei, a fim de
permitir a participação de órgãos, entidades e pessoas, por meio de críticas e sugestões, visando ao seu
aperfeiçoamento. Nesse sentido, uma primeira versão foi aberta à consulta pública, por meio do sítio do
Ministério da Justiça.
5. Instituições e operadores do direito atenderam à convocação, sugerindo normas que
espelham as demandas migratórias nas mais diversas áreas tratadas no anteprojeto. As mensagens com
sugestões foram todas cuidadosamente analisadas, algumas delas acatadas na íntegra e outras adaptadas à
realidade legal e fática.

6. Dividido em nove títulos e 160 artigos, o projeto trata, em linhas gerais: (i) da política
nacional de migração; (ii) dos direitos, deveres e garantias do estrangeiro; (iii) dos documentos de
viagem, dos vistos, da residência e da condição de asilado; (iv) da entrada, do registro e da saída de
estrangeiros; (v) da naturalização, da repatriação, da deportação, da expulsão e da extradição; (vi) das
infrações e das sanções; e (vii) da transformação do Conselho Nacional de Imigração em Conselho
Nacional de Migração.

7. Convém destacar como principais inovações: (i) a atuação de estrangeiros em regiões
consideradas estratégicas, como é o caso das áreas indígenas, homologadas ou não, e das áreas ocupadas
por quilombolas ou por comunidades tradicionais, somente poderá ocorrer mediante prévia autorização
dos órgãos competentes; (ii)  ampliação de quatro para dez anos do prazo mínimo para naturalização
ordinária, podendo ser reduzido para cinco anos em situações específicas; (iii) regulação da naturalização
extraordinária; (iv) a incorporação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre extradição
visando solucionar controvérsias como  a possibilidade de extradição de brasileiro naturalizado, por
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, quando o crime for caracterizado com
prova da materialidade e indícios de autoria e a flexibilização da exigência de dupla incriminação, dentre



34

outros; (v) a transformação do Conselho Nacional de Imigração em Conselho Nacional de Migração, na
estrutura básica do Ministério do Trabalho e Emprego, que permitirá ampliar o foco e abarcar situação de
grande contingente de brasileiros no exterior, de modo a ensejar o estabelecimento de uma política
nacional de migração; e (vi) a revogação da Lei no 6.815, de 1980, da Lei no 6.964, de 1981, e do inciso I
do art. 5º da Lei nº 8.422, de 13 de maio de 1992.

8 Com base no exposto e com vistas ao encaminhamento do assunto à apreciação do
Congresso Nacional, submeto a Vossa Excelência o anteprojeto da nova lei de estrangeiros que, em
suma, norteará a nova política nacional de migração.

Respeitosamente,

TARSO GENRO
Ministro de Estado da Justiça
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ANEXO E – Situação do Projeto de Lei nº 5.655/2009 
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ANEXO F – Projeto de Lei nº 288/2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 288, DE 2013 

Institui a Lei de Migração e regula entrada e 
estada de estrangeiros no Brasil. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

TÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS E DOS DIREITOS DOS IMIGRANTES 

CAPÍTULO I 

Dos princípios e garantias 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os direitos e deveres do migrante e regula a 
entrada e estada de estrangeiros na República Federativa do Brasil. 

§ 1º Entende-se por “imigrante” todo estrangeiro que transite, trabalhe ou 
resida e se estabeleça transitória, temporária ou definitivamente no País. 

§ 2º Para os fins desta Lei, não será considerado imigrante o turista e outras 
pessoas sem pretensão de se estabelecer no País. 

 
 
 
 

SENADO FEDERAL 
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§ 3º A presente Lei não afeta a aplicação de normas internas e 

internacionais sobre refugiados, asilados, apátridas, agentes e pessoal diplomático ou 
consular, funcionários de organização internacional, e seus familiares. 

Art. 2º A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios: 

I - interdependência, universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos 
dos imigrantes, decorrentes de tratados dos quais o Brasil seja parte; 

II - repúdio à xenofobia, ao racismo e quaisquer formas de discriminação; 

III - não criminalização da imigração; 

IV - não discriminação quanto aos critérios e procedimentos de admissão de 
imigrantes no território nacional; 

V - promoção de entrada regular e de regularização migratória; 

VI - acolhida humanitária; 

VII - incentivo à admissão de mão de obra especializada necessária ao 
desenvolvimento econômico, social, cultural, científico e tecnológico do Brasil, à captação 
de recursos e à geração de emprego e renda; 

VIII - facilitação de entrada temporária de estrangeiros a fim de estimular o 
comércio, o turismo, as relações internacionais e as atividades culturais, esportivas, 
científicas e tecnológicas; 

IX - garantia do direito a reunião familiar dos imigrantes; 

X - igualdade de tratamento e de oportunidade aos imigrantes, sem prejuízo 
de tratado mais benéfico que o disposto nessa lei; 

XI - integração dos imigrantes documentados ou regulares no trabalho e na 
sociedade brasileira mediante política pública específica; 

XII - acesso igualitário e livre aos serviços sociais, bens públicos, saúde, 
educação, justiça, trabalho, moradia, serviço bancário, emprego e previdência social; 
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XIII - promoção e difusão dos direitos, liberdades, garantias e obrigações 

dos imigrantes; 

XIV - diálogo social na definição de políticas migratórias e promoção da 
participação dos imigrantes nas decisões públicas; 

XV - fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos 
povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e livre-
circulação de pessoas; 

XVI - cooperação internacional com Estados de origem, trânsito e destino de 
movimentos migratórios a fim de garantir maior proteção de direitos humanos dos 
migrantes; 

XVII - promoção da justiça internacional penal e combate ao crime 
organizado transnacional. 

CAPÍTULO II 

Dos direitos e garantias dos imigrantes 

Art. 3º Ao imigrante é garantida, em condição de igualdade com os 
nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, bem como assegurados: 

I - direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos; 

II - direito a liberdade de circulação no território nacional; 

III - direito à reunião familiar dos imigrantes com seus cônjuges e 
companheiros, filhos e familiares dele dependentes; 

IV - medidas de proteção às vítimas e testemunhas de tráfico de pessoas e 
de migrantes; 

V - direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias 
pessoais a seu país de origem, observada a legislação aplicável; 

VI - direito de reunião para fins pacíficos; 
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VII - direito de associação para fins lícitos; 

VIII - acesso aos serviços públicos de saúde e de assistência social, nos 
termos da lei; 

IX - amplo acesso à justiça, inclusive com concessão de gratuidade, desde 
que cumpridos os requisitos legais; 

X - acesso à educação; 

XI - garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais trabalhistas 
e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador; 

XII- medidas destinadas a promover a integração do imigrante nas 
respectivas comunidades locais. 

Parágrafo único. Os direitos e garantias previstos nesta Lei serão exercidos 
em observância ao disposto na Constituição, independentemente da situação migratória, 
e não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o 
Brasil seja parte, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas 
autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios 
gerais do direito, analogia, costumes e equidade. 

TÍTULO II 

DOS DOCUMENTOS 

CAPÍTULO I 

Dos tipos de visto 

Art. 4º Ao estrangeiro que pretenda ingressar ou permanecer no território 
nacional poderá ser concedido visto: 

I – de trânsito; 

II – de turismo; 

III - de negócios; 
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IV – temporário; 

V – permanente; 

VI – diplomático; 

VII – oficial; e 

VIII – de cortesia. 

CAPÍTULO II 

Do visto de trânsito 

Art. 5º O visto de trânsito poderá ser concedido ao estrangeiro que tenha de 
ingressar em território nacional para atingir o país de destino. 

§ 1º O visto de trânsito será concedido para no máximo dois ingressos 
durante o período de seis meses pelo prazo de até dez dias cada, improrrogáveis. 

§ 2º Não será exigido visto de trânsito para viagens em que o meio de 
transporte utilizado tenha escalas ou conexões em território nacional, desde que o 
estrangeiro permaneça na área de trânsito. 

CAPÍTULO III 

Do visto de turismo e negócios 

Art. 6º O visto de turismo e negócios poderá ser concedido ao estrangeiro 
que venha ao Brasil em caráter recreativo ou de visita ou a negócios, sem finalidade 
migratória. 

Parágrafo único. O visto de negócios poderá ser concedido a profissional 
estrangeiro, inclusive cientista, professor ou pesquisador, e a estudantes de qualquer 
nível de graduação ou pós-graduação que pretendam vir ao Brasil para participar de 
reuniões ou encontros de negócios, conferências, seminários, congressos, programas de 
capacitação ou treinamento, desde que esses eventos estejam diretamente relacionados 
à sua atividade profissional ou área de pesquisa e estudo. 
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Art. 7º O prazo de validade do visto de turismo e negócios será de até dez 

anos, observada a reciprocidade, e permitirá múltiplas entradas no Brasil, com estadas 
não excedentes a noventa dias, prorrogáveis por igual período, totalizando o máximo de 
cento e oitenta dias a cada doze meses. 

Art. 8º O visto de turismo e de negócios poderá ser dispensado com base na 
reciprocidade de tratamento a brasileiros, observado o prazo máximo de estada previsto 
nesta Lei. 

Art. 9º É vedado ao beneficiário de visto de turismo e de negócios exercer 
atividade remunerada no Brasil. 

Parágrafo único. O beneficiário de visto de negócios poderá receber 
pagamentos do governo ou de empregador brasileiro a título de diária, ajuda de custo e 
outras despesas com a viagem. 

CAPÍTULO IV 

Do visto temporário 

Art. 10. O visto temporário poderá ser concedido a estrangeiros que se 
encontrem nas seguintes situações: 

I – estudante; 

II – trabalhador, em atividades a serem exercidas em caráter temporário em 
território nacional; 

III –tratamento de saúde; 

IV –necessidade de acolhimento humanitário; 

V –reunião familiar. 

§ 1º O visto temporário de estudo poderá ser concedido ao estrangeiro que 
pretenda vir ao Brasil para frequentar curso regular com a finalidade de realizar 
intercâmbio de estudo e pesquisa, cultural ou profissional. 

§ 2º O visto temporário de estudo poderá ser concedido pelo prazo de até 
um ano, podendo ser prorrogado mediante a comprovação de aproveitamento no curso. 
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§ 3º O visto temporário de trabalho poderá ser concedido ao estrangeiro, 

com ou sem vínculo empregatício no Brasil, pelo prazo de até um ano, prorrogável pelo 
tempo de duração de seu contrato de trabalho ou da prestação de seus serviços. 

§ 4º O visto temporário para tratamento de saúde, sem prejuízo do direito à 
saúde dos imigrantes aqui estabelecidos, poderá ser concedido, em caráter excepcional, 
a estrangeiro e a único acompanhante, que comprove capacidade para custear seu 
tratamento e meios de subsistência suficientes para sua manutenção durante o período 
em que este for realizado, por recurso próprio, seguro válido no território nacional, 
certificado de prestação de serviço de saúde previsto em acordo internacional. 

§ 5º O visto temporário para fins humanitários poderá ser concedido, pelo 
prazo de até um ano, prorrogável pelo período que persistirem as razões humanitárias 
que motivaram sua concessão, independentemente da situação migratória do estrangeiro, 
desde que ele não reúna as condições para obtenção de outra categoria de visto. 

§ 6º O visto para reunião familiar poderá ser concedido em caráter 
temporário ou permanente, na forma do disposto no art. 20. 

CAPÍTULO V 

Do visto permanente 

Art. 11. O visto permanente poderá ser concedido ao estrangeiro que 
pretenda se fixar definitivamente no Brasil, satisfeita uma das seguintes condições: 

I – possuir filho brasileiro, residente no Brasil, que esteja sob sua guarda ou 
dependência econômica, ou brasileiro sob sua tutela; 

II – casar com brasileiro ou ter companheiro brasileiro, sem distinção de 
gênero ou orientação sexual; 

III – ser reconhecido enquanto refugiado ou beneficiado por concessão de 
asilo pelas autoridades competentes; 

IV – ser vítima de tráfico de pessoas; 

V – pleitear reunião familiar; 

VI – ser beneficiário de acordo internacional; 
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VII – tiver perdido a nacionalidade brasileira e não quiser ou não puder 

readquiri-la, ou por ela não quiser optar; 

VIII – tiver notório conhecimento em sua área de atuação profissional e 
puder prestar serviços relevantes ao Brasil, nos termos do regulamento desta Lei; 

IX – realizar investimento produtivo que contemple empregos diretos em 
número satisfatório, nos termos de regulamento, considerada a localidade do 
empreendimento no Brasil, e que promova, de maneira direta ou indireta, o 
desenvolvimento econômico, social ou tecnológico do local onde for instalado; 

X – tiver residido no Brasil como permanente e perdido essa condição em 
razão de ausência do País justificada por estudos de graduação ou pós-graduação, 
treinamento profissional, atividade de pesquisa ou atividade profissional a serviço do 
Governo brasileiro; 

XI – tiver sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular 
do Brasil por mais de dez anos ininterruptos. 

§ 1º Somente poderá requerer visto permanente o estrangeiro em situação 
migratória regular, salvo no caso de ter filho ou cônjuge brasileiro, ter brasileiro sob tutela, 
ser vítima de tráfico de pessoas ou ser beneficiado por acordo internacional. 

§ 2º Não se concederá a permanência a estrangeiro condenado 
criminalmente no Brasil ou no exterior, desde que a conduta esteja tipificada na legislação 
penal brasileira e ressalvadas infrações de menor potencial ofensivo. 

§ 3º A exigência de guarda prevista no inciso I poderá ser substituída por 
comprovação de pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada, sem prejuízo de 
seus deveres parentais estipulados na legislação brasileira. 

§ 4º O casamento ou união estável entre brasileiro e estrangeiro dará direito 
à permanência se este não tiver sido condenado criminalmente no Brasil ou no exterior. 

§ 5º No caso do inciso III, a permanência de refugiado ou asilado depende 
de estar ele residindo no Brasil há no mínimo cinco anos, nos termos de regulação de 
órgão competente. 

§ 6º No caso do inciso IV, será considerado tráfico de pessoas o 
recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, 
recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, 
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ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou 
aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que 
tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. 

§ 7º Para fins do disposto no § 6º, o termo “exploração” incluirá, no mínimo, 
a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho 
ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a 
remoção de órgãos. 

§ 8º A concessão da permanência por tráfico de pessoa considerará:  

I - a situação de vulnerabilidade social ou econômica ou psicológica, dentre 
outras, que, no seu país de origem, possibilite uma revitimização, independentemente de 
colaborar com a investigação ou processo criminal; 

II – a existência de coação ou exposição a grave ameaça ao estrangeiro na 
condição de vítima do crime de tráfico de pessoas, em razão de colaborar com a 
investigação ou processo criminal no Brasil ou em outro país; 

III – necessidade da vítima, em razão da violência sofrida, a de assistência 
de um dos serviços prestados no Brasil, independentemente de colaborar com a 
investigação ou processo criminal. 

§ 9º No caso do inciso VIII deste artigo, será necessária a comprovação de 
compromisso, mediante a admissão no serviço público ou contrato de trabalho, para 
exercício de atividade pelo prazo superior a dois anos. 

CAPÍTULO VI 

Dos vistos diplomático e oficial e de cortesia 

Art. 12. Os vistos diplomático, oficial e de cortesia serão concedidos, 
prorrogados ou dispensados pela autoridade nacional competente, na forma do 
regulamento. 

§ 1º O visto diplomático, oficial ou de cortesia poderá ser transformado em 
residência temporária ou permanente, ouvida a autoridade nacional competente, mediante 
o preenchimento das condições para a concessão da residência. 
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§ 2º A transformação do visto diplomático, oficial ou de cortesia em 

temporário ou permanente importará na cessação de todas as prerrogativas, privilégios e 
imunidades decorrentes daqueles vistos. 

Art. 13. O portador de visto diplomático ou oficial somente poderá ser 
remunerado por Estado estrangeiro, organização ou agência internacional de caráter 
intergovernamental com representação no Brasil, salvo o disposto em acordo 
internacional que contenha cláusula específica sobre o assunto. 

Art. 14. O portador de visto de cortesia é empregado particular de portador 
de visto diplomático e somente poderá exercer atividade remunerada para a pessoa pela 
qual foi contratado. 

Parágrafo único. A pessoa contratante será responsável pela saída do 
empregado do território nacional, no prazo de trinta dias, contados da data em que cessar 
o vínculo empregatício, salvo se o portador de visto de cortesia solicitar e for concedida a 
transformação de seu visto em temporário ou permanente. 

Art. 15. Ao titular de quaisquer dos vistos referidos neste Capítulo não se 
aplica o disposto na legislação trabalhista brasileira. 

Art. 16. Os vistos definidos nesta Lei poderão ser transformados em oficial 
ou diplomático, depois de ouvida a autoridade nacional competente. 

CAPÍTULO VII 

Do asilado 

Art. 17. O asilo político, que se constitui em ato discricionário do Estado, 
poderá ser diplomático ou territorial, e será outorgado como instrumento de proteção à 
pessoa. 

Art. 18. Não se considerará asilo a quem tenha cometido crime contra a 
humanidade, crime de guerra ou genocídio. 

Art. 19. A saída do asilado do País sem prévia autorização da autoridade 
competente implica renúncia ao asilo e impede o reingresso nessa condição. 
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CAPÍTULO VIII 

Da reunião familiar 

Art. 20. O visto temporário ou permanente para fins de reunião familiar 
poderá ser concedido ao estrangeiro: 

I – cônjuge, companheiro ou filho de brasileiro ou de estrangeiro beneficiário 
de visto temporário ou permanente; 

II – ascendente, descendente a partir de segundo grau e irmão de brasileiro 
ou de estrangeiro beneficiário de visto temporário ou permanente, desde que comprovada 
a necessidade de seu amparo por não ter condições de prover seu próprio sustento ou 
por se tratar de idoso, de pessoa com deficiência ou enfermidade grave. 

Parágrafo único. O visto recebido, se temporário ou permanente, será 
equivalente ao do titular a quem se está reunindo, e, se este for brasileiro, o visto será 
permanente. 

CAPÍTULO IX 

Disposições gerais 

Art. 21. O pedido formal de visto temporário ou permanente implica 
autorização provisória de residência, até a decisão final sobre a concessão do visto 
solicitado, mesmo que o requerente não tenha documento válido, nos termos dessa Lei. 

Parágrafo único. Não será concedido visto e será impedida a entrada em 
território nacional de quem tenha cometido crime hediondo, crime contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático ou terrorismo, segundo a legislação nacional, e, 
nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, crime contra 
a humanidade, crime de guerra ou genocídio. 

Art. 22. Na hipótese de vencimento de visto caberá ao estrangeiro requerer 
sua prorrogação ou transformação. 

Art. 23. O imigrante, temporário ou permanente, poderá solicitar inscrição em 
entidade fiscalizadora de exercício de profissão, nos termos da legislação específica. 
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Art. 24. Pela concessão de visto de turista, visto temporário e visto 

permanente, serão cobradas taxas, ressalvado o disposto em acordos internacionais de 
gratuidade. 

Art. 25. A posse ou propriedade de bens no Brasil não confere ao 
estrangeiro o direito de obter visto de qualquer natureza ou autorização de residência no 
território nacional. 

TÍTULO III 

DA REPATRIAÇÃO, DA DEPORTAÇÃO E DA EXPULSÃO 

CAPÍTULO I 

Da repatriação 

Art. 26. A repatriação consiste no impedimento do ingresso de estrangeiro 
sem documentação adequada à entrada ou estada no território nacional que esteja em 
área de aeroporto, porto ou posto de fronteira, mediante despacho da autoridade 
competente pela respectiva área de fiscalização. 

§ 1º Do despacho de que trata o caput deste artigo será feita imediata 
comunicação às autoridades superiores competentes e à autoridade consular do país de 
nacionalidade do estrangeiro, ou quem lhe representa. 

§ 2º Este artigo não se aplica a refugiados, a apátridas e a situações 
humanitárias, nos termos desta Lei, de outras normas internas e de tratados. 

§ 3º Na impossibilidade de retirada imediata de estrangeiro, poderá ser 
permitida sua entrada condicional, nos termos de regulamentação desta Lei. 

CAPÍTULO II 

Da deportação 

Art. 27. A deportação consiste na retirada compulsória do estrangeiro em 
caso de não possuir documentação adequada para sua entrada ou estada no território 
nacional. 
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§ 1º A autoridade competente notificará o estrangeiro para que se retire do 

território nacional em prazo improrrogável a ser fixado entre o mínimo de 3 (três) e o 
máximo de 8 (oito) dias. 

§ 2º Em situações excepcionais, poderá ser concedido prazo superior pela 
autoridade competente ao máximo estipulado no § 2º, devendo o estrangeiro 
pessoalmente comparecer em periodicidade semanal perante a autoridade competente 
para informar seu domicílio e atividades. 

Art. 28. A deportação não exclui eventuais direitos trabalhistas do imigrante 
adquiridos em relações de trabalho no Brasil. 

CAPÍTULO III 

Da expulsão 

Art. 29. A expulsão consiste em medida administrativa de retirada 
compulsória de imigrante que cometer crime, salvo os de menor potencial ofensivo 
segundo a lei brasileira. 

§ 1º O juiz remeterá à autoridade competente, de ofício, até trinta dias após 
o trânsito em julgado, cópia da sentença condenatória de imigrante autor de crime e 
deverá, ainda, comunicar-lhe a concessão de livramento condicional, de progressão do 
cumprimento da pena para o regime semiaberto ou aberto e a suspensão condicional do 
processo ou da pena. 

§ 2º A expulsão deverá ser precedida de inquérito e procedimento próprios, 
nos termos desta Lei e de regulamento. 

§ 3º Caberá pedido de reconsideração do ato de expulsão à autoridade 
superior a que o determinou, no prazo de 10 (dez) dias a contar de sua publicação. 

Art. 30. Não se procederá à expulsão quando o imigrante tiver: 

I - filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou 
brasileiro sob sua tutela, que tenha sido gerado ou reconhecido antes do fato gerador da 
medida expulsória, sendo necessário em ambos os casos a fixação de residência em 
território brasileiro; 
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II - cônjuge ou companheiro brasileiro, sem distinção de gênero ou 

orientação sexual, reconhecido judicial ou legalmente antes do fato gerador da medida 
expulsória; ou 

III- ingressado no Brasil nos dez primeiros anos de vida, residindo regular e 
continuamente no País desde então. 

Art. 31. A expulsão será efetivada após executada a pena que a motivou. 

Parágrafo único. A expulsão poderá efetivar-se ainda que haja processo 
criminal em tramitação ou em fase de execução da pena, desde que haja razões de 
segurança pública ou política penitenciária, por motivos humanitários em função de 
doença grave, ou acordo internacional de transferência de preso. 

Art. 32. A expulsão poderá ser revogada, a pedido, quando comprovado que 
o imigrante é réu primário e exerce atividade laboral, desde que decorridos pelo menos 10 
(dez) anos da sua efetivação, salvo se tenha cometido crime hediondo, crime contra a 
ordem constitucional e o Estado Democrático ou terrorismo, segundo a legislação 
nacional, e, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, 
crime contra a humanidade, crime de guerra e genocídio. 

Art. 33. O imigrante que responda a processo penal não transitado em 
julgado passível de expulsão, que esteja em liberdade ou cuja prisão não tenha sido 
decretada, deverá comparecer semanalmente perante a autoridade competente para 
informar sobre seu endereço, atividades e cumprimento de outras condições que lhe 
forem impostas. 

Parágrafo único. Descumprida qualquer das condições estabelecidas no 
caput, a autoridade competente poderá, a qualquer tempo, solicitar a prisão do 
estrangeiro à autoridade judicial. 

CAPÍTULO IV 

Disposições gerais 

Art. 34. A repatriação, a deportação e a expulsão serão feitas para o país da 
nacionalidade ou de procedência do estrangeiro, ou para outro que consinta em recebê-
lo, ressalvadas as hipóteses previstas em acordos internacionais dos quais o Brasil seja 
parte. 
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Art. 35. A efetivação da repatriação, deportação e expulsão poderá ser 

adiada enquanto a medida colocar em risco à vida do interessado. 

Art. 36. Não se procederá à repatriação, deportação ou expulsão se a 
medida implicar extradição não admitida pela legislação brasileira. 

Art. 37. Apurada a responsabilidade de pessoa física ou jurídica que houver 
transportado o estrangeiro, as despesas decorrentes da repatriação e da deportação 
serão por eles custeadas. 

§ 1º As despesas com a repatriação, deportação e expulsão do imigrante, 
não podendo este ou terceiro por ela responder, serão custeadas pela União. 

§ 2º O repatriado, deportado ou expulso só poderá reingressar no território 
brasileiro se ressarcir à União as despesas por ela custeadas com a sua repatriação, 
deportação ou expulsão e efetuar, se for o caso, o pagamento da multa devida à época, 
com valores atualizados. 

Art. 38. A deportação e a expulsão deverão resultar de procedimentos que 
garantam o contraditório e a ampla defesa. 

TÍTULO IV 

DA NATURALIZAÇÃO 

CAPÍTULO I 

Das condições da naturalização 

Art. 39. A naturalização pode ser: 

I - ordinária; 

II - extraordinária; 

III – especial; ou 

IV - provisória. 
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Art. 40. São condições para a concessão da naturalização ordinária: 

I - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira; 

II - ser registrado como permanente no Brasil; 

III - ter residência ininterrupta no território nacional, pelo prazo mínimo de 
quatro anos, imediatamente anteriores ao pedido de naturalização; 

IV - ler e escrever na língua portuguesa, considerados limites de pessoa com 
deficiência; 

V - comprovar meio de subsistência; 

VI - não estar respondendo a processo criminal, nem ter sido condenado 
penalmente por crime, no Brasil ou no exterior, salvo os de menor potencial ofensivo, 
segundo a lei brasileira. 

§ 1º Para os fins deste artigo, considera-se ininterrupta a residência se a 
soma dos períodos de ausência do imigrante do território nacional não ultrapassar cento e 
vinte dias alternados. 

§ 2º A naturalização ordinária será concedida aos originários de países de 
língua portuguesa que residam no Brasil há pelo menos um ano e que atendam às 
condições previstas nos incisos I e VI do caput. 

Art. 41. São condições para a concessão da naturalização extraordinária: 

I - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira; 

II - ter residência ininterrupta no território nacional, pelo prazo mínimo de 
quinze anos, imediatamente anteriores ao pedido de naturalização; 

III - não estar respondendo a processo criminal, nem ter sido condenado 
penalmente por crime, no Brasil ou no exterior, salvo os de menor potencial ofensivo 
segundo a lei brasileira. 

Parágrafo único. Para os fins do caput deste artigo, considera-se ininterrupta 
a residência se a soma dos períodos de ausência do migrante do território nacional não 
ultrapassar quatrocentos e cinquenta dias alternados. 
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Art. 42. A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que se 

encontre em uma das seguintes situações: 

I - casado ou companheiro há mais de cinco anos com diplomata brasileiro 
em atividade; 

II – ter sido empregado em missão diplomática ou em repartição consular do 
Brasil por mais de dez anos ininterruptos. 

Art. 43. São requisitos para a concessão da naturalização especial: 

I - ter estada comprovada no Brasil por, no mínimo, um ano imediatamente 
anterior ao pedido de naturalização; 

II - ter capacidade civil, segundo a lei brasileira; 

III - ler e escrever na língua portuguesa, considerados limites de pessoa com 
deficiência; 

IV - não estar respondendo a processo criminal, nem ter sido condenado 
penalmente por crime, no Brasil e no exterior, salvo os de menor potencial ofensivo 
segundo a lei brasileira. 

Art. 44. A naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante criança 
ou adolescente, que tenha fixado residência no território nacional antes de completar dez 
anos de idade. 

§ 1º A naturalização prevista no caput terá validade até dois anos depois de 
atingida a maioridade e deverá ser requerida junto à autoridade competente por 
intermédio do representante legal da criança ou adolescente. 

§ 2º Os documentos de identificação oficiais terão data de validade máxima 
idêntica à prevista no certificado de naturalização provisória. 

Art. 45. O titular do certificado de naturalização provisória poderá requerer à 
autoridade competente a naturalização definitiva, até dois anos após atingir a maioridade, 
desde que não esteja respondendo a processo criminal, nem tenha sido condenado 
penalmente por crime, no Brasil e no exterior, salvo os de menor potencial ofensivo 
segundo a lei brasileira. 
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Parágrafo único. Caso o naturalizado provisório não requeira a naturalização 

definitiva no prazo previsto no caput, poderá ter o registro permanente restabelecido 
desde que atenda a exigência prevista no caput do presente artigo. 

Art. 46. Se o requerente figurar como réu em processo penal, o pedido de 
naturalização será indeferido, sem prejuízo de novo requerimento após o arquivamento do 
processo, trânsito em julgado da sentença absolutória ou cumprimento de pena por crime 
de menor potencial ofensivo. 

Art. 47. No curso do processo de naturalização, o estrangeiro poderá 
requerer a tradução ou a adaptação de seu nome. 

Parágrafo único. Qualquer mudança de nome ou prenome, posterior à 
naturalização, deverá ser solicitada seguindo a legislação brasileira. 

Art. 48. Do indeferimento do pedido de naturalização caberá pedido de 
reconsideração, com as razões que o justifiquem, dirigido à autoridade que proferiu a 
decisão, no prazo de quinze dias contados da data da publicação do ato. 

Parágrafo único. Caberá recurso da decisão denegatória à autoridade 
hierarquicamente superior, no prazo de quinze dias, contados da data de publicação do 
ato. 

Art. 49. No prazo de até seis meses após a concessão da naturalização, 
deverá o naturalizado comparecer perante a justiça eleitoral para o devido cadastramento, 
sob pena de sanção administrativa. 

Art. 50. Verificada, a qualquer tempo, a falsidade de documento ou de 
declaração que justificaram o processo de naturalização, poder-se-á anular o ato de 
naturalização, sem prejuízo da ação penal cabível. 

§ 1º A nulidade a que se refere o caput será processada 
administrativamente, sendo assegurado ao naturalizado o prazo de quinze dias para 
defesa, contados da notificação. 

§ 2º Caberá recurso da decisão denegatória à autoridade hierarquicamente 
superior, no prazo de quinze dias, contados da data de publicação do ato. 
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CAPÍTULO II 

Dos efeitos da naturalização 

Art. 51. A naturalização só produz efeitos após a entrega formal do 
certificado e confere ao naturalizado o gozo de direitos civis e políticos, nos termos 
constitucionais e segundo sua capacidade civil. 

Art. 52. A naturalização não se estende aos familiares do naturalizado, nem 
autoriza que estes entrem ou fixem residência no Brasil sem a observância das 
exigências desta Lei. 

Art. 53. O naturalizado não poderá alegar, no Brasil, a condição de 
estrangeiro para eximir-se de qualquer dever a que esteja obrigado no território nacional. 

CAPÍTULO III 

Da perda da nacionalidade 

Art. 54. O naturalizado perderá sua nacionalidade em razão de atividade 
nociva ao interesse nacional. 

Parágrafo único. Considera-se atividade nociva ao interesse nacional, para 
efeito deste artigo, a condenação transitada em julgado de crime contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático, terrorismo e, nos termos definidos pelo Estatuto 
de Roma do Tribunal Penal Internacional, crimes contra a humanidade, crimes de guerra 
e genocídio. 

TÍTULO V 

DO EMIGRANTE BRASILEIRO 

Art. 55. A proteção da dignidade do emigrante brasileiro no exterior deverá 
ser princípio a reger nossa política exterior. 

Art. 56. O Brasil deverá combater o sequestro internacional de criança ou 
adolescente e prestar assistência a pai ou mãe brasileira, que resida ou pretenda residir 
no Brasil, sobre litígio de guarda de filho cujo outro genitor seja pessoa de nacionalidade 
estrangeira que resida no exterior. 

Parágrafo único. As crianças, os adolescentes e os incapazes são regidos 
pela lei do domicílio de seus pais ou responsáveis; tendo os pais ou responsáveis 
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domicílios diversos, regerá a lei que resulte no melhor interesse da criança, do 
adolescente ou do incapaz. 

Art. 57. Os tripulantes brasileiros contratados por embarcações ou 
armadoras estrangeiras, de cabotagem ou a longo curso, com sede ou filial no Brasil, e 
que explorem economicamente o mar territorial e a costa brasileira, terão direito a seguro 
a cargo do contratante, válido para todo o período da contratação, conforme o disposto no 
Registro de Embarcações Brasileiras (REB), contra acidentes de trabalho, invalidez total 
ou parcial ou morte, sem prejuízo de benefícios de apólice mais favorável vigente no 
exterior. 

Art. 58. Todo emigrante brasileiro com mais de dois anos de residência no 
exterior, que decida retornar para o Brasil, poderá introduzir no País bens de sua 
propriedade destinados ao exercício de sua atividade profissional com isenção de direitos 
de importação e de taxas aduaneiras. 

Art. 59 A União envidará esforços para viabilizar sepultamento condigno no 
exterior de emigrante brasileiro ou traslado de seu corpo ao Brasil, conforme desejo da 
respectiva família e desde que devidamente comprovado estado de necessidade da 
família. 

TÍTULO VI 

DAS SANÇÕES 

CAPÍTULO I 

Do crime de tráfico internacional de pessoas para fins de migração 

Art. 60. Promover, intermediar, facilitar ou financiar a entrada irregular de 
pessoa em território estrangeiro, com o fim de obter lucro ou benefício material: 

Pena – reclusão, de dois a seis anos, e multa. 

§ 1º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado: 

I – mediante fraude; 

II – por quadrilha ou bando; 
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III – por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de 

exercê-las. 

§ 2º A pena é aumentada de um a dois terços, se o crime expõe a perigo a 
vida ou a saúde de outrem. 

§ 3º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, aplica-se a pena de 
reclusão, de três a oito anos; se resulta a morte, aplica-se a pena de reclusão, de quatro a 
doze anos. 

§ 4º Para os efeitos penais, a expressão “entrada irregular” compreende o 
ingresso em território estrangeiro sem observância das formalidades legais exigidas pelo 
país de destino.  

CAPÍTULO II 

Das infrações administrativas 

Art. 61. Constitui infração administrativa, nos termos desta Lei: 

I - a entrada ou estada sem documentação adequada no território nacional 
de estrangeiro que ainda esteja em área de aeroporto, porto ou posto de fronteira: 

Sanção - multa e repatriação. 

II - a entrada ou a estada sem documentação adequada no território nacional 
de estrangeiro em área distinta de aeroporto, porto ou posto de fronteira: 

Sanção - multa e deportação, caso o estrangeiro não saia no prazo fixado. 

III - a estada de estrangeiro no território nacional depois de esgotado o prazo 
legal de sua documentação: 

Sanção - multa por dia de excesso e deportação, caso o estrangeiro não 
saia no prazo fixado. 

IV – exercer o estrangeiro atividade remunerada no Brasil se beneficiário de 
visto de turismo e negócios. 
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Sanção - multa e deportação, caso o estrangeiro não saia no prazo fixado. 

V - deixar o estrangeiro de apresentar-se no órgão competente nos casos e 
prazos previstos nessa Lei: 

Sanção – multa ou prisão para fim de expulsão. 

VI – ausentar-se do País sem prévia autorização da autoridade competente 
se beneficiário de asilo. 

Sanção – perda da condição de asilado. 

VII - transportar para o Brasil estrangeiro que esteja sem a documentação 
exigida para ingresso no território nacional, sem o fim de obter lucro com sua entrada ou 
estada indocumentada em território nacional: 

Sanção - multa por estrangeiro transportado. 

VIII - deixar a empresa transportadora de atender às despesas decorrentes 
de repatriação ou de deportação de estrangeiro que houver transportado: 

Sanção - multa por estrangeiro transportado. 

IX – deixar de comparecer perante a justiça eleitoral para o devido 
cadastramento no prazo de até seis meses após a concessão da naturalização. 

Sanção – multa. 

Art. 62. As multas serão aplicadas mediante processo administrativo, 
garantido o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único. O valor das multas previstas nesta Lei será fixado em, no 
mínimo, R$ 100,00 (cem reais) e, no máximo, R$ 10.000,00 (dez mil reais), podendo ser 
reajustados por regulamento.  
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TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 63. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescida 
dos seguintes artigos: 

“Art. 21-B. O brasileiro que tenha trabalhado em país estrangeiro 
poderá requerer sua inscrição retroativa a esse período, devendo sobre 
ele contribuir, como segurado facultativo, no Regime Geral de 
Previdência Social, nos termos do regulamento. 

Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo ao 
brasileiro que: 

I – tenha residido em país que possua acordo de integração 
previdenciária com o Brasil e preencha as condições deste acordo; 

II – esteve enquadrado na alínea e do inciso V do art. 11.” 

“Art. 102-A. O pagamento, junto ao Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, das contribuições relativas ao período de permanência 
no estrangeiro, será isento de multas e objeto de acordo para 
parcelamento em até sessenta prestações mensais, observadas as 
condições fixadas neste artigo, e na forma que o regulamento dispuser, 
desde que requerido até o último dia útil do sexto mês subsequente ao 
da publicação desta Lei.  

§ 1º A opção pelo parcelamento de que trata este artigo exclui a 
concessão de qualquer outro, rescindindo-se os parcelamentos 
anteriormente concedidos, devendo ser os seus saldos liquidados ou 
transferidos para as modalidades de parcelamento previstas nesta Lei. 

§ 2º O sujeito passivo será excluído dos parcelamentos a que se 
refere esta Lei na hipótese de inadimplência, por três meses 
consecutivos ou seis meses alternados, o que primeiro ocorrer, 
relativamente às contribuições referidas no art. 13-A.” 

Art. 64. Revogam-se os arts. 1º a 75 e os arts. 95 a 139 da Lei nº 6.815, de 
19 de agosto de 1980. 

Art. 65. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICAÇÃO 

O regime jurídico brasileiro para estrangeiros apresenta defasagem 
evidente, já que à época em que foi concebido, no início dos anos 80, ainda estávamos 
em período autoritário e com grandes preocupações de segurança nacional, o que se 
refletiu na regulação jurídica. Contudo, outros enfoques são aconselháveis para abordar 
essa matéria, como o de cooperação, o trabalhista e o humanitário. 

A primeira mudança conceitual desse projeto é a de não pretender tecer um 
novo Estatuto do Estrangeiro. Em outros termos, pretende-se reformar o modelo da Lei nº 
6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, 
cria o Conselho Nacional de Imigração (Estatuto do Estrangeiro). A denominação da lei 
em vigor revela que o objetivo é a proteção diante do outro e não sua recepção. Essa 
observação pode parecer secundária, não refletisse ela concepções sectárias, em atraso 
à perspectiva constitucional, à evolução jurisprudencial, às necessidades práticas 
hodiernas e à visão mais humanista do relacionamento internacional. 

Concentrar o tema no estrangeiro, no forasteiro, no perigo externo, é 
percepção típica de quando a lei foi elaborada, no fim da ditadura militar, e contaminou 
boa parte da construção do Estatuto do Estrangeiro. Nesse sentido, o art. 2º do Estatuto 
do Estrangeiro dispõe acerca de alguns paradigmas possíveis sobre a situação jurídica do 
estrangeiro, colocando a segurança nacional como precípua. Vejamos:  

Art. 2º Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à 
segurança nacional, à organização institucional, aos interesses 
políticos, sócio-econômicos e culturais do Brasil, bem assim à defesa 
do trabalhador nacional.  

Os objetivos postos são majoritariamente defensivos. Não se menciona a 
cooperação internacional, a assistência humanitária, a integração regional, mas a 
segurança nacional, os interesses do Brasil, a defesa do trabalhador nacional. Vários são 
os elementos que reforçarão essa visão no decorrer do Estatuto.  

Por exemplo, o nosso convívio com o domiciliado em cidade contígua ao 
território nacional é pautado pelo respeito aos interesses nacionais (art. 21 do Estatuto do 
Estrangeiro) e não pela integração fronteiriça: 

Art. 21. Ao natural de país limítrofe, domiciliado em cidade 
contígua ao território nacional, respeitados os interesses da segurança 
nacional, poder-se-á permitir a entrada nos municípios fronteiriços a 
seu respectivo país, desde que apresente prova de identidade. (...) 
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Assim, apresentamos um projeto de Lei de Migrações, deixando de lado 

aspectos da cooperação penal internacional, tema que deveria ser alvo de lei específica. 
Sobre a cooperação judiciária, grande vácuo paira no nosso ordenamento jurídico. Houve, 
em passado recente, discussões sobre esse assunto no Executivo e, inclusive, 
anteprojeto de lei foi sugerido, porém jamais enviado ao Congresso Nacional. Esse texto 
versava sobre cooperação jurídica internacional em matéria civil, trabalhista, 
previdenciária, comercial, tributária, financeira, administrativa e penal, a ser prestada 
mediante Cartas Rogatórias, Homologação de Decisão Estrangeira, Extradição, 
Transferência de Processos Penais e de Pessoas Apenadas e Auxílio Direto. 

Para os fins desta nova legislação, cumpre definirmos o destinatário principal 
dessa legislação: o imigrante. 

A presente proposição considera “imigrante” quem se estabeleça definitiva, 
temporária ou transitoriamente no País. Esse conceito perpassa quem está com família 
brasileira, trabalho fixo, trabalho fronteiriço, ou status equivalente. Não seria imigrante 
quem não tenha a pretensão de se estabelecer no País, como o turista ou alguém que 
veio aqui para participar de um seminário ou dar um espetáculo. Igualmente não será 
imigrante quem possui status regulado por tratado específico, como é o caso dos 
refugiados, asilados, apátridas, agentes e pessoal diplomático ou consular, funcionários 
de organização internacional, e seus familiares. 

Uma vez conceituado o imigrante, a presente proposição expõe princípios 
para reger a política migratória brasileira. A importância de se fixar princípios é de nortear 
o setor por diretrizes claras e humanistas. Desse modo, a considerar o tema como 
inserido no contexto da proteção internacional de direitos humanos, inicia-se por destacar 
a “interdependência, universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos dos 
imigrantes, decorrentes de tratados dos quais o Brasil seja parte”. 

Desse modo, ao incorporar os três princípios gerais de direitos humanos 
(interdependência, universalidade e indivisibilidade) como parte dos “direitos humanos 
dos imigrantes”, reconhece-se o cabedal normativo de proteção a esse fenômeno, e não o 
caracteriza como mero ato de soberania. Além disso, pretende denotar que a lei almejada 
construirá um corpo normativo de direitos e deveres que devem alcançar todos os 
imigrantes, que cada imigrante faz jus a todos os direitos previstos e que cada direito se 
realiza em conjunto com a efetividade dos demais. 

Como destaque da especificidade do tipo de violação de direitos humanos 
que esse grupo de pessoas pode sofrer, elege-se como princípio o “repúdio à xenofobia, 
ao racismo e quaisquer formas de discriminação”. Assim, realizamos o disposto no art. 4º, 
II e VIII, da Constituição Federal, quando esta dispõe que a República Federativa do 
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Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos 
humanos e do repúdio ao racismo. 

De forma coerente com a perspectiva de direitos humanos desse projeto, 
afirma-se o princípio de não criminalização da imigração. A imigração não é fenômeno a 
ser controlado e regulado pelo direito penal, embora haja cenários conexos que possam e 
devam ser punidos criminalmente. De um lado, os indocumentados, os que entram 
irregularmente, por si só, não deveriam ser punidos com privação da liberdade. Para 
tanto, claro, precisa-se reformar a Constituição Federal e retirar do art. 109, X, a 
competência da justiça federal nesse particular.  

De outro lado, a não criminalização deveria ser lida com outro princípio, o de 
“promoção da justiça internacional penal e combate ao crime organizado transnacional”. 
Crimes internacionais como genocídio, crimes de guerra ou crimes contra a humanidade 
devem ser combatidos pelo julgamento interno, pela extradição do acusado ou pela sua 
entrega ao Tribunal Penal Internacional. Igualmente, o crime organizado transnacional 
associado à imigração deve ser punido, como é o caso do tráfico internacional de 
pessoas. 

Esse espírito legal, então, deve ser propagado por todo o fenômeno 
migratório. Admitir uma pessoa no território nacional depende em grande parte da 
soberania do País. O visto de entrada, por exemplo, é uma expectativa de direito, 
podendo ser frustrado na prática. No entanto, uma vez definidos os critérios e os 
procedimentos de admissão de imigrantes no território nacional, estes devem ser iguais 
para todo estrangeiro. Fixa-se, assim, o princípio da não discriminação nessa definição. 

Igualmente, o imigrante não sendo visto como um criminoso, um invasor, 
simplesmente por se deslocar, igualmente a ele deve ser facultado o caminho de entrada 
regular e de regularização migratória. O País deve promover claramente e de modo 
simplificado os modos de se entrar regularmente e aqui permanecer. Além disso, deve 
prever política permanente de regularização de quem já está no Brasil. 

Nesse contexto, do princípio de promoção de entrada regular, está a 
previsão da acolhida humanitária, que diz respeito à possibilidade de o País aceitar 
pessoas que venham de situação de calamidade ou vítimas de tráfico de pessoas, como é 
o caso recente dos haitianos. 

Diferentemente do Estatuto do Estrangeiro – cuja aplicação é centrada no 
atendimento à segurança nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, 
sócio-econômicos e culturais do Brasil, além da já examinada defesa do trabalhador 
nacional –, o estrangeiro vítima de tráfico de pessoas, também independentemente de 
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sua situação migratória deverá contar com medidas protetivas, sendo-lhe, inclusive, 
proporcionados meios que facilitem sua regularização ou seu retorno ao país de origem. 

Tais providências mostram-se extremamente importantes, sobretudo na 
medida em que vêm ao encontro do disposto no Protocolo Adicional à Convenção das 
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, 
Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, 
promulgado pelo Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004, e no Protocolo Adicional à 
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, relativo ao 
Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea (promulgado pelo 
Decreto nº 5.016, de 12 de março de 2004), que determinam que os Estados Partes 
deverão tomar medidas de proteção e assistência à vítima do tráfico de pessoas e de 
migrantes. Assim, o projeto certamente evitaria eventual responsabilização do Estado 
brasileiro por descumprimento de compromisso assumido no plano internacional. 

Ainda nessa lógica, porém em outro rumo, fixa-se o princípio de incentivo à 
admissão de mão-de-obra especializada necessária ao desenvolvimento econômico, 
social, cultural, científico e tecnológico do Brasil, à captação de recursos e geração de 
emprego e renda. A grandeza de nosso País se deve em grande parte ao conhecimento 
vindo do exterior, não há sentido em não fomentarmos mais essa qualificada imigração. 
Contudo, importa condicionar o exercício da profissão a critérios exigidos pela legislação 
específica, sem discriminação. 

O atual Estatuto do Estrangeiro, em seu art. 16, parágrafo único, estabelece 
que a imigração objetivará, primordialmente, propiciar mão-de-obra especializada aos 
vários setores da economia nacional, visando ao aumento da produtividade, à assimilação 
de tecnologia e à captação de recursos para setores específicos. Além disso, por seu art. 
2º, deve-se atender a defesa do trabalhador nacional. Mudamos nesse projeto essa 
concepção, por prever igualmente vários tipos de imigração, sem identificar uma 
primordial, e por não fazer restrição de índole soberanista. Muitas são as garantias 
deferidas ao nacional, não há razão para ressaltá-las aqui. 

Igualmente, porém não destinado exclusivamente aos imigrantes, determina-
se o princípio de facilitação à entrada temporária de estrangeiros a fim de estimular o 
comércio, o turismo, as relações internacionais e as atividades culturais, esportivas e 
tecnológicas. 

Uma vez estabelecido, o imigrante passa a ser dotado de vários direitos: 
igualdade de tratamento e de oportunidade; integração no trabalho e na sociedade 
brasileira mediante política pública específica; processo igualitário e livre aos serviços 
sociais, bens públicos, saúde, educação, justiça, trabalho, moradia, serviço bancário, 
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emprego e previdência social, nos termos constitucionais; promoção e difusão dos seus 
direitos, liberdades, garantias e obrigações. 

Esse conjunto de direitos depende de política pública bem posta e 
legitimada, o que se dará por outro princípio, o de diálogo social na definição dessas 
políticas e promoção da participação dos imigrantes nas decisões públicas. Sobre esse 
último ponto, porém em sede constitucional, com a apresentação da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 25, de 2012, o presente autor defendeu a concessão de direitos políticos 
no plano municipal aos imigrantes. 

Inspirados em diversos processos de integração, sobretudo o Mercosul, e na 
nossa Constituição Federal, são consagrados os princípios de fortalecimento da 
integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante 
constituição de espaços de cidadania e pela livre-circulação de pessoas, e o da 
cooperação internacional com Estados de origem, trânsito e destino de movimentos 
migratórios a fim de garantir maior proteção de direitos humanos dos migrantes. 

Com idêntico intuito é garantida ao imigrante, em condição de igualdade com 
os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. Nesse sentido, independentemente da regularidade de sua situação, 
confere-se ao imigrante uma série de direitos. Destacamos o direito a reunião familiar; 
direito a educação; a transferência de recursos; a aplicação das normas de proteção ao 
trabalhador. 

Vale dizer que tais direitos devem ser exercidos em consonância com a 
Constituição e não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais 
de que o Brasil seja parte, bem como de leis internas e de princípios gerais do direito, 
analogia, costumes e equidade. 

Desse modo, no Título II reformulamos a política de concessão de vistos de 
trânsito, de turismo e negócios, temporário, permanente, diplomático, oficial e de cortesia, 
a fim de amparar essa visão humanitária de imigração aqui proposta, e não fundada na 
criminalização do imigrante e do estrangeiro. Destaca-se que previmos visto temporário 
para estudante, trabalhador, tratamento de saúde, acolhimento humanitário e de reunião 
familiar. Esta última também se aplica ao visto permanente, que igualmente é previsto 
para descendentes, cônjuge ou companheiro, refugiado ou asilado, vítima de tráfico de 
pessoas, beneficiário de acordo internacional (como os do Mercosul), ter notório 
conhecimento ou ser investidor. 

A repatriação seria o impedimento de ingresso de estrangeiro sem 
documentação adequada à entrada ou estada no território nacional que esteja em área de 
aeroporto, porto ou posto de fronteira. A deportação seria situação similar, de 
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indocumentado, mas se refere à pessoa já em área interna do País e, muitas vezes, há 
muito tempo aqui instalada. Por isso, o presente projeto tem o cuidado de garantir seus 
direitos trabalhistas. Distintamente, a expulsão tem caráter punitivo e se refere aos 
imigrantes que cometeram crimes. 

O Título III é dedicado à repatriação, à deportação e à expulsão, não 
abordando a extradição, por acreditarmos ser tema a ser abordado por lei dedicada à 
cooperação judiciária, que é um grande vácuo que paira no nosso ordenamento jurídico e 
um estatuto do estrangeiro mais abrangente deveria englobá-la exaustivamente. Houve, 
em passado recente, discussões sobre esse assunto no Executivo e, inclusive, 
anteprojeto de lei foi sugerido, porém jamais enviado ao Congresso Nacional. 

O Título IV desse projeto regula a naturalização em suas diversas 
modalidades: ordinária, extraordinária, especial ou provisória. Igualmente, previmos 
hipótese de naturalização provisória, para ser concedida ao imigrante criança ou 
adolescente. 

A naturalização ordinária seria aquela permitida a quem tem residência 
ininterrupta no território nacional de ao menos quatro anos, imediatamente anteriores ao 
pedido de naturalização, entre outros requisitos, como o de não ter cometido crime, 
excetuando os de menor potencial ofensivo segundo a lei brasileira. Se for proveniente de 
país de língua portuguesa, essa exigência cai para um ano, em atendimento ao disposto 
no art. 12, II, a. A naturalização extraordinária é a prevista no art. 12, II, b, que é facultada 
aos estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de quinze anos 
de residência e idoneidade moral. A idoneidade moral é interpretada por este projeto 
como a não comissão de crime, a exemplo de requisito imposto aos demais 
naturalizandos. A naturalização especial seria a dedicada ao cônjuge ou companheiro de 
diplomata brasileiro e ao empregado em missão diplomática ou em repartição consular há 
mais de dez anos ininterruptos. 

O Título V inova toda a legislação brasileira de abordagem da emigração e 
cria normas para o emigrante brasileiro, relacionadas à previdência social, sequestro de 
crianças ou adolescentes, direitos de tripulantes de embarcações ou armadoras 
estrangeiras, benefícios fiscais e de sepultamento. Igualmente, nas disposições gerais, 
corrigimos a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a fim de proteger o imigrante brasileiro 
quanto a sua perspectiva de usufruir direito à aposentadoria. Registramos que tais 
alterações derivam do relatório final da CPMI da Emigração Ilegal. 

O trabalhador brasileiro no exterior contribui com a remessa de bilhões de 
dólares por ano, sem ser resguardado com nenhuma política nacional. O presente projeto 
pretende garantir ao emigrante a opção de contribuição retroativa referente ao período 
trabalhado no exterior. Paralelamente, incentiva-se a celebração de acordos bilaterais 
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para validação, perante a Previdência brasileira, do tempo de trabalho formal no exterior, 
aproveitando, com isso, as contribuições recolhidas em favor do sistema previdenciário 
estrangeiro.  

Por fim, no título VI, a fim de combater os chamados coiotes, previmos o 
crime de tráfico internacional de pessoas para fins de migração. Além disso, previmos 
nove hipóteses de sanções administrativas por descumprimento da lei. 

A Constituição Federal, no seu art. 109, X, concede aos juízes federais a 
competência para processar e julgar os crimes de ingresso ou permanência irregular de 
estrangeiro, que deve ser lido junto com seu art. 5º, XV, que determina ser livre a 
locomoção no território nacional e dele sair. Segundo a presente proposição, de não 
criminalização da migração, consideramos crime, nos termos do art. 109, X, o tráfico 
internacional de pessoas para fins de migração. Nesses termos, conjuga-se o Acordo 
sobre Tráfico Ilícito de Migrantes entre os Estados Partes do Mercosul, promulgado pelo 
Decreto nº 7.953, de 12 de março de 2013, cujo art. 4º requer a penalização desse 
fenômeno, enquanto o art. 5º isenta os migrantes dessa política criminal. 

O Código Penal prevê o crime de tráfico internacional de pessoas para fins 
de prostituição (art. 231) e de aliciamento de trabalhadores mediante fraude para fim de 
emigração (art. 206), enquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente reprime o envio 
ilegal de menores para o exterior (art. 239 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990). 
Contudo, o tráfico de migrantes extrapola essas situações. O objetivo desse tipo penal, 
portanto, é a ação de terceiros, em que a fraude seria apenas elemento a ensejar o 
aumento de pena da ação de promover, facilitar, intermediar ou financiar a entrada 
irregular de pessoas em território estrangeiro, com o fim de lucro ou benefício material. 

Igualmente, revoga-se o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815, de 19 de 
agosto de 1980), excetuando-se o Título IX (arts. 75 a 94), que versa sobre a extradição, 
matéria que reputamos adequada a ser tratada em projeto de cooperação, e não de 
migração, como é o caso do presente. 

Por fim, importa destacar que esse projeto zela por não afetar as faculdades 
do Executivo e seu poder de iniciativa legislativa, já que não atribui funções, nem cria 
órgãos para a administração pública. Contudo, sobre esse aspecto cabe pontuar que 
importaria repensar os papéis do Ministério da Justiça, da polícia federal, do Ministério 
das Relações Exteriores, do Ministério do Trabalho e do Conselho Nacional de Imigração 
(CNIg). Diante o grande aumento do fluxo migratório ao Brasil, está no momento de 
pensarmos na oportunidade de criar uma Agência Nacional de Migração, fundada em lei 
federal de migração inspirada pelos direitos humanos, como se pretende com esse 
projeto, e não em decisões administrativas casuísticas, e com pessoal preparado para 
exercer essa função, sem utilizar a polícia federal para o que ela não é vocacionada. 



 31
Diante o exposto, submetemos à consideração do Congresso Nacional essa 

nova perspectiva sobre a imigração e o estrangeiro. 

Sala das Sessões, 

Senador ALOYSIO NUNES FERREIRA 

 
LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 

seguintes princípios:  

................................................................................................. 

II - prevalência dos direitos humanos;  

................................................................................................. 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;  

................................................................................................. 

................................................................................................. 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:  

................................................................................................. 

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta 

rogatória, após o exequatur, e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas 

referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;  

=========================================== 

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. 

 
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências. 

 
=========================================== 

LEI Nº 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980. 

 
Define a situação jurídica do estrangeiro no
Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração.

ESTA LEI FOI REPUBLICADA PELA DETERMINAÇÃO DO ARTIGO 11, DA LEI Nº 
6.964, DE 09.12.1981. 
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Em tempo de paz, qualquer estrangeiro poderá, satisfeitas as condições desta Lei, 
entrar e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os interesses nacionais. 

TÍTULO I 
Da Aplicação 

Art. 2º Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à segurança nacional, à 
organização institucional, aos interesses políticos, sócio-econômicos e culturais do Brasil, 
bem assim à defesa do trabalhador nacional. 

Art. 3º A concessão do visto, a sua prorrogação ou transformação ficarão sempre 
condicionadas aos interesses nacionais. 

TÍTULO II 
Da Admissão, Entrada e Impedimento 

CAPÍTULO I 
Da Admissão 

Art. 4º Ao estrangeiro que pretenda entrar no território nacional poderá ser concedido 
visto: 

I - de trânsito; 

II - de turista; 

III - temporário; 

IV - permanente; 

V - de cortesia; 

VI - oficial; e 

VII - diplomático. 

Parágrafo único. O visto é individual e sua concessão poderá estender-se a dependentes 
legais, observado o disposto no artigo 7º. 

Art. 5º Serão fixados em regulamento os requisitos para a obtenção dos vistos de entrada 
previstos nesta Lei. 
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Art. 6º A posse ou a propriedade de bens no Brasil não confere ao estrangeiro o direito de 
obter visto de qualquer natureza, ou autorização de permanência no território nacional. 

Art. 7º Não se concederá visto ao estrangeiro: 

I - menor de 18 (dezoito) anos, desacompanhado do responsável legal ou sem a sua 
autorização expressa; 

II - considerado nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais; 

III - anteriormente expulso do País, salvo se a expulsão tiver sido revogada; 

IV - condenado ou processado em outro país por crime doloso, passível de extradição 
segundo a lei brasileira; ou 

V - que não satisfaça às condições de saúde estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

Art. 8º O visto de trânsito poderá ser concedido ao estrangeiro que, para atingir o país de 
destino, tenha de entrar em território nacional. 

§ 1º O visto de trânsito é válido para uma estada de até 10 (dez) dias improrrogáveis e 
uma só entrada. 

§ 2° Não se exigirá visto de trânsito ao estrangeiro em viagem contínua, que só se 
interrompa para as escalas obrigatórias do meio de transporte utilizado. 

Art. 9º O visto de turista poderá ser concedido ao estrangeiro que venha ao Brasil em 
caráter recreativo ou de visita, assim considerado aquele que não tenha finalidade 
imigratória, nem intuito de exercício de atividade remunerada. 

Art. 10. Poderá ser dispensada a exigência de visto, prevista no artigo anterior, ao turista 
nacional de país que dispense ao brasileiro idêntico tratamento. 

Parágrafo único. A reciprocidade prevista neste artigo será, em todos os casos, 
estabelecida mediante acordo internacional, que observará o prazo de estada do turista 
fixado nesta Lei. 

Art. 11. A empresa transportadora deverá verificar, por ocasião do embarque, no exterior, 
a documentação exigida, sendo responsável, no caso de irregularidade apurada no 
momento da entrada, pela saída do estrangeiro, sem prejuízo do disposto no artigo 125, 
item VI. 
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Art. 12. O prazo de validade do visto de turista será de até cinco anos, fixado pelo 
Ministério das Relações Exteriores, dentro de critérios de reciprocidade, e proporcionará 
múltiplas entradas no País, com estadas não excedentes a noventa dias, prorrogáveis por 
igual período, totalizando o máximo de cento e oitenta dias por ano. (Redação dada pela 
Lei nº 9.076, de 10/07/95) 

Art. 13. O visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda vir ao 
Brasil: 

I - em viagem cultural ou em missão de estudos; 

II - em viagem de negócios; 

III - na condição de artista ou desportista; 

IV - na condição de estudante; 

V - na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de outra categoria, sob 
regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro;  

VI - na condição de correspondente de jornal, revista, rádio, televisão ou agência noticiosa 
estrangeira. 

VII - na condição de ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida 
consagrada e de congregação ou ordem religiosa. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 
09/12/81) 

Art. 14. O prazo de estada no Brasil, nos casos dos incisos II e III do art. 13, será de até 
noventa dias; no caso do inciso VII, de até um ano; e nos demais, salvo o disposto no 
parágrafo único deste artigo, o correspondente à duração da missão, do contrato, ou da 
prestação de serviços, comprovada perante a autoridade consular, observado o disposto 
na legislação trabalhista. (Redação dada pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. No caso do item IV do artigo 13 o prazo será de até 1 (um) ano, 
prorrogável, quando for o caso, mediante prova do aproveitamento escolar e da matrícula. 

Art. 15. Ao estrangeiro referido no item III ou V do artigo 13 só se concederá o visto se 
satisfizer às exigências especiais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Imigração e 
for parte em contrato de trabalho, visado pelo Ministério do Trabalho, salvo no caso de 
comprovada prestação de serviço ao Governo brasileiro. 

Art. 16. O visto permanente poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda se fixar 
definitivamente no Brasil. 
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Parágrafo único. A imigração objetivará, primordialmente, propiciar mão-de-obra 
especializada aos vários setores da economia nacional, visando à Política Nacional de 
Desenvolvimento em todos os aspectos e, em especial, ao aumento da produtividade, à 
assimilação de tecnologia e à captação de recursos para setores específicos. (Redação 
dada pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 17. Para obter visto permanente o estrangeiro deverá satisfazer, além dos requisitos 
referidos no artigo 5º, as exigências de caráter especial previstas nas normas de seleção 
de imigrantes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Imigração. 

Art. 18. A concessão do visto permanente poderá ficar condicionada, por prazo não-
superior a 5 (cinco) anos, ao exercício de atividade certa e à fixação em região 
determinada do território nacional. 

Art. 19. O Ministério das Relações Exteriores definirá os casos de concessão, prorrogação 
ou dispensa dos vistos diplomáticos, oficial e de cortesia. 

Art. 20. Pela concessão de visto cobrar-se-ão emolumentos consulares, ressalvados: 

I - os regulados por acordos que concedam gratuidade; 

II - os vistos de cortesia, oficial ou diplomático; 

III - os vistos de trânsito, temporário ou de turista, se concedidos a titulares de passaporte 
diplomático ou de serviço. 

Parágrafo único. A validade para a utilização de qualquer dos vistos é de 90 (noventa) 
dias, contados da data de sua concessão, podendo ser prorrogada pela autoridade 
consular uma só vez, por igual prazo, cobrando-se os emolumentos devidos, aplicando-se 
esta exigência somente a cidadãos de países onde seja verificada a limitação recíproca. 
(Redação dada pela Lei nº 12.134, de 2009). 

Art. 21. Ao natural de país limítrofe, domiciliado em cidade contígua ao território nacional, 
respeitados os interesses da segurança nacional, poder-se-á permitir a entrada nos 
municípios fronteiriços a seu respectivo país, desde que apresente prova de identidade. 

§ 1º Ao estrangeiro, referido neste artigo, que pretenda exercer atividade remunerada ou 
freqüentar estabelecimento de ensino naqueles municípios, será fornecido documento 
especial que o identifique e caracterize a sua condição, e, ainda, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, quando for o caso. 

§ 2º Os documentos referidos no parágrafo anterior não conferem o direito de residência 
no Brasil, nem autorizam o afastamento dos limites territoriais daqueles municípios. 
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CAPÍTULO II 
Da Entrada 

Art. 22. A entrada no território nacional far-se-á somente pelos locais onde houver 
fiscalização dos órgãos competentes dos Ministérios da Saúde, da Justiça e da Fazenda. 

Art. 23. O transportador ou seu agente responderá, a qualquer tempo, pela manutenção e 
demais despesas do passageiro em viagem contínua ou do tripulante que não estiver 
presente por ocasião da saída do meio de transporte, bem como pela retirada dos 
mesmos do território nacional. 

Art. 24. Nenhum estrangeiro procedente do exterior poderá afastar-se do local de entrada 
e inspeção, sem que o seu documento de viagem e o cartão de entrada e saída hajam 
sido visados pelo órgão competente do Ministério da Justiça. (Redação dada pela Lei nº 
6.964, de 09/12/81) 

Art. 25. Não poderá ser resgatado no Brasil, sem prévia autorização do Ministério da 
Justiça, o bilhete de viagem do estrangeiro que tenha entrado no território nacional na 
condição de turista ou em trânsito. 

CAPÍTULO III 
Do Impedimento 

Art. 26. O visto concedido pela autoridade consular configura mera expectativa de direito, 
podendo a entrada, a estada ou o registro do estrangeiro ser obstado ocorrendo qualquer 
dos casos do artigo 7º, ou a inconveniência de sua presença no território nacional, a 
critério do Ministério da Justiça. 

§ 1º O estrangeiro que se tiver retirado do País sem recolher a multa devida em virtude 
desta Lei, não poderá reentrar sem efetuar o seu pagamento, acrescido de correção 
monetária. 

§ 2º O impedimento de qualquer dos integrantes da família poderá estender-se a todo o 
grupo familiar. 

Art. 27. A empresa transportadora responde, a qualquer tempo, pela saída do clandestino 
e do impedido. 

Parágrafo único. Na impossibilidade da saída imediata do impedido ou do clandestino, o 
Ministério da Justiça poderá permitir a sua entrada condicional, mediante termo de 
responsabilidade firmado pelo representante da empresa transportadora, que lhe 
assegure a manutenção, fixados o prazo de estada e o local em que deva permanecer o 
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impedido, ficando o clandestino custodiado pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
prorrogável por igual período. 

TÍTULO III 
Da Condição de Asilado 

Art. 28. O estrangeiro admitido no território nacional na condição de asilado político ficará 
sujeito, além dos deveres que lhe forem impostos pelo Direito Internacional, a cumprir as 
disposições da legislação vigente e as que o Governo brasileiro lhe fixar. 

Art. 29. O asilado não poderá sair do País sem prévia autorização do Governo brasileiro. 

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará na renúncia ao asilo 
e impedirá o reingresso nessa condição. 

TÍTULO IV 
Do Registro e suas Alterações 

 
CAPÍTULO I 
Do Registro 

Art. 30. O estrangeiro admitido na condição de permanente, de temporário (incisos I e de 
IV a VI do art. 13) ou de asilado é obrigado a registrar-se no Ministério da Justiça, dentro 
dos trinta dias seguintes à entrada ou à concessão do asilo, e a identificar-se pelo sistema 
datiloscópico, observadas as disposições regulamentares. (Redação dada pela Lei nº 
6.964, de 09/12/81) 

Art. 31. O nome e a nacionalidade do estrangeiro, para o efeito de registro, serão os 
constantes do documento de viagem. 

Art. 32. O titular de visto diplomático, oficial ou de cortesia, acreditado junto ao Governo 
brasileiro ou cujo prazo previsto de estada no País seja superior a 90 (noventa) dias, 
deverá providenciar seu registro no Ministério das Relações Exteriores. 

Parágrafo único. O estrangeiro titular de passaporte de serviço, oficial ou diplomático, que 
haja entrado no Brasil ao amparo de acordo de dispensa de visto, deverá, igualmente, 
proceder ao registro mencionado neste artigo sempre que sua estada no Brasil deva ser 
superior a 90 (noventa) dias. 

Art. 33. Ao estrangeiro registrado será fornecido documento de identidade. 

Parágrafo único. A emissão de documento de identidade, salvo nos casos de asilado ou 
de titular de visto de cortesia, oficial ou diplomático, está sujeita ao pagamento da taxa 
prevista na Tabela de que trata o artigo 130. 
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CAPÍTULO II 
Da Prorrogação do Prazo de Estada 

Art. 34. Ao estrangeiro que tenha entrado na condição de turista, temporário ou asilado e 
aos titulares de visto de cortesia, oficial ou diplomático, poderá ser concedida a 
prorrogação do prazo de estada no Brasil. 

Art. 35. A prorrogação do prazo de estada do turista não excederá a 90 (noventa) dias, 
podendo ser cancelada a critério do Ministério da Justiça. 

Art. 36. A prorrogação do prazo de estada do titular do visto temporário, de que trata o 
item VII, do artigo 13, não excederá a um ano. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

 

CAPÍTULO III 
Da Transformação dos Vistos 

Art. 37. O titular do visto de que trata o artigo 13, incisos V e VII, poderá obter 
transformação do mesmo para permanente (art. 16), satisfeitas às condições previstas 
nesta Lei e no seu Regulamento. (Renumerado e alterado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

§ 1º. Ao titular do visto temporário previsto no inciso VII do art. 13 só poderá ser 
concedida a transformação após o prazo de dois anos de residência no País. (Incluído 
pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

§ 2º. Na transformação do visto poder-se-á aplicar o disposto no artigo 18 desta Lei. 
(Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 38. É vedada a legalização da estada de clandestino e de irregular, e a transformação 
em permanente, dos vistos de trânsito, de turista, temporário (artigo 13, itens I a IV e VI) e 
de cortesia. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 39. O titular de visto diplomático ou oficial poderá obter transformação desses vistos 
para temporário (artigo 13, itens I a VI) ou para permanente (artigo 16), ouvido o 
Ministério das Relações Exteriores, e satisfeitas as exigências previstas nesta Lei e no 
seu Regulamento. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. A transformação do visto oficial ou diplomático em temporário ou 
permanente importará na cessação de todas as prerrogativas, privilégios e imunidades 
decorrentes daqueles vistos. 
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Art. 40. A solicitação da transformação de visto não impede a aplicação do disposto no 
artigo 57, se o estrangeiro ultrapassar o prazo legal de estada no território nacional. 
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. Do despacho que denegar a transformação do visto, caberá pedido de 
reconsideração na forma definida em Regulamento. 

Art. 41. A transformação de vistos de que tratam os artigos 37 e 39 ficará sem efeito, se 
não for efetuado o registro no prazo de noventa dias, contados da publicação, no Diário 
Oficial, do deferimento do pedido. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 42. O titular de quaisquer dos vistos definidos nos artigos 8°, 9°, 10, 13 e 16, poderá 
ter os mesmos transformados para oficial ou diplomático. (Renumerado pela Lei nº 6.964, 
de 09/12/81) 

 
CAPÍTULO IV 

Da Alteração de Assentamentos 

Art. 43. O nome do estrangeiro, constante do registro (art. 30), poderá ser alterado: 
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

I - se estiver comprovadamente errado; 

II - se tiver sentido pejorativo ou expuser o titular ao ridículo; ou 

III - se for de pronunciação e compreensão difíceis e puder ser traduzido ou adaptado à 
prosódia da língua portuguesa. 

§ 1° O pedido de alteração de nome deverá ser instruído com a documentação prevista 
em Regulamento e será sempre objeto de investigação sobre o comportamento do 
requerente. 

§ 2° Os erros materiais no registro serão corrigidos de ofício. 

§ 3° A alteração decorrente de desquite ou divórcio obtido em país estrangeiro dependerá 
de homologação, no Brasil, da sentença respectiva. 

§ 4° Poderá ser averbado no registro o nome abreviado usado pelo estrangeiro como 
firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional. 

Art. 44. Compete ao Ministro da Justiça autorizar a alteração de assentamentos 
constantes do registro de estrangeiro. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 
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CAPÍTULO V 

Da Atualização do Registro 

Art. 45. A Junta Comercial, ao registrar firma de que participe estrangeiro, remeterá ao 
Ministério da Justiça os dados de identificação do estrangeiro e os do seu documento de 
identidade emitido no Brasil. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. Tratando-se de sociedade anônima, a providência é obrigatória em 
relação ao estrangeiro que figure na condição de administrador, gerente, diretor ou 
acionista controlador. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 46. Os Cartórios de Registro Civil remeterão, mensalmente, ao Ministério da Justiça 
cópia dos registros de casamento e de óbito de estrangeiro. (Renumerado pela Lei nº 
6.964, de 09/12/81) 

Art. 47. O estabelecimento hoteleiro, a empresa imobiliária, o proprietário, locador, 
sublocador ou locatário de imóvel e o síndico de edifício remeterão ao Ministério da 
Justiça, quando requisitados, os dados de identificação do estrangeiro admitido na 
condição de hóspede, locatário, sublocatário ou morador. (Renumerado e alterado pela 
Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 48. Salvo o disposto no § 1° do artigo 21, a admissão de estrangeiro a serviço de 
entidade pública ou privada, ou a matrícula em estabelecimento de ensino de qualquer 
grau, só se efetivará se o mesmo estiver devidamente registrado (art. 30). (Renumerado 
pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. As entidades, a que se refere este artigo remeterão ao Ministério da 
Justiça, que dará conhecimento ao Ministério do Trabalho, quando for o caso, os dados 
de identificação do estrangeiro admitido ou matriculado e comunicarão, à medida que 
ocorrer, o término do contrato de trabalho, sua rescisão ou prorrogação, bem como a 
suspensão ou cancelamento da matrícula e a conclusão do curso. 

CAPÍTULO VI 
Do Cancelamento e do Restabelecimento do Registro 

Art. 49. O estrangeiro terá o registro cancelado: (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 
09/12/81) 

I - se obtiver naturalização brasileira; 

II - se tiver decretada sua expulsão; 

III - se requerer a saída do território nacional em caráter definitivo, renunciando, 
expressamente, ao direito de retorno previsto no artigo 51; 
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IV - se permanecer ausente do Brasil por prazo superior ao previsto no artigo 51; 

V - se ocorrer a transformação de visto de que trata o artigo 42; 

VI - se houver transgressão do artigo 18, artigo 37, § 2º, ou 99 a 101; e 

VII - se temporário ou asilado, no término do prazo de sua estada no território nacional. 

§ 1° O registro poderá ser restabelecido, nos casos do item I ou II, se cessada a causa do 
cancelamento, e, nos demais casos, se o estrangeiro retornar ao território nacional com 
visto de que trata o artigo 13 ou 16, ou obtiver a transformação prevista no artigo 39. 

§ 2° Ocorrendo a hipótese prevista no item III deste artigo, o estrangeiro deverá proceder 
à entrega do documento de identidade para estrangeiro e deixar o território nacional 
dentro de 30 (trinta) dias. 

§ 3° Se da solicitação de que trata o item III deste artigo resultar isenção de ônus fiscal ou 
financeiro, o restabelecimento do registro dependerá, sempre, da satisfação prévia dos 
referidos encargos. 

TÍTULO V 
Da Saída e do Retorno 

Art. 50. Não se exigirá visto de saída do estrangeiro que pretender sair do território 
nacional. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

§ 1° O Ministro da Justiça poderá, a qualquer tempo, estabelecer a exigência de visto de 
saída, quando razões de segurança interna aconselharem a medida. 

§ 2° Na hipótese do parágrafo anterior, o ato que estabelecer a exigência disporá sobre o 
prazo de validade do visto e as condições para a sua concessão. 

§ 3º O asilado deverá observar o disposto no artigo 29. 

Art. 51. O estrangeiro registrado como permanente, que se ausentar do Brasil, poderá 
regressar independentemente de visto se o fizer dentro de dois anos. (Renumerado pela 
Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. A prova da data da saída, para os fins deste artigo, far-se-á pela 
anotação aposta, pelo órgão competente do Ministério da Justiça, no documento de 
viagem do estrangeiro, no momento em que o mesmo deixar o território nacional. 
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Art. 52. O estrangeiro registrado como temporário, que se ausentar do Brasil, poderá 
regressar independentemente de novo visto, se o fizer dentro do prazo de validade de sua 
estada no território nacional. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 53 Revogado 

TÍTULO VI 
Do Documento de Viagem para Estrangeiro 

Art. 54. São documentos de viagem o passaporte para estrangeiro e o laissez-passer. 
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. Os documentos de que trata este artigo são de propriedade da União, 
cabendo a seus titulares a posse direta e o uso regular. 

Art. 55. Poderá ser concedido passaporte para estrangeiro: (Renumerado pela Lei nº 
6.964, de 09/12/81) 

I - no Brasil: 

a) ao apátrida e ao de nacionalidade indefinida; 

b) a nacional de país que não tenha representação diplomática ou consular no Brasil, nem 
representante de outro país encarregado de protegê-lo; 

c) a asilado ou a refugiado, como tal admitido no Brasil. 

II - no Brasil e no exterior, ao cônjuge ou à viúva de brasileiro que haja perdido a 
nacionalidade originária em virtude do casamento. 

Parágrafo único. A concessão de passaporte, no caso da letra b, do item I, deste artigo, 
dependerá de prévia consulta ao Ministério das Relações Exteriores. 

Art. 56. O laissez-passer poderá ser concedido, no Brasil ou no exterior, ao estrangeiro 
portador de documento de viagem emitido por governo não reconhecido pelo Governo 
brasileiro, ou não válido para o Brasil. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. A concessão, no exterior, de laissez-passer a estrangeiro registrado no 
Brasil como permanente, temporário ou asilado, dependerá de audiência prévia do 
Ministério da Justiça. 
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TÍTULO VII 

Da Deportação 

Art. 57. Nos casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro, se este não se retirar 
voluntariamente do território nacional no prazo fixado em Regulamento, será promovida 
sua deportação. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

§ 1º Será igualmente deportado o estrangeiro que infringir o disposto nos artigos 21, § 2º, 
24, 37, § 2º, 98 a 101, §§ 1º ou 2º do artigo 104 ou artigo 105.  

§ 2º Desde que conveniente aos interesses nacionais, a deportação far-se-á 
independentemente da fixação do prazo de que trata o caput deste artigo. 

Art. 58. A deportação consistirá na saída compulsória do estrangeiro. (Renumerado pela 
Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. A deportação far-se-á para o país da nacionalidade ou de procedência 
do estrangeiro, ou para outro que consinta em recebê-lo. 

Art. 59. Não sendo apurada a responsabilidade do transportador pelas despesas com a 
retirada do estrangeiro, nem podendo este ou terceiro por ela responder, serão as 
mesmas custeadas pelo Tesouro Nacional. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 60. O estrangeiro poderá ser dispensado de quaisquer penalidades relativas à 
entrada ou estada irregular no Brasil ou formalidade cujo cumprimento possa dificultar a 
deportação. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 61. O estrangeiro, enquanto não se efetivar a deportação, poderá ser recolhido à 
prisão por ordem do Ministro da Justiça, pelo prazo de sessenta dias. (Renumerado pela 
Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. Sempre que não for possível, dentro do prazo previsto neste artigo, 
determinar-se a identidade do deportando ou obter-se documento de viagem para 
promover a sua retirada, a prisão poderá ser prorrogada por igual período, findo o qual 
será ele posto em liberdade, aplicando-se o disposto no artigo 73. 

Art. 62. Não sendo exeqüível a deportação ou quando existirem indícios sérios de 
periculosidade ou indesejabilidade do estrangeiro, proceder-se-á à sua expulsão. 
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 63. Não se procederá à deportação se implicar em extradição inadmitida pela lei 
brasileira. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 
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Art. 64. O deportado só poderá reingressar no território nacional se ressarcir o Tesouro 
Nacional, com correção monetária, das despesas com a sua deportação e efetuar, se for 
o caso, o pagamento da multa devida à época, também corrigida. (Renumerado pela Lei 
nº 6.964, de 09/12/81) 

TÍTULO VIII 
Da Expulsão 

Art. 65. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a 
segurança nacional, a ordem política ou social, a tranqüilidade ou moralidade pública e a 
economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses 
nacionais. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. É passível, também, de expulsão o estrangeiro que: 

a) praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência no Brasil; 

b) havendo entrado no território nacional com infração à lei, dele não se retirar no prazo 
que lhe for determinado para fazê-lo, não sendo aconselhável a deportação; 

c) entregar-se à vadiagem ou à mendicância; ou 

d) desrespeitar proibição especialmente prevista em lei para estrangeiro. 

Art. 66. Caberá exclusivamente ao Presidente da República resolver sobre a conveniência 
e a oportunidade da expulsão ou de sua revogação. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 
09/12/81) 

Parágrafo único. A medida expulsória ou a sua revogação far-se-á por decreto. 

Art. 67. Desde que conveniente ao interesse nacional, a expulsão do estrangeiro poderá 
efetivar-se, ainda que haja processo ou tenha ocorrido condenação. (Renumerado pela 
Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 68. Os órgãos do Ministério Público remeterão ao Ministério da Justiça, de ofício, até 
trinta dias após o trânsito em julgado, cópia da sentença condenatória de estrangeiro 
autor de crime doloso ou de qualquer crime contra a segurança nacional, a ordem política 
ou social, a economia popular, a moralidade ou a saúde pública, assim como da folha de 
antecedentes penais constantes dos autos. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. O Ministro da Justiça, recebidos os documentos mencionados neste 
artigo, determinará a instauração de inquérito para a expulsão do estrangeiro. 
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Art. 69. O Ministro da Justiça, a qualquer tempo, poderá determinar a prisão, por 90 
(noventa) dias, do estrangeiro submetido a processo de expulsão e, para concluir o 
inquérito ou assegurar a execução da medida, prorrogá-la por igual prazo. (Renumerado 
pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. Em caso de medida interposta junto ao Poder Judiciário que suspenda, 
provisoriamente, a efetivação do ato expulsório, o prazo de prisão de que trata a parte 
final do caput deste artigo ficará interrompido, até a decisão definitiva do Tribunal a que 
estiver submetido o feito. 

Art. 70. Compete ao Ministro da Justiça, de ofício ou acolhendo solicitação fundamentada, 
determinar a instauração de inquérito para a expulsão do estrangeiro. (Renumerado pela 
Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 71. Nos casos de infração contra a segurança nacional, a ordem política ou social e a 
economia popular, assim como nos casos de comércio, posse ou facilitação de uso 
indevido de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, ou 
de desrespeito à proibição especialmente prevista em lei para estrangeiro, o inquérito 
será sumário e não excederá o prazo de quinze dias, dentro do qual fica assegurado ao 
expulsando o direito de defesa. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 72. Salvo as hipóteses previstas no artigo anterior, caberá pedido de reconsideração 
no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do decreto de expulsão, no Diário 
Oficial da União. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 73. O estrangeiro, cuja prisão não se torne necessária, ou que tenha o prazo desta 
vencido, permanecerá em liberdade vigiada, em lugar designado pelo Ministério da 
Justiça, e guardará as normas de comportamento que lhe forem estabelecidas. 
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. Descumprida qualquer das normas fixadas de conformidade com o 
disposto neste artigo ou no seguinte, o Ministro da Justiça, a qualquer tempo, poderá 
determinar a prisão administrativa do estrangeiro, cujo prazo não excederá a 90 (noventa) 
dias. 

Art. 74. O Ministro da Justiça poderá modificar, de ofício ou a pedido, as normas de 
conduta impostas ao estrangeiro e designar outro lugar para a sua residência. 
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 75. Não se procederá à expulsão: (Renumerado e alterado pela Lei nº 6.964, de 
09/12/81) 

I - se implicar extradição inadmitida pela lei brasileira; ou (Incluído incisos, alíneas e §§ 
pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 
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II - quando o estrangeiro tiver:  

a) Cônjuge brasileiro do qual não esteja divorciado ou separado, de fato ou de direito, e 
desde que o casamento tenha sido celebrado há mais de 5 (cinco) anos; ou  

b) filho brasileiro que, comprovadamente, esteja sob sua guarda e dele dependa 
economicamente.  

§ 1º. não constituem impedimento à expulsão a adoção ou o reconhecimento de filho 
brasileiro supervenientes ao fato que o motivar.  

§ 2º. Verificados o abandono do filho, o divórcio ou a separação, de fato ou de direito, a 
expulsão poderá efetivar-se a qualquer tempo.  

................................................................................................. 
TÍTULO IX 

Da Extradição 

Art. 96. Sempre que lhe for exigido por qualquer autoridade ou seu agente, o estrangeiro 
deverá exibir documento comprobatório de sua estada legal no território nacional. 
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo e dos artigos 43, 45, 47 e 48, o documento 
deverá ser apresentado no original. 

Art. 97. O exercício de atividade remunerada e a matrícula em estabelecimento de ensino 
são permitidos ao estrangeiro com as restrições estabelecidas nesta Lei e no seu 
Regulamento. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 98. Ao estrangeiro que se encontra no Brasil ao amparo de visto de turista, de trânsito 
ou temporário de que trata o artigo 13, item IV, bem como aos dependentes de titulares 
de quaisquer vistos temporários é vedado o exercício de atividade remunerada. Ao titular 
de visto temporário de que trata o artigo 13, item VI, é vedado o exercício de atividade 
remunerada por fonte brasileira. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 99. Ao estrangeiro titular de visto temporário e ao que se encontre no Brasil na 
condição do artigo 21, § 1°, é vedado estabelecer-se com firma individual, ou exercer 
cargo ou função de administrador, gerente ou diretor de sociedade comercial ou civil, bem 
como inscrever-se em entidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada. 
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) (Vide Medida Provisória nº 621, de 2013) 
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Parágrafo único. Aos estrangeiros portadores do visto de que trata o inciso V do art. 13 é 
permitida a inscrição temporária em entidade fiscalizadora do exercício de profissão 
regulamentada. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 100. O estrangeiro admitido na condição de temporário, sob regime de contrato, só 
poderá exercer atividade junto à entidade pela qual foi contratado, na oportunidade da 
concessão do visto, salvo autorização expressa do Ministério da Justiça, ouvido o 
Ministério do Trabalho. ((Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 101. O estrangeiro admitido na forma do artigo 18, ou do artigo 37, § 2º, para o 
desempenho de atividade profissional certa, e a fixação em região determinada, não 
poderá, dentro do prazo que lhe for fixado na oportunidade da concessão ou da 
transformação do visto, mudar de domicílio nem de atividade profissional, ou exercê-la 
fora daquela região, salvo em caso excepcional, mediante autorização prévia do 
Ministério da Justiça, ouvido o Ministério do Trabalho, quando necessário. (Renumerado 
pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 102. O estrangeiro registrado é obrigado a comunicar ao Ministério da Justiça a 
mudança do seu domicílio ou residência, devendo fazê-lo nos 30 (trinta) dias 
imediatamente seguintes à sua efetivação. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 103. O estrangeiro que adquirir nacionalidade diversa da constante do registro (art. 
30), deverá, nos noventa dias seguintes, requerer a averbação da nova nacionalidade em 
seus assentamentos. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 104. O portador de visto de cortesia, oficial ou diplomático só poderá exercer 
atividade remunerada em favor do Estado estrangeiro, organização ou agência 
internacional de caráter intergovernamental a cujo serviço se encontre no País, ou do 
Governo ou de entidade brasileiros, mediante instrumento internacional firmado com outro 
Governo que encerre cláusula específica sobre o assunto. (Renumerado pela Lei nº 
6.964, de 09/12/81) 

§ 1º O serviçal com visto de cortesia só poderá exercer atividade remunerada a serviço 
particular de titular de visto de cortesia, oficial ou diplomático. 

§ 2º A missão, organização ou pessoa, a cujo serviço se encontra o serviçal, fica 
responsável pela sua saída do território nacional, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data em que cessar o vínculo empregatício, sob pena de deportação do mesmo. 

§ 3º Ao titular de quaisquer dos vistos referidos neste artigo não se aplica o disposto na 
legislação trabalhista brasileira. 

Art. 105. Ao estrangeiro que tenha entrado no Brasil na condição de turista ou em trânsito 
é proibido o engajamento como tripulante em porto brasileiro, salvo em navio de bandeira 
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de seu país, por viagem não redonda, a requerimento do transportador ou do seu agente, 
mediante autorização do Ministério da Justiça. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 
09/12/81) 

Art. 106. É vedado ao estrangeiro: (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

I - ser proprietário, armador ou comandante de navio nacional, inclusive nos serviços de 
navegação fluvial e lacustre; 

II - ser proprietário de empresa jornalística de qualquer espécie, e de empresas de 
televisão e de radiodifusão, sócio ou acionista de sociedade proprietária dessas 
empresas; 

III - ser responsável, orientador intelectual ou administrativo das empresas mencionadas 
no item anterior; 

IV - obter concessão ou autorização para a pesquisa, prospecção, exploração e 
aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos minerais e dos potenciais de 
energia hidráulica; 

V - ser proprietário ou explorador de aeronave brasileira, ressalvado o disposto na 
legislação específica; 

VI - ser corretor de navios, de fundos públicos, leiloeiro e despachante aduaneiro; 

VII - participar da administração ou representação de sindicato ou associação profissional, 
bem como de entidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada; 

VIII - ser prático de barras, portos, rios, lagos e canais; 

IX - possuir, manter ou operar, mesmo como amador, aparelho de radiodifusão, de 
radiotelegrafia e similar, salvo reciprocidade de tratamento; e 

X - prestar assistência religiosa às Forças Armadas e auxiliares, e também aos 
estabelecimentos de internação coletiva. 

§ 1º O disposto no item I deste artigo não se aplica aos navios nacionais de pesca. 

§ 2º Ao português, no gozo dos direitos e obrigações previstos no Estatuto da Igualdade, 
apenas lhe é defeso: 

a) assumir a responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa das empresas 
mencionadas no item II deste artigo; 
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b) ser proprietário, armador ou comandante de navio nacional, inclusive de navegação 
fluvial e lacustre, ressalvado o disposto no parágrafo anterior; e 

c) prestar assistência religiosa às Forças Armadas e auxiliares. 

Art. 107. O estrangeiro admitido no território nacional não pode exercer atividade de 
natureza política, nem se imiscuir, direta ou indiretamente, nos negócios públicos do 
Brasil, sendo-lhe especialmente vedado: (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

I - organizar, criar ou manter sociedade ou quaisquer entidades de caráter político, ainda 
que tenham por fim apenas a propaganda ou a difusão, exclusivamente entre 
compatriotas, de idéias, programas ou normas de ação de partidos políticos do país de 
origem; 

II - exercer ação individual, junto a compatriotas ou não, no sentido de obter, mediante 
coação ou constrangimento de qualquer natureza, adesão a idéias, programas ou normas 
de ação de partidos ou facções políticas de qualquer país; 

III - organizar desfiles, passeatas, comícios e reuniões de qualquer natureza, ou deles 
participar, com os fins a que se referem os itens I e II deste artigo. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica ao português beneficiário 
do Estatuto da Igualdade ao qual tiver sido reconhecido o gozo de direitos políticos. 

Art. 108. É lícito aos estrangeiros associarem-se para fins culturais, religiosos, recreativos, 
beneficentes ou de assistência, filiarem-se a clubes sociais e desportivos, e a quaisquer 
outras entidades com iguais fins, bem como participarem de reunião comemorativa de 
datas nacionais ou acontecimentos de significação patriótica. (Renumerado pela Lei nº 
6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. As entidades mencionadas neste artigo, se constituídas de mais da 
metade de associados estrangeiros, somente poderão funcionar mediante autorização do 
Ministro da Justiça. 

Art. 109. A entidade que houver obtido registro mediante falsa declaração de seus fins ou 
que, depois de registrada, passar a exercer atividades proibidas ilícitas, terá 
sumariamente cassada a autorização a que se refere o parágrafo único do artigo anterior 
e o seu funcionamento será suspenso por ato do Ministro da Justiça, até final julgamento 
do processo de dissolução, a ser instaurado imediatamente. (Renumerado e alterado pela 
Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 110. O Ministro da Justiça poderá, sempre que considerar conveniente aos interesses 
nacionais, impedir a realização, por estrangeiros, de conferências, congressos e exibições 
artísticas ou folclóricas. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 
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TÍTULO XI 

Da Naturalização 
CAPÍTULO I 

Das Condições 

Art. 111. A concessão da naturalização nos casos previstos no artigo 145, item II, alínea 
b, da Constituição, é faculdade exclusiva do Poder Executivo e far-se-á mediante portaria 
do Ministro da Justiça. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 112. São condições para a concessão da naturalização: (Renumerado pela Lei nº 
6.964, de 09/12/81) 

I - capacidade civil, segundo a lei brasileira; 

II - ser registrado como permanente no Brasil; 

III - residência contínua no território nacional, pelo prazo mínimo de quatro anos, 
imediatamente anteriores ao pedido de naturalização; 

IV - ler e escrever a língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando; 

V - exercício de profissão ou posse de bens suficientes à manutenção própria e da 
família; 

VI - bom procedimento; 

VII - inexistência de denúncia, pronúncia ou condenação no Brasil ou no exterior por crime 
doloso a que seja cominada pena mínima de prisão, abstratamente considerada, superior 
a 1 (um) ano; e 

VIII - boa saúde. 

§ 1º não se exigirá a prova de boa saúde a nenhum estrangeiro que residir no País há 
mais de dois anos. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

§ 2º verificada, a qualquer tempo, a falsidade ideológica ou material de qualquer dos 
requisitos exigidos neste artigo ou nos arts. 113 e 114 desta Lei, será declarado nulo o ato 
de naturalização sem prejuízo da ação penal cabível pela infração cometida. 
(Renumerado e alterado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

§ 3º A declaração de nulidade a que se refere o parágrafo anterior processar-se-á 
administrativamente, no Ministério da Justiça, de ofício ou mediante representação 
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fundamentada, concedido ao naturalizado, para defesa, o prazo de quinze dias, contados 
da notificação. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 113. O prazo de residência fixado no artigo 112, item III, poderá ser reduzido se o 
naturalizando preencher quaisquer das seguintes condições: (Renumerado pela Lei nº 
6.964, de 09/12/81) 

I - ter filho ou cônjuge brasileiro; 

II - ser filho de brasileiro; 

III - haver prestado ou poder prestar serviços relevantes ao Brasil, a juízo do Ministro da 
Justiça; 

IV - recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística; ou 

V - ser proprietário, no Brasil, de bem imóvel, cujo valor seja igual, pelo menos, a mil 
vezes o Maior Valor de Referência; ou ser industrial que disponha de fundos de igual 
valor; ou possuir cota ou ações integralizadas de montante, no mínimo, idêntico, em 
sociedade comercial ou civil, destinada, principal e permanentemente, à exploração de 
atividade industrial ou agrícola. 

Parágrafo único. A residência será, no mínimo, de um ano, nos casos dos itens I a III; de 
dois anos, no do item IV; e de três anos, no do item V. 

Art. 114. Dispensar-se-á o requisito da residência, exigindo-se apenas a estada no Brasil 
por trinta dias, quando se tratar: (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

I - de cônjuge estrangeiro casado há mais de cinco anos com diplomata brasileiro em 
atividade; ou 

II - de estrangeiro que, empregado em Missão Diplomática ou em Repartição Consular do 
Brasil, contar mais de 10 (dez) anos de serviços ininterruptos. 

Art. 115. O estrangeiro que pretender a naturalização deverá requerê-la ao Ministro da 
Justiça, declarando: nome por extenso, naturalidade, nacionalidade, filiação, sexo, estado 
civil, dia, mês e ano de nascimento, profissão, lugares onde haja residido anteriormente 
no Brasil e no exterior, se satisfaz ao requisito a que alude o artigo 112, item VII e se 
deseja ou não traduzir ou adaptar o seu nome à língua portuguesa. (Renumerado pela Lei 
nº 6.964, de 09/12/81) 

§ 1º. A petição será assinada pelo naturalizando e instruída com os documentos a serem 
especificados em regulamento. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 
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§ 2º. Exigir-se-á a apresentação apenas de documento de identidade para estrangeiro, 
atestado policial de residência contínua no Brasil e atestado policial de antecedentes, 
passado pelo serviço competente do lugar de residência no Brasil, quando se tratar de: 
(Incluído § e incisos pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

I - estrangeiro admitido no Brasil até a idade de 5 (cinco) anos, radicado definitivamente 
no território nacional, desde que requeira a naturalização até 2 (dois) anos após atingir a 
maioridade;  

II - estrangeiro que tenha vindo residir no Brasil antes de atingida a maioridade e haja feito 
curso superior em estabelecimento nacional de ensino, se requerida a naturalização até 1 
(um) ano depois da formatura.  

§ 3º. Qualquer mudança de nome ou de prenome, posteriormente à naturalização, só por 
exceção e motivadamente será permitida, mediante autorização do Ministro da Justiça. 
(Parágrafo único transformado em § 3º pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 116. O estrangeiro admitido no Brasil durante os primeiros 5 (cinco) anos de vida, 
estabelecido definitivamente no território nacional, poderá, enquanto menor, requerer ao 
Ministro da Justiça, por intermédio de seu representante legal, a emissão de certificado 
provisório de naturalização, que valerá como prova de nacionalidade brasileira até dois 
anos depois de atingida a maioridade. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. A naturalização se tornará definitiva se o titular do certificado provisório, 
até dois anos após atingir a maioridade, confirmar expressamente a intenção de continuar 
brasileiro, em requerimento dirigido ao Ministro da Justiça. 

Art. 117. O requerimento de que trata o artigo 115, dirigido ao Ministro da Justiça, será 
apresentado, no Distrito Federal, Estados e Territórios, ao órgão competente do Ministério 
da Justiça, que procederá à sindicância sobre a vida pregressa do naturalizando e opinará 
quanto à conveniência da naturalização. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 118. Recebido o processo pelo dirigente do órgão competente do Ministério da 
Justiça, poderá ele determinar, se necessário, outras diligências. Em qualquer hipótese, o 
processo deverá ser submetido, com parecer, ao Ministro da Justiça. (Renumerado pela 
Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. O dirigente do órgão competente do Ministério da Justiça determinará o 
arquivamento do pedido, se o naturalizando não satisfizer, conforme o caso, a qualquer 
das condições previstas no artigo 112 ou 116, cabendo reconsideração desse despacho; 
se o arquivamento for mantido, poderá o naturalizando recorrer ao Ministro da Justiça; em 
ambos os casos, o prazo é de trinta dias contados da publicação do ato. 
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Art. 119. Publicada no Diário Oficial a portaria de naturalização, será ela arquivada no 
órgão competente do Ministério da Justiça, que emitirá certificado relativo a cada 
naturalizando, o qual será solenemente entregue, na forma fixada em Regulamento, pelo 
juiz federal da cidade onde tenha domicílio o interessado. (Renumerado o art. 118 para 
art. 119 e alterado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

§ 1º. Onde houver mais de um juiz federal, a entrega será feita pelo da Primeira Vara. 
(Incluído alterado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

§ 2º. Quando não houver juiz federal na cidade em que tiverem domicílio os interessados, 
a entrega será feita através do juiz ordinário da comarca e, na sua falta, pelo da comarca 
mais próxima. (Incluído alterado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

§ 3º. A naturalização ficará sem efeito se o certificado não for solicitado pelo naturalizando 
no prazo de doze meses contados da data de publicação do ato, salvo motivo de força 
maior, devidamente comprovado. (Parágrafo único transformado em em § 3º pela Lei nº 
6.964, de 09/12/81) 

Art. 120. No curso do processo de naturalização, poderá qualquer do povo impugná-la, 
desde que o faça fundamentadamente. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 121. A satisfação das condições previstas nesta Lei não assegura ao estrangeiro 
direito à naturalização. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

CAPÍTULO II 
Dos Efeitos da Naturalização 

Art. 122. A naturalização, salvo a hipótese do artigo 116, só produzirá efeitos após a 
entrega do certificado e confere ao naturalizado o gozo de todos os direitos civis e 
políticos, excetuados os que a Constituição Federal atribui exclusivamente ao brasileiro 
nato. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 123. A naturalização não importa aquisição da nacionalidade brasileira pelo cônjuge e 
filhos do naturalizado, nem autoriza que estes entrem ou se radiquem no Brasil sem que 
satisfaçam às exigências desta Lei. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 124. A naturalização não extingue a responsabilidade civil ou penal a que o 
naturalizando estava anteriormente sujeito em qualquer outro país. (Renumerado pela Lei 
nº 6.964, de 09/12/81) 
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TÍTULO XII 

Das Infrações, Penalidades e seu Procedimento 
CAPÍTULO I 

Das Infrações e Penalidades 

Art. 125. Constitui infração, sujeitando o infrator às penas aqui cominadas: (Renumerado 
pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

I - entrar no território nacional sem estar autorizado (clandestino): 

Pena: deportação. 

II - demorar-se no território nacional após esgotado o prazo legal de estada: 

Pena: multa de um décimo do Maior Valor de Referência, por dia de excesso, até o 
máximo de 10 (dez) vezes o Maior Valor de Referência, e deportação, caso não saia no 
prazo fixado. 

III - deixar de registrar-se no órgão competente, dentro do prazo estabelecido nesta Lei 
(artigo 30): 

Pena: multa de um décimo do Maior Valor de Referência, por dia de excesso, até o 
máximo de 10 (dez) vezes o Maior Valor de Referência. 

IV - deixar de cumprir o disposto nos artigos 96, 102 e 103: 

Pena: multa de duas a dez vezes o Maior Valor de Referência. 

V - deixar a empresa transportadora de atender à manutenção ou promover a saída do 
território nacional do clandestino ou do impedido (artigo 27): 

Pena: multa de 30 (trinta) vezes o Maior Valor de Referência, por estrangeiro. 

VI - transportar para o Brasil estrangeiro que esteja sem a documentação em ordem: 

Pena: multa de dez vezes o Maior Valor de Referência, por estrangeiro, além da 
responsabilidade pelas despesas com a retirada deste do território nacional. (Redação 
dada pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

VII - empregar ou manter a seu serviço estrangeiro em situação irregular ou impedido de 
exercer atividade remunerada: 

Pena: multa de 30 (trinta) vezes o Maior Valor de Referência, por estrangeiro. 
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VIII - infringir o disposto nos artigos 21, § 2º, 24, 98, 104, §§ 1º ou 2º e 105: 

Pena: deportação. 

IX - infringir o disposto no artigo 25: 

Pena: multa de 5 (cinco) vezes o Maior Valor de Referência para o resgatador e 
deportação para o estrangeiro. 

X - infringir o disposto nos artigos 18, 37, § 2º, ou 99 a 101: 

Pena: cancelamento do registro e deportação. 

XI - infringir o disposto no artigo 106 ou 107: 

Pena: detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e expulsão. 

XII - introduzir estrangeiro clandestinamente ou ocultar clandestino ou irregular: 

Pena: detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e, se o infrator for estrangeiro, expulsão. 

XIII - fazer declaração falsa em processo de transformação de visto, de registro, de 
alteração de assentamentos, de naturalização, ou para a obtenção de passaporte para 
estrangeiro, laissez-passer, ou, quando exigido, visto de saída: 

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e, se o infrator for estrangeiro, expulsão. 

XIV - infringir o disposto nos artigos 45 a 48: 

Pena: multa de 5 (cinco) a 10 (dez) vezes o Maior Valor de Referência. 

XV - infringir o disposto no artigo 26, § 1º ou 64: 

Pena: deportação e na reincidência, expulsão. 

XVI - infringir ou deixar de observar qualquer disposição desta Lei ou de seu Regulamento 
para a qual não seja cominada sanção especial: 

Pena: multa de 2 (duas) a 5 (cinco) vezes o Maior Valor de Referência. 

Parágrafo único. As penalidades previstas no item XI, aplicam-se também aos diretores 
das entidades referidas no item I do artigo 107. 
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Art. 126. As multas previstas neste Capítulo, nos casos de reincidência, poderão ter os 
respectivos valores aumentados do dobro ao quíntuplo. (Renumerado pela Lei nº 6.964, 
de 09/12/81) 

CAPÍTULO II 
Do Procedimento para Apuração das Infrações 

Art. 127. A infração punida com multa será apurada em processo administrativo, que terá 
por base o respectivo auto, conforme se dispuser em Regulamento. (Renumerado pela 
Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 128. No caso do artigo 125, itens XI a XIII, observar-se-á o Código de Processo Penal 
e, nos casos de deportação e expulsão, o disposto nos Títulos VII e VIII desta Lei, 
respectivamente. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

TÍTULO XIII 
Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 129. Revogado. 

Art. 130. O Poder Executivo fica autorizado a firmar acordos internacionais pelos quais, 
observado o princípio da reciprocidade de tratamento a brasileiros e respeitados a 
conveniência e os interesses nacionais, estabeleçam-se as condições para a concessão, 
gratuidade, isenção ou dispensa dos vistos estatuídos nesta Lei. (Renumerado pela Lei nº 
6.964, de 09/12/81) 

Art. 131. Fica aprovada a Tabela de Emolumentos Consulares e Taxas que integra esta 
Lei. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) - (Vide Decreto-Lei nº 2.236, de 
23.01.1985) 

§ 1º Os valores das taxas incluídas na tabela terão reajustamento anual na mesma 
proporção do coeficiente do valor de referências. 

§ 2º O Ministro das Relações Exteriores fica autorizado a aprovar, mediante Portaria, a 
revisão dos valores dos emolumentos consulares, tendo em conta a taxa de câmbio do 
cruzeiro-ouro com as principais moedas de livre convertibilidade. 

Art. 132. Fica o Ministro da Justiça autorizado a instituir modelo único de Cédula de 
Identidade para estrangeiro, portador de visto temporário ou permanente, a qual terá 
validade em todo o território nacional e substituirá as carteiras de identidade em vigor. 
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. Enquanto não for criada a cédula de que trata este artigo, continuarão 
válidas: 
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I - as Carteiras de Identidade emitidas com base no artigo 135 do Decreto n. 3.010, de 20 
de agosto de 1938, bem como as certidões de que trata o § 2º, do artigo 149, do mesmo 
Decreto; e 

II - as emitidas e as que o sejam, com base no Decreto-Lei n. 670, de 3 de julho de 1969, 
e nos artigos 57, § 1º, e 60, § 2°, do Decreto n. 66.689, de 11 de junho de 1970. 

Art. 133. Revogado. 

Art. 134. Poderá ser regularizada, provisoriamente, a situação dos estrangeiros de que 
trata o artigo anterior. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

§ 1º. Para os fins deste artigo, fica instituído no Ministério da Justiça o registro provisório 
de estrangeiro. 

§ 2º. O registro de que trata o parágrafo anterior implicará na expedição de cédula de 
identidade, que permitirá ao estrangeiro em situação ilegal o exercício de atividade 
remunerada e a livre locomoção no território nacional. 

§ 3º. O pedido de registro provisório deverá ser feito no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
a contar da data de publicação desta Lei. 

§ 4º. A petição, em formulário próprio, será dirigida ao órgão do Departamento de Polícia 
mais próximo do domicílio do interessado e instruída com um dos seguintes documentos: 

I - cópia autêntica do passaporte ou documento equivalente; 

II - certidão fornecida pela representação diplomática ou consular do país de que seja 
nacional o estrangeiro, atestando a sua nacionalidade; 

III - certidão do registro de nascimento ou casamento; 

IV - qualquer outro documento idôneo que permita à Administração conferir os dados de 
qualificação do estrangeiro. 

§ 5º. O registro provisório e a cédula de identidade, de que trata este artigo, terão prazo 
de validade de dois anos improrrogáveis, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte. 

§ 6º. Firmados, antes de esgotar o prazo previsto no § 5º. os acordos bilaterais, referidos 
no artigo anterior, os nacionais dos países respectivos deverão requerer a regularização 
de sua situação, no prazo previsto na alínea c, do item II do art. 133. 
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§ 7º. O Ministro da Justiça instituirá modelo especial da cédula de identidade de que trata 
este artigo.  

Art. 135. O estrangeiro que se encontre residindo no Brasil na condição prevista no artigo 
26 do Decreto-Lei n. 941, de 13 de outubro de 1969, deverá, para continuar a residir no 
território nacional, requerer permanência ao órgão competente do Ministério da Justiça 
dentro do prazo de 90 (noventa) dias improrrogáveis, a contar da data da entrada em 
vigor desta Lei. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. Independerá da satisfação das exigências de caráter especial referidas 
no artigo 17 desta Lei a autorização a que alude este artigo. 

Art. 136. Se o estrangeiro tiver ingressado no Brasil até 20 de agosto de 1938, data da 
entrada em vigor do Decreto n. 3.010, desde que tenha mantido residência contínua no 
território nacional, a partir daquela data, e prove a qualificação, inclusive a nacionalidade, 
poderá requerer permanência ao órgão competente do Ministério da Justiça, observado o 
disposto no parágrafo único do artigo anterior. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 
09/12/81) 

Art. 137. Aos processos em curso no Ministério da Justiça, na data de publicação desta 
Lei, aplicar-se-á o disposto no Decreto-lei nº. 941, de 13 de outubro de 1969, e no seu 
Regulamento, Decreto nº 66.689, de 11 de junho de 1970. (Renumerado o art. 135 para 
art. 137e alterado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos processos de naturalização, 
sobre os quais incidirão, desde logo, as normas desta Lei. (Alterado pela Lei nº 6.964, de 
09/12/81) 

Art. 138. Aplica-se o disposto nesta Lei às pessoas de nacionalidade portuguesa, sob 
reserva de disposições especiais expressas na Constituição Federal ou nos tratados em 
vigor. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

Art. 139. Fica o Ministro da Justiça autorizado a delegar a competência, que esta lei lhe 
atribui, para determinar a prisão do estrangeiro, em caso de deportação, expulsão e 
extradição. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

(Às Comissões de Assuntos Sociais; de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, cabendo à última a decisão terminativa.) 

 

Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal - Brasília-DF 
                                                                         OS: 13841/2013 

Publicado no DSF, de 12/07/2013. 
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Identificação da Matéria

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº  288, DE 2013
Autor: SENADOR - Aloysio Nunes Ferreira

 
Ementa: Institui a Lei de Migração e regula entrada e estada de estrangeiros no Brasil.

Explicação da ementa: Dispõe sobre os direitos e deveres do migrante e regula a entrada e estada de
estrangeiros no Brasil, revogando, em parte, o Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/80).
Regula os tipos de visto necessários para ingresso de estrangeiros no país. Estabelece
os casos e os procedimentos de repatriação, deportação e expulsão. Dispõe sobre a
naturalização, suas condições e espécies e os casos de perda de nacionalidade. Trata
da situação do emigrante brasileiro no exterior. Tipifica o crime de tráfico internacional
de pessoas para fins de migração e infrações administrativas relativas a entrada irregular
no país. Altera a Lei nº 8.213/91 (Previdência Social), para facilitar a contribuição à
Previdência do trabalhador brasileiro referente ao período em que tenha trabalhado em
país estrangeiro.

Assunto: Jurídico - Direitos políticos, nacionalidade e cidadania 
Data de apresentação: 11/07/2013

Situação atual: Local: 18/12/2014 - Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
Situação: 16/12/2014 - PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO

Indexação da matéria: Indexação: CRIAÇÃO, NORMA JURIDICA, LEI FEDERAL, DIREITOS POLITICOS,
NACIONALIDADE, CIDADANIA, MIGRAÇÃO, ESTRANGEIRO, VISTO DE
PASSAPORTE, VISTOS DE ENTRADA, VISTO DE TURISTA, VISTO TEMPORARIO,
VISTO PERMANENTE, VISTO DIPLOMATICO, VISTO OFICIAL, ASILO
POLITICO, REUNIÃO, FAMILIA, REPATRIAÇÃO, DEPORTAÇÃO, EXPULSÃO DE
ESTRANGEIRO, NATURALIZAÇÃO, CERTIFICADO DE NATURALIZAÇÃO, PERDA,
NACIONALIDADE, BRASILEIRO NATURALIZADO, EMIGRANTE, IMIGRANTE,
SANÇÃO, CRIME, TRAFICO INTERNACIONAL, PESSOA FISICA, PENA DE
RECLUSÃO, INFRAÇÃO, ENTRADA, PERMANENCIA, EXERCICIO PROFISSIONAL,
DOCUMENTO DE VIAGEM, AUSENCIA, AUTORIZAÇÃO, TRANSPORTE,
COMPARECIMENTO, JUSTIÇA ELEITORAL, MULTA, CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA, REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, TURISMO.

Sumário da Tramitação

Em tramitação
Despacho: Nº 1.Despacho inicial

(SF) CAS - Comissão de Assuntos Sociais
(SF) CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(SF) CRE - Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional  (Em decisão
terminativa)

Relatoria: CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Relatores: Eduardo Braga  (encerrado em 04/06/2014 - Parecer

aprovado pela comissão)
CAS - Comissão de Assuntos Sociais

Relatores: Cyro Miranda  (encerrado em 09/10/2013 - Parecer
aprovado pela comissão)

CRE - Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
Relatores: Ricardo Ferraço  (encerrado em 22/12/2014 - Fim de

Legislatura)
Prazos: 15/07/2013 - 19/07/2013 - Recebimento de emendas perante as Comissões  (CAS)  (Art.

122, II, "c", do RISF)

TRAMITAÇÕES  (ordem ascendente)
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11/07/2013 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Ação:  Este processo contém 76 (setenta e seis) folhas numeradas e rubricadas.
Encaminhado para:  ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO

11/07/2013 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação:  AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
Ação:  Leitura.
Às Comissões de Assuntos Sociais; de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Relações Exteriores e Defesa
 Nacional, cabendo à última a decisão terminativa.
O projeto poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis perante a primeira comissão, após sua publicação
 e distribuição em avulsos.

Publicação em 12/07/2013 no DSF Página(s): 46361 - 46385 ( Ver Diário )
Encaminhado para:  CAS - Comissão de Assuntos Sociais

12/07/2013 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação:  AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
Ação:  Recebido nesta data, na Secretaria da Comissão de Assuntos Sociais.

Matéria aguardando abertura de prazo para apresentação de emendas e posterior designação de Relatoria. (art.
 122, II – RISF).

15/07/2013 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação:  AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
Ação:  Prazo para apresentação de emendas:
Primeiro dia: 15/07/2013.
Último dia: 19/07/2013.

22/07/2013 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação:  AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Ação:  Não foram oferecidas emendas no prazo regimental.

Matéria aguardando designação de Relatoria.

15/08/2013 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação:  MATÉRIA COM A RELATORIA
Ação:  O Presidente da Comissão, Senador Waldemir Moka, designa o Senador Cyro Miranda Relator da matéria.

Encaminhado ao Gabinete do Relator.

26/09/2013 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação:  PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Ação:  Recebido o Relatório do Senador Cyro Miranda, com voto pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº
 288, de 2013 e das 4 (quatro) Emendas que apresenta. (fls.77 a 83 )

Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

30/09/2013 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação:  INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO
Ação:  Matéria constante da Pauta da 47ª Reunião da Comissão de Assuntos Sociais, agendada para o dia
 02/10/2013.

02/10/2013 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação:  PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO
Ação:  Em Reunião Extraordinária realizada nesta data, lido o Relatório na Comissão de Assuntos Sociais, a
 Presidência concede Vista Coletiva nos termos regimentais.

http://www.senado.leg.br/atividade/materia/verDiario.asp?dt=12/07/2013&p=46361&v=DSF
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04/10/2013 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação:  INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO
Ação:  Matéria constante da Pauta da 49ª Reunião da Comissão de Assuntos Sociais, agendada para o dia
 09/10/2013.

09/10/2013 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Situação:  APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Ação:  Em Reunião Extraordinária realizada nesta data, não havendo manifestação decorrente do pedido de Vista,
 a Comissão de Assuntos Sociais aprova o Relatório do Senador Cyro Miranda, que passa a constituir o Parecer
 favorável ao Projeto de Lei do Senado nº 288, de 2013 e das Emendas 1, 2, 3 e 4-CAS. (fls. 77 a 84)

09/10/2013 CAS - Comissão de Assuntos Sociais
Ação:  À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para prosseguimento da tramitação.
Encaminhado para:  CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

09/10/2013 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação:  AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Ação:  Recebido nesta Comissão às 13h50. 

Matéria aguardando distribuição.

05/11/2013 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação:  MATÉRIA COM A RELATORIA
Ação:  Distribuído ao Senador Eduardo Braga, para emitir relatório.

09/04/2014 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação:  PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Ação:  Recebido às 17h45 relatório do Senador Eduardo Braga, com voto favorável ao Projeto e às Emendas nº
 1, 2, 3, 4-CAS.

Matéria pronta para a Pauta na Comissão.

25/04/2014 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação:  INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO
Ação:  Matéria incluída na Pauta da Comissão.

04/06/2014 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação:  APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Ação:  Na 33ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, o Senador Vital do Rêgo passa a Presidência ao Vice-
Presidente da CCJ, Senador Anibal Diniz.

A Comissão aprova o Relatório do Senador Eduardo Braga, que passa a constituir o Parecer da CCJ, favorável ao
 Projeto, com as Emendas nº 1-CAS-CCJ a 4-CAS-CCJ.

À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para prosseguimento da tramitação.
Encaminhado para:  CRE - Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional

04/06/2014 CRE - Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
Situação:  AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Ação:  Recebido na Comissão nesta data.

05/06/2014 CRE - Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
Situação:  MATÉRIA COM A RELATORIA
Ação:  O Senador Ricardo Ferraço avoca a relatoria da Matéria.

01/08/2014 CRE - Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
Ação:  A partir de 1º de agosto de 2014 os boletins de ação legislativa não mais serão impressos, nos termos da
 Instrução Normativa nº 1, de 2014, do Secretário-Geral da Mesa. As consultas sobre a tramitação da matéria devem
 ser realizadas diretamente no sistema eletrônico próprio.
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11/12/2014 CRE - Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
Situação:  INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO
Ação:  Matéria constante da Pauta da 31ª Reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
 agendada para o dia 16/12/2014.

16/12/2014 CRE - Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
Situação:  INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO
Ação:  Devolvido pelo relator, Senador Ricardo Ferraço, com Minuta de Parecer, na forma da Emenda Substitutiva
 que apresenta.

16/12/2014 CRE - Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
Situação:  PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO
Ação:  Reunida a Comissão nesta data, lido o relatório, a Presidência concede vista coletiva, nos termos regimentais.

18/12/2014 CRE - Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
Ação:  A presente proposição continua a tramitar, nos termos dos incisos do art. 332 do Regimento Interno e do
 Ato da Mesa nº 2, de 2014.
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O Ministério da Justiça, por meio da  Portaria  n° 2.162/2013, 
criou uma Comissão de Especialistas com a finalidade de apresen-
tar uma proposta de Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção 
dos Direitos dos Migrantes no Brasil. 

Entre 25 de julho de 2013 e 30 de maio de 2014, a Comissão 
realizou sete reuniões presenciais das quais participaram, além de 
seus membros, representantes de órgãos do governo1 e de insti-
tuições internacionais, parlamentares, especialistas e acadêmicos 
convidados. 

A Comissão promoveu, ainda, duas audiências públicas com 
ampla participação de entidades sociais e da cidadania. 

Durante o mesmo período, os membros da Comissão partici-
param individualmente de numerosas reuniões e atividades rela-
tivas aos direitos dos migrantes e à legislação migratória, em di-
versas cidades do Brasil. 

Uma primeira versão do Anteprojeto foi difundida entre março 
e abril de 2014, e a seguir submetida à discussão em audiência 
pública. 

1. Entre eles, Conselho Nacional de Imigração, Defensoria Pública da União, Departamento de Polícia 
Federal do Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho e do Emprego, Ministério das Relações Exteriores, 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República.

i – Apresentação
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Com base naquela versão, a Comissão recebeu mais de duas 
dezenas de contribuições escritas de entidades públicas e sociais2, 
e também individuais de migrantes e de especialistas3, além de 
levar em consideração os comentários da Secretaria de Assuntos 
Legislativos do Ministério da Justiça – SAL/MJ. 

Por fim, a Comissão tomou conhecimento das recomendações 
da I Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio - COMIGRAR, 
ocorrida entre 30 de maio e 1° de junho de 2014, em São Paulo.

Ao longo deste processo, a Comissão de Especialistas definiu 
as cinco principais características de sua proposta.

Em primeiro lugar, há o imperativo de compatibilidade com a 
Constituição Federal de 1988 e o respeito ao princípio da conven-
cionalidade. Assim, este Anteprojeto aporta ao plano legal o trata-
mento constitucional dos Direitos Humanos no Brasil, em conso-
nância com os tratados internacionais de Direitos Humanos aqui 
vigentes. Para tanto, o Anteprojeto elimina da ordem jurídica pá-
tria o nefasto legado da ditadura militar nesta área, especialmente 
o Estatuto do Estrangeiro (Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980).

Em segundo lugar, como consequência do imperativo anterior, a 
presente proposta promove uma mudança de paradigma da legis-
lação migratória brasileira. Até então considerada uma área subor-
dinada aos temas de segurança nacional ou de controle documen-
tal do acesso a mercados de trabalho, com o advento deste Ante-
projeto o Brasil passa a abordar as migrações internacionais sob a 
perspectiva dos Direitos Humanos. Trata-se de uma dívida histórica 
do Brasil para com os migrantes que são parte imprescindível da 
cultura e do desenvolvimento econômico de nosso país. 

2. Associação Brasileira de Antropologia - ABA, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
- ACNUR Brasil, Casa das Áfricas, CARITAS Brasil, CARITAS de São Paulo, Centro de Atendimento ao 
Migrante de Caxias do Sul (RS), Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS, CONECTAS Direitos Humanos, 
Conferência Livre de Santa Maria (RS) - preparatória da COMIGRAR, Defensoria Pública da União, Fórum 
Social Pelos Direitos Humanos e Integração dos Migrantes no Brasil, Coordenação de Políticas para 
Imigrantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, Grupo de Estudos 
Migratórios e Assessoria ao Trabalhador Estrangeiro - GEMTE, Instituto de Migrações e Direitos Humanos – 
IMDH, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, Ministério Público do Trabalho, Presença América Latina e Rede 
Sul Americana para as Migrações Ambientais - RESAMA. 
3. Antonio Carlos da Costa Silva, Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, Diego Acosta Arcarazo, Flávio Carvalho, 
Landry Heri Imani, Liliana Lyra Jubilut e Stela Grisotti.
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Portanto, ao estabelecer uma tipologia jurídica do “migrante”, o 
Anteprojeto abandona o conceito de “estrangeiro”, não apenas de 
conotação pejorativa em nossa cultura4, mas também juridicamen-
te consagrada na lei vigente como um sujeito de segunda classe, 
vulnerável à discricionariedade, senão à arbitrariedade do Estado, 
e privado, sem justificação plausível num regime democrático, de 
parcela significativa dos direitos atribuídos aos nacionais.

O anteprojeto converte a dicotomia brasileiro/estrangeiro em 
uma nova paleta conceitual. A expressão migrante compreende 
imigrantes (os nacionais de outros Estados ou apátridas que che-
gam ao território brasileiro) e emigrantes (os brasileiros que dei-
xam o território do Brasil). 

Os imigrantes passam a ser classificados em transitórios, tem-
porários e permanentes. Enquanto os primeiros vêm ao Brasil para 
finalidade de turismo, negócios ou curta estada para realização de 
atividades acadêmicas ou profissionais, os demais almejam a resi-
dência no país, com intuito temporário ou definitivo.

Além de superar a conotação pejorativa da expressão estran-
geiro quando aplicada a pessoas, esta tipologia oferece per se 
maior informação sobre o status do indivíduo, assim como maior 
eficiência na regulação de seus direitos e deveres.

A referência ao “trabalhador fronteiriço” foi buscada na Con-
venção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os 
Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, elabo-
rada no âmbito das Nações Unidas, que hoje tramita no Congres-
so Nacional5. Em virtude do artigo 2.2 daquele diploma, a expres-
são designa o indivíduo que trabalha no Brasil, porém conserva 
a sua residência habitual no Estado vizinho do qual é nacional, a 
que regressa, em princípio, todos os dias ou, pelo menos, uma vez 
por semana. Inspirado também por acordos bilaterais já firmados 
pelo Brasil, o Anteprojeto reconhece as peculiaridades da circula-
ção de pessoas nas regiões de fronteira.

4. Do latim extraneus, com sentido comum de alheio, esquivo, estranho ou impróprio.
5. Encaminhada por meio da Mensagem n° 696, de 13 de dezembro de 2010.
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Por outro lado, esta proposta guarda integral respeito ao 
acervo brasileiro e internacional relativo ao refúgio, procurando 
evitar referências redundantes e, com isto, também o risco de 
ensejar justaposição ou dissenso entre diferentes normas.

A terceira característica deste Anteprojeto é o enfrentamento 
da fragmentação dos avanços empreendidos pelo Brasil em 
matéria de regulação migratória, com o objetivo de dotar a 
ordem jurídica pátria de coerência sistêmica. Com efeito, na falta 
de uma lei compatível com o direito constitucional brasileiro 
e com o direito internacional dos direitos humanos, ocorreu a 
proliferação de atos normativos infra-legais para atendimento 
de demandas e situações específicas, em especial as urgentes. 
Avançou igualmente a negociação, pelo Estado brasileiro, 
de acordos bilaterais e regionais relativos aos direitos dos 
migrantes, instituindo facilidades e benefícios para migrantes de 
determinadas nacionalidades.

Logo, convivem hoje no Brasil regimes de acolhida e de 
autorização para trabalho acentuadamente diversos, a depender 
das características dos migrantes em questão, pondo em xeque 
princípios fundamentais como o da igualdade.

Em quarto lugar, este Anteprojeto é resultado de uma longa 
escuta e da ampla participação da sociedade brasileira. Instadas 
em outras oportunidades a participar da elaboração de projetos 
de lei, sem que suas propostas fossem tomadas em consideração, 
as organizações sociais acumulam grande frustração pela 
persistência do Estatuto do Estrangeiro, que dificulta sobremaneira 
o seu trabalho, além de suportar o ônus das disfunções do Estado 
brasileiro em matéria de política migratória. 

Por conseguinte, como elemento crucial da consolidação 
da democracia brasileira, este Anteprojeto acolhe demandas 
históricas de entidades sociais que atuam em defesa dos direitos 
dos migrantes. Entre elas, destacaríamos a criação de um órgão 
estatal especializado para atendimento dos migrantes, em 
especial para gestão dos processos de regularização migratória, 
com o necessário aprofundamento das capacidades do Estado 
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para produção de dados e formulação de políticas públicas 
relacionadas a esta temática. 

Com efeito, atualmente, todo avanço da legislação sobre mi-
grações internacionais se vê comprometido, no plano da efetivi-
dade, pela inadaptação dos serviços públicos à nova realidade da 
mobilidade humana.

No cenário mundial, o Brasil desponta como um dos poucos 
países desprovido de um serviço de migrações, cabendo à 
Polícia Federal grande parte do processamento dos pedidos de 
residência e de refúgio, de caráter eminentemente administrativo. 
É justamente por ter em altíssima conta o trabalho da Polícia 
Federal, e pela profunda convicção quanto ao caráter essencial 
de sua missão, que o desvio de função hoje em curso necessita 
imediata correção. Cumpre ressaltar que o presente Anteprojeto 
em nada dificulta ou obstaculiza a investigação e a persecução 
penal de migrantes, sujeitos plenamente ao direito penal 
brasileiro, assim como aos tratados internacionais relativos à 
matéria vigentes no Brasil. 

Outra reivindicação social de primeiro plano é a concernente 
aos direitos políticos dos migrantes. Neste particular, nossa 
Constituição Cidadã, em 1988, não pôde antever que 
paulatinamente numerosos Estados, inclusive os europeus, 
passariam a consagrar o direito de voto dos migrantes, em especial 
nas eleições relativas aos poderes locais. Porém, a inclusão social 
dos migrantes só será possível quando a cidadania brasileira foi 
acessível a todos que aqui vivem e trabalham. Dada à limitação 
imposta pelo texto da Lei Maior, esta Comissão roga ao governo 
federal que envide esforços para que as Propostas de Emenda 
Constitucional hoje em tramitação consigam, em breve, suprimir 
tal anacronismo. 

No plano infraconstitucional, entretanto, este Anteprojeto se 
encarrega de suprimir as graves restrições ao exercício de direitos 
políticos promovidas pelo Estatuto do Estrangeiro em vigor.

Por fim, a quinta e última característica é a preparação do 
Brasil para enfrentar o momento histórico que vivemos. Está em 
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curso um novo ciclo de migrações internacionais em decorrência 
da globalização econômica, cujas diferenças em relação aos 
ciclos precedentes desafiam os Estados. Bem o revela o recente 
fenômeno da emigração de centenas de milhares de brasileiros 
em busca de trabalho, assim como o retorno ainda mais recente 
de  parte deste contingente. 

Na nova era da mobilidade humana, a mudança dos modos 
de produção implica o deslocamento de imensos contingentes 
humanos, nem sempre com o ânimo de radicação definitiva 
em um território. A notável evolução tecnológica multiplica 
vertiginosamente os deslocamentos humanos de curta e média 
duração para fins os mais diversos, inclusive o trabalho e a 
reunião familiar.

Por outro lado, conflitos armados, regimes ditadoriais e 
mudanças climáticas multiplicam os deslocamentos forçados 
(não desejados) e as situações de refúgio. O Brasil soube adaptar-
se ao direito internacional dos refugiados ainda na década de 
1990, graças à Lei n° 9.474 de 22 de julho de 1997. No entanto, 
a confusão entre situações de refúgio e de migração converte 
a ajuda humanitária em política migratória, com graves 
consequências para os migrantes, mas também para o Estado 
brasileiro, reduzindo a cidadania à mera assistência. Ademais, 
ainda persistem, apesar dos esforços internacionais e nacionais, 
os casos de apatridia. 

O Brasil conheceu recentemente algumas crises agudas, 
geradas por fluxos pontuais de migração internacional que, na 
falta de legislação adequada e de políticas dela decorrentes, 
ocasionaram violações de direitos humanos e um grande desgaste 
para os governos envolvidos, além de uma imagem negativa da 
mobilidade humana junto à opinião pública. As crises obnubilam 
a verdade histórica de que as migrações são grandes riquezas 
materiais e imateriais para um povo.

Emerge aqui uma questão de grande relevância: quais seriam 
os ganhos, para um Estado e uma sociedade, da dificuldade de 
regularização migratória? Os resultados das políticas migratórias 
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dos Estados Unidos e da Europa desfazem o mito de que é possível 
conter os fluxos de pessoas. A pequena ilha italiana de Lampedusa 
tornou-se, além de hecatombe humanitária, o símbolo do colapso 
do modelo europeu.

Burocratizar e restringir a regularização migratória não evita 
o deslocamento, mas degrada as condições de vida do migrante, 
que passa, com razão, a temer as autoridades. A precariedade 
decorrente da ausência de autorização para trabalho e 
permanência no país é um evidente fator de agravamento do 
déficit de efetividade dos direitos, não apenas dos migrantes, mas 
também da população brasileira que com eles convive. 

O êxito de sucessivas leis de anistia6, e igualmente dos acordos 
de residência firmados no âmbito do Mercado Comum do Sul - 
Mercosul, permitiu a inclusão social de milhares de migrantes. 
Grande crítico das políticas migratórias restritivas dos países 
desenvolvidos, o Brasil mostra, por meio destes mecanismos, 
que um novo paradigma migratório é possível. Países vizinhos já 
demonstraram esta compreensão, como exemplifica a avançada 
legislação argentina7.

Os leitores reconhecerão neste texto incontáveis sugestões, 
algumas delas acolhidas literalmente, de organizações sociais 
com longa tradição de trabalho junto aos migrantes. Alguns 
dispositivos correspondem ao que de melhor foi colhido no 
direito comparado, após exaustivo estudo das legislações 
migratórias de dezenas de países. O texto inspira-se igualmente 
no direito internacional, com destaque para a já citada 
Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos 
os Trabalhadores Migrantes e dos Membros das suas Famílias, 
elaborada no âmbito das Nações Unidas. 

À guisa de conclusão, sustentamos que, com o advento 
da democracia, o Brasil tem alterado radicalmente os seus 
paradigmas jurídicos em diversos campos, inclusive os de árdua 

6. Sendo a mais recente a Lei n° 11.961, de 2 de julho de 2009.
7.  Lei n° 25.871, de 20 de janeiro de 2004.
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resistência cultural e pesada repercussão econômica, como foi o 
caso das leis sobre as relações de consumo e sobre a concorrência, 
ou das normas ditas anti-tabaco, ou ainda no campo das ações 
afirmativas, que hoje conhecem grau elevado de efetividade e de 
adesão popular em nosso país. 

É dever imposto por sua multinacional demografia que o Brasil 
exerça esta coragem no campo das migrações, superando rivalidades 
institucionais e preconceitos memoriais para tornar-se, em breve, 
uma referência mundial em matéria de mobilidade humana.
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iii – Minuta

PROJETO DE LEI Nº      , DE 2014

Institui a Lei de Migração e 
cria a Autoridade Nacional Migratória.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

tÍtuLo i
disposições preLiMinAres

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre os direitos e deveres do migrante, regu-
la a sua entrada e estada no país e a mobilidade de brasileiros ao ex-
terior, e cria a Autoridade Nacional Migratória.
§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - Migrante - todo aquele que se desloca de um país ou região 
geo gráfica ao território de outro país ou região geográfica, incluin-
do o imigrante transitório ou permanente e o emigrante; 
II - Imigrante - todo estrangeiro que transite, trabalhe ou resida e se 
estabeleça transitória, temporária ou definitivamente no País;
III - Imigrante transitório - o que se encontra no País com a finali-
dade de turismo, negócios ou curta estada para realização de ati-
vidades acadêmicas ou profissionais;
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IV - Emigrante - o brasileiro, ou pessoa integrante de seu grupo 
familiar, que se estabeleça transitória, temporária ou definitiva-
mente no exterior;
V - Trabalhador fronteiriço - designa o trabalhador migrante que 
conserva a sua residência habitual em um Município Fronteiriço, a 
que regressa, em princípio, todos os dias ou, pelo menos, uma vez 
por semana;    
VI – Apátrida - toda a pessoa que não seja considerada por qual-
quer Estado, segundo a sua legislação, como seu nacional, nos 
termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, 
promulgada pelo Decreto n. 4.246, de 22 de maio de 2002.

§ 2º Ficam plenamente garantidos os direitos originários dos povos 
indígenas e das populações tradicionais, em especial o seu direito 
à livre circulação.

Art. 2º. A presente Lei não prejudica a aplicação de normas internas 
e internacionais específicas sobre refugiados, asilados, agentes e pes-
soal diplomático ou consular, funcionários de organização internacio-
nal e seus familiares.

tÍtuLo ii
dos prinCÍpios e dos direitos dos iMigrAntes

CAPíTULO i
Dos princípios e garantias

Art. 3º. A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes prin-
cípios:

I – universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos 
humanos dos migrantes;
II – repúdio à xenofobia, ao racismo e quaisquer formas de discri-
minação;
III – não criminalização da imigração;
IV – não discriminação quanto aos critérios e procedimentos de ad-
missão de imigrantes no território nacional; 
V – promoção de entrada regular e de regularização migratória;
VI – acolhida humanitária;
VII – encorajamento da entrada temporária de imigrantes a fim de 
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estimular o comércio, o turismo, as relações internacionais e as ativi-
dades culturais, esportivas, científicas e tecnológicas;
VIII – garantia do direito a reunião familiar dos imigrantes;
IX – igualdade de tratamento e de oportunidade aos migrantes e 
seus familiares;
X – inclusão social e laboral dos migrantes por meio de políticas 
públicas;
XI – acesso igualitário e livre dos imigrantes aos serviços, progra-
mas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurí-
dica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguri-
dade social;
XII – promoção e difusão dos direitos, liberdades e garantias dos 
migrantes;
XIII – diálogo social na formulação, execução e avaliação de políticas 
migratórias e promoção da participação cidadã dos migrantes;
XIV – fortalecimento da integração econômica, política, social e cul-
tural dos povos da América Latina, mediante constituição de espa-
ços de cidadania e livre circulação de pessoas;
XV – cooperação internacional com Estados de origem, trânsito e 
destino de movimentos migratórios a fim de garantir a efetiva pro-
teção de direitos humanos dos migrantes; 
XVI – integração e desenvolvimento das regiões de fronteira, e arti-
culação de políticas públicas regionais capazes de garantir a efetivi-
dade dos direitos dos fronteiriços;
XVII – proteção integral às crianças e adolescentes migrantes.

CAPíTULO ii
Dos direitos e garantias dos imigrantes

Art. 4º. Aos imigrantes é garantida, em condição de igualdade com 
os nacionais, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualda-
de, à segurança e à propriedade, bem como assegurados:

I – direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos;
II – direito à liberdade de circulação no território nacional;
III – direito à reunião familiar dos imigrantes com seus cônjuges e 
companheiros, filhos, familiares e dependentes;
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IV – medidas de proteção às vítimas e testemunhas de crimes e 
violações de direitos;
V – direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e eco-
nomias pessoais a seu país de origem, observada a legislação 
aplicável;
VI – direito de reunião para fins pacíficos;
VII – direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos;
VIII – acesso aos serviços públicos de saúde e de assistência social 
e previdência social, nos termos da lei;
IX – amplo acesso à justiça e à assistência jurídica integral gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos;
X – direito à educação pública, vedada a discriminação em razão 
da nacionalidade;
XI – garantia de cumprimento de obrigações legais e contratuais 
trabalhistas e de aplicação das normas de proteção ao trabalhador;
XII - a isenção das taxas de que trata esta Lei, mediante declaração 
de hipossuficiência econômica.

§ 1º Os direitos e garantias previstos nesta Lei serão exercidos em obser-
vância ao disposto na Constituição Federal, independentemente da 
situação migratória, e não excluem outros decorrentes de tratados 
ou convenções internacionais de que o Brasil seja parte.

§ 2º Aos imigrantes residentes no Brasil é permitido exercer cargos, 
empregos e funções públicas, excetuados aqueles reservados 
para os brasileiros natos, nos termos da Constituição Federal.

§ 3º Não se exigirá do imigrante prova documental impossível ou 
descabida que dificulte ou impeça o exercício de seus direitos, 
inclusive o acesso a cargo, emprego e função pública.

Art. 5º. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
imigrantes segundo os mesmos requisitos e condições estabelecidos 
na Constituição e na Lei em vigor que aos brasileiros, conforme a es-
pécie de provimento cabível e a instância federativa.
 

CAPíTULO III
Dos residentes em municípios de fronteira

Art. 6º. A fim de facilitar a sua livre circulação, às pessoas residentes 
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em municípios de fronteira será concedida, mediante requerimen-
to à Autoridade Nacional Migratória, permissão, pelo tempo reque-
rido, para:

I – exercício de trabalho, ofício ou profissão, com as consequentes 
obrigações e direitos previdenciários dele decorrentes;
II – frequência a estabelecimentos de ensino público ou privado.

Parágrafo único - O aposentado ou o pensionista poderão igualmen-
te requerer esta permissão.

Art. 7º. A permissão indicará o município fronteiriço no qual a pessoa 
estará autorizada a exercer os direitos a ela atribuídos por esta lei.
Art. 8º. O documento relativo à permissão será cancelado, a qualquer 
tempo, se o titular:

I – tiver fraudado ou utilizado documento falso para obter o docu-
mento de fronteiriço;
II – obtiver outra condição migratória.

tÍtuLo iii
dA Condição jurÍdiCA e situAção 

doCuMentAL do iMigrAnte
CAPíTULO i

Dos tipos de visto
Art. 9º.  Ao imigrante que pretenda ingressar ou permanecer no ter-
ritório nacional poderá ser concedido visto:

I – de trânsito;
II – de visita;
III – temporário;
IV – diplomático;
V – oficial; e
VI – de cortesia.

CAPíTULO ii
Do visto de trânsito

Art. 10. O visto de trânsito poderá ser concedido ao imigrante que te-
nha de ingressar em território nacional para atingir o país de destino.
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§ 1º O visto de trânsito será concedido para uma ou múltiplas entra-
das por período de tempo determinado.

§ 2º O visto não será exigido ao imigrante quando o meio de trans-
porte utilizado em sua viagem fizer escalas ou conexões em terri-
tório nacional, desde que período entre as conexões não seja su-
perior a 24 horas, e que o imigrante não deixe a área de trânsito.

CAPíTULO iii
Do visto de visita

Art. 11. O visto de visita poderá ser concedido ao imigrante que venha 
ao Brasil sem intenção de estabelecer residência, nos seguintes casos:

I – recreação ou turismo;
II – negócios;
III – atividades acadêmicas de pesquisa, ensino e extensão;
IV – atividades religiosas, culturais e serviço voluntário.

Art. 12. O prazo de validade do visto de visita será de até dez anos, ob-
servada a reciprocidade, e permitirá múltiplas entradas no Brasil, com 
estadas não excedentes a noventa dias, prorrogáveis por igual período, 
totalizando o máximo de cento e oitenta dias a cada doze meses.
Art. 13. O visto de visita poderá ser dispensado com base na recipro-
cidade de tratamento a brasileiros, observado o disposto nesta lei.
Art. 14. É vedado ao beneficiário de visto de visita exercer atividade 
remunerada no Brasil.
Parágrafo único. O beneficiário de visto de visita poderá receber paga-

mentos a título de diária, ajuda de custo e reembolso de outras des-
pesas de viagem, bem como pró-labore pago pelo Poder Público.

CAPíTULO iv
Do visto temporário

Art. 15. O visto temporário poderá ser concedido a imigrantes que se 
encontrem nas seguintes situações:

I – estudante; 
II – trabalhador, em atividades a serem exercidas em caráter tem-
porário em território nacional;
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III – tratamento de saúde;
IV – reunião familiar;
V – prática de atividades religiosas e serviço voluntário;
VI – acolhida humanitária;
VII – prisão cautelar, liberdade provisória e cumprimento de pena 
criminal.

§ 1º O visto temporário de estudo poderá ser concedido ao imigrante 
que pretenda vir ao Brasil para frequentar curso regular, realizar 
intercâmbio de estudo, e pesquisa cultural ou profissional.

§ 2º O visto temporário de estudo terá o prazo correspondente à duração 
do respectivo curso, estudo ou pesquisa, durante o qual será permi-
tido ao estudante o exercício de atividade remunerada, desde que 
em horário compatível com o período de curso, estudo ou pesquisa.

§ 3º  O visto temporário de trabalho poderá ser concedido ao estran-
geiro, com ou sem vínculo empregatício no Brasil, pelo prazo de 
até dois anos.

§ 4º O visto temporário para tratamento de saúde, sem prejuízo do 
direito à saúde dos imigrantes aqui estabelecidos, poderá ser con-
cedido, em caráter excepcional, a estrangeiro e acompanhante, 
que comprove capacidade para custear seu tratamento e meios 
de subsistência suficientes para sua manutenção durante o perío-
do em que este for realizado, por recurso próprio, seguro válido no 
território nacional ou certificado de prestação de serviço de saúde 
previsto em acordo internacional.

§ 5º O visto para prática de atividades religiosas e serviço voluntário 
poderá ser concedido por até dois anos.

§ 6º O visto para reunião familiar poderá ser concedido em caráter 
temporário ou permanente.

§ 7º A Autoridade Nacional Migratória concederá, em virtude de de-
cisão judicial, visto temporário a imigrantes em cumprimento de 
pena no Brasil.

CAPíTULO v
Dos vistos diplomático, oficial e de cortesia

Art. 16. Os vistos diplomático, oficial e de cortesia serão concedidos, 
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prorrogados ou dispensados pela autoridade nacional competente, 
na forma do regulamento.
Parágrafo único. A transformação do visto diplomático, oficial ou de 

cortesia em residência importará na cessação de todas as prerro-
gativas, privilégios e imunidades decorrentes daqueles vistos.

Art. 17. O portador de visto diplomático ou oficial somente poderá 
ser remunerado por Estado estrangeiro, organização ou agência in-
ternacional de caráter intergovernamental com representação no 
Brasil, salvo o disposto em acordo internacional que contenha 
cláusula específica sobre o assunto.
Art. 18. O portador de visto de cortesia que vier ao Brasil na condição 
de empregado particular de beneficiário de visto diplomático e so-
mente poderá exercer atividade remunerada para a pessoa pela qual 
foi contratado.
Parágrafo único. A pessoa contratante será responsável pela saída do 

empregado do território nacional, no prazo de trinta dias, conta-
dos da data em que cessar o vínculo empregatício, salvo se o 
portador de visto de cortesia solicitar e for concedida a transfor-
mação de seu visto em residência.

Art. 19. Ao titular de quaisquer dos vistos referidos neste Capítulo não 
se aplica o disposto na legislação trabalhista brasileira.

CAPíTULO vi
Do asilado

Art. 20. O asilo político poderá ser diplomático ou territorial, e será 
outorgado como instrumento de proteção à pessoa.
Art. 21. Não se concederá asilo a quem tenha cometido crime contra 
a humanidade, crime de guerra ou de genocídio.
Art. 22. A saída do asilado do País sem prévia autorização da autori-
dade competente implica renúncia ao asilo.

CAPíTULO vii
Da residência

Art. 23. A residência será concedida ao imigrante temporário, me-
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diante requerimento, satisfeita uma das seguintes condições:
I – comprovar relação de trabalho, meio de subsistência ou víncu-
lo com instituição de ensino ou de pesquisa.
II – ser reconhecido como refugiado, beneficiário de asilo ou de 
proteção ao apátrida pelas autoridades competentes;
III – ser beneficiário do mecanismo de acolhida humanitária.

Parágrafo único. A residência deferida ao imigrante temporário terá 
validade pelo período que motiva a concessão de seu visto tem-
porário ou de seu vínculo no País.

Art. 24. A residência será concedida ao imigrante permanente, me-
diante requerimento, satisfeita uma das seguintes condições:

I – fazer jus a reunião familiar;
II – ter brasileiro sob sua tutela ou guarda;
III – já ter possuído a nacionalidade brasileira e não desejar ou não 
reunir os requisitos para readquiri-la;
IV – ser beneficiário de acordo internacional;
V – ser trabalhador fronteiriço e solicitar a conversão de sua per-
missão em residência;
VI – ter nacionalidade de um dos Estados Partes do Mercado Co-
mum do Sul – MERCOSUL, ou de seus Estados Associados, nos 
termos dos acordos de residência vigentes no Brasil. 

Parágrafo único. A residência deferida ao imigrante permanente terá 
validade de até dez anos, podendo ser prorrogável.

CAPíTULO viii 
Da proteção da pessoa apátrida e redução da apatridia

Art. 25. A pessoa apátrida será destinatária de instituto protetivo es-
pecial, consolidado em mecanismo de naturalização expressa, tão 
logo seja determinada a condição de apátrida pelo Comitê Nacional 
para os Refugiados - CONARE.
§ 1o. Será emitida permissão de residência provisória desde o momen-

to em que iniciar o processo de reconhecimento da situação de 
apatridia.

§ 2o. Durante a tramitação do processamento do reconhecimento da 
condição de apátrida, incidem todas as garantias e mecanismos 
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protetivos e de facilitação da inclusão social relativos à Convenção 
sobre o Estatuto dos Refugiados e à Lei No 9.474/1997.

CAPíTULO iX
Da reunião familiar

Art. 26. A residência para fins de reunião familiar será concedida ao 
imigrante:

I – cônjuge ou companheiro, sem distinção de gênero ou 
orientação sexual; 
II – filho de brasileiro ou de imigrante beneficiário de residência, ou 
que tiver filho brasileiro ou imigrante beneficiário de residência;
III – ascendente, descendente a partir de segundo grau e irmão de 
brasileiro ou de imigrante beneficiário de residência. 

§ 1º O visto ou a residência recebida será equivalente a do titular a 
quem se está reunindo, e, se este for brasileiro, será de caráter 
permanente.

§ 2º O imigrante que tiver filho brasileiro ou imigrante beneficiário de 
residência e tiver a obrigação legal de pagar pensão alimentícia, 
somente será beneficiado por este artigo se cumprir tal obrigação, 
sem prejuízo de seus deveres parentais estipulados pela legislação 
brasileira.

§ 3º A Autoridade Nacional Migratória poderá estender, por meio de 
ato fundamentado, a concessão de residência para fins de reunião 
familiar a outras hipóteses de parentesco, dependência afetiva e 
fatores de sociabilidade.

CAPíTULO X
Do mecanismo de acolhida humanitária

Art. 27. Resguardadas as hipóteses de asilo e refúgio, poderá ser 
concedido o visto para fins humanitários nos casos em que a ordem 
pública ou a paz social for ameaçada, em território estrangeiro, por

I – grave e iminente instabilidade institucional;
II – calamidades de grandes proporções;
III – graves violações de direitos humanos. 
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§ 1º O visto para fins humanitários será concedido pelo prazo de até um 
ano, prorrogável pelo período que persistirem as razões humanitárias 
que motivaram sua concessão, quando o requerente não reúne as 
condições para obtenção de outra categoria de visto.

§ 2º Nos casos em que não for possível processar o pedido de visto para 
fins humanitários, a autoridade migratória poderá dispensá-lo, noti-
ficando do fato os pontos de controle migratório.

CAPíTULO Xi
Disposições gerais

Art. 28. Não se concederá residência a quem tenha cometido crime 
contra a humanidade, crime de guerra ou de genocídio.
Art. 29. Na hipótese de vencimento de visto o imigrante poderá re-
querer no Brasil a sua prorrogação ou transformação.
Art. 30. Pela concessão de vistos de visita e temporário serão cobradas 
taxas, ressalvado o disposto em acordos internacionais de gratuidade.
Art. 31. A posse ou propriedade de bens no Brasil não confere ao 
estrangeiro o direito de obter visto de qualquer natureza ou autoriza-
ção de residência no território nacional.
Art. 32. O visto temporário e o visto diplomático, oficial ou de cortesia 
poderá ser transformado em residência, ouvida a autoridade nacional 
competente, mediante o preenchimento das condições para a 
concessão da residência.

TíTULO iv
Da repatriação e da deportação

Art. 33. A repatriação consiste no impedimento do ingresso de imigran-
te sem documentação adequada à entrada ou estada no território na-
cional que esteja em ponto de checagem migratória, mediante despa-
cho da autoridade competente pela respectiva área de fiscalização.
§ 1º Do despacho de que trata o caput deste artigo será feita imedia-

ta comunicação às autoridades superiores competentes, em espe-
cial à Defensoria Pública da União, e à autoridade consular do país 
de nacionalidade do imigrante, ou quem lhe representa. 
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§ 2º A aplicação deste artigo se fará em respeito ao disposto na Lei nº 
9.474, de 22 de julho de 1997 e em consonância aos mecanismos 
de proteção aos apátridas e às situações humanitárias, nos termos 
desta Lei, de outras normas internas, tratados e demais compro-
missos internacionais assumidos.

§ 3º Poderá ser permitida a estada condicional do imigrante sobre 
quem recaia medida de repatriação sua entrada condicional, nos 
termos do regulamento.

§ 4º As despesas com a repatriação e os custos originados da estada 
transitória do imigrante sobre quem recaia medida de repatriação 
são de responsabilidade da empresa transportadora, independen-
te da situação migratória ou documental.

Art. 34. A deportação é o procedimento administrativo que consiste 
na retirada compulsória do imigrante que se encontre em situação 
irregular no território nacional.
§ 1º Quando constatada a irregularidade referida no caput, a autori-

dade migratória deverá notificar o imigrante, de maneira efetiva, 
para que este tenha a oportunidade de regularizar sua situação no 
prazo determinado, sob pena de deportação.

§ 2º A notificação supra referida autorizará o trânsito no território 
nacional pelo prazo especificado em regulamento, podendo tal 
prazo ser dilatado pela autoridade competente, justificadamente, 
mediante requerimento, até decisão final do procedimento.

§ 3º Vencido o prazo determinado pela autoridade competente sem 
que se regularize a situação do imigrante, a autoridade poderá 
determinar a medida administrativa de deportação.

§ 4º A Defensoria Pública da União deverá ser notificada para presta-
ção de assistência ao imigrante em todos os procedimentos admi-
nistrativos de deportação. 

§ 5º O procedimento de deportação não exclui eventuais direitos do 
imigrante adquiridos em relações contratuais ou decorrentes da 
lei brasileira.

Art. 35. Os procedimentos conducentes à deportação devem respei-
tar o contraditório e a ampla defesa.
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Art. 36. A autoridade competente deve  requerer perante juízo fede-
ral a condução coercitiva do imigrante, caso seja necessária para 
efetivar a medida administrativa de deportação.
Art. 37. Em se tratando de imigrante apátrida, o procedimento de 
deportação dependerá de prévia autorização do Ministério da Justiça.
Art. 38. Nos casos de repatriação ou procedimento de deportação, se-
rão observadas as garantias de integridade e dignidade do imigrante.
Art. 39. A repatriação e a deportação serão feitas para o país da na-
cionalidade ou de procedência do estrangeiro, ou para outro que o 
aceite, em observância aos acordos internacionais dos quais o Brasil 
seja parte.
Art. 40. A efetivação da repatriação e da deportação poderá ser so-
brestada enquanto a medida colocar em risco a vida ou a integridade 
pessoal do interessado.
Art. 41. Não se procederá à repatriação ou a deportação se a medida 
implicar extradição não admitida pela legislação brasileira.

tÍtuLo V
dAs MedidAs VinCuLAdAs À MoBiLidAde

CAPíTULO i
Da expulsão

Art. 42. A expulsão consiste em medida administrativa de retirada 
compulsória do território nacional, conjugada a impedimento de 
reingresso e permanência do imigrante pelo prazo de até 5 anos.
§ 1º Poderão dar causa à expulsão:

I – crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio, 
quando não for possível o processamento criminal no país ou não 
for possível a extradição ou a entrega a jurisdição penal interna-
cional;
II – crimes que atentem contra a ordem constitucional e o Estado 
Democrático;
III – crimes comuns passíveis de penas restritivas de liberdade, 
consideradas a gravidade e as possibilidades de resssocialização 
no território nacional.
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§ 1º Caberá à Autoridade Nacional Migratória resolver sobre a expul-
são, sua duração ou suspensão e a revogação dos seus efeitos. 

§ 2º O processamento da expulsão nos casos de crime comum não 
prejudicará a progressão de regime, de cumprimento da pena, a 
suspensão condicional do processo, a comutação da pena, a con-
cessão de pena alternativa, de indulto coletivo ou individual, 
anistia e de quaisquer benefícios concedidos em igualdade de 
condições aos nacionais brasileiros.

§ 3º Quando a expulsão estiver vinculada ao processo de crime co-
mum, o Ministério Público deverá encaminhar à Autoridade Na-
cional Migratória notificação contendo cópia da aceitação da de-
núncia no prazo de 60 dias de sua formalização.

§ 4º O juízo competente remeterá à Autoridade Nacional Migratória, 
até 30 dias após o trânsito em julgado, cópia da sentença conde-
natória do imigrante autor de crime, e no mesmo prazo comuni-
cará a concessão de livramento condicional, de progressão do 
cumprimento da pena para o regime semiaberto ou aberto e a 
suspensão condicional do processo ou da pena.

§ 5º Na hipótese da expulsão ter como fundamento exclusivo come-
timento de crime comum, esta não poderá ser executada sem o 
trânsito em julgado de sentença condenatória.

Art. 43. Não se procederá à expulsão:
I – se implicar extradição inadmitida pela lei brasileira;
II – quando o imigrante tiver:

a) filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência 
econômica ou brasileiro sob sua tutela, sendo necessário em 
ambos os casos a fixação de residência em território brasileiro;
b) cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem distinção de 
gênero ou orientação sexual, reconhecido judicial ou legalmente; 
ou
c) ingressado no Brasil nos dez primeiros anos de vida, residin-
do desde então no País.                                             

Art. 44. A Autoridade Nacional Migratória definirá meios efetivos de 
apresentação e processamento de pedidos de suspensão e revoga-
ção dos efeitos das medidas de expulsão e de impedimento de in-
gresso e permanência no território nacional.
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Art. 45. A Autoridade Nacional Migratória regulará condições espe-
ciais de concessão de residência para viabilizar medidas de ressocia-
lização a imigrantes em cumprimento de penas cominadas ou execu-
tadas em território nacional. 
Art. 46. A expulsão será efetivada de modo que o imigrante seja reti-
rado para o país da nacionalidade ou de procedência, ou para outro 
que o aceite, em observância aos acordos internacionais dos quais o 
Brasil seja parte.
Art. 47. A efetivação da expulsão poderá ser sobrestada enquanto a 
medida colocar em risco a vida ou a integridade pessoal do expulsando.
Art. 48. A expulsão deverá resultar de procedimentos que garantam 
o contraditório e a ampla defesa.

CAPíTULO ii
Do impedimento de ingresso

Art. 49. Poderá ser determinada pela Autoridade Nacional Migratória 
o impedimento de ingresso a imigrante sobre quem perdurar medida 
de expulsão vigente.

CAPíTULO iii
Disposições gerais

Art. 50. Os imigrantes e seus familiares não poderão ser objeto de 
repatriação, deportação ou expulsão coletiva, sendo cada caso exa-
minado e decidido individualmente. 
Art. 51. Não se procederá à repatriação, deportação ou expulsão de 
qualquer indivíduo quando subsistam razões para acreditar que pos-
sa ser vítima em seu país de origem de violação ao direito à vida ou 
integridade pessoal.

tÍtuLo Vi
dA opção de nACionALidAde e dA nAturALizAção

CAPíTULO i
Da opção de nacionalidade

Art. 52. Cabe ação de opção de nacionalidade, promovida pelo inte-
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ressado, na hipótese prevista pelo artigo 12, I, “c”, in fine, da Constitui-
ção Federal.
§ 1º É dispensada a propositura de ação de opção de nacionalidade 

na existência de registro de nascimento, promovido a qualquer 
momento, junto à repartição consular ou ao registro civil de pes-
soas naturais competentes.

§ 2º O órgão de registro deve informar periodicamente à Autoridade 
Nacional Migratória os dados relativos à opção de nacionalidade.

§ 3º São brasileiros por opção os filhos de pai ou mãe brasileiros nas-
cidos no exterior entre 17 de outubro de 1969 e 6 de junho de 
1994 e que não tenham sido registrados em Repartição Consular, 
bem como todos aqueles filhos de pai ou mãe brasileiros nascidos 
no exterior após 7 de junho de 1994, ainda que registrados em 
Repartição Consular.

CAPíTULO ii
Das condições da naturalização

Art. 53. A naturalização pode ser:
I – ordinária;
II – extraordinária;
III – especial; ou
IV – provisória.

Art. 54. Será concedida a naturalização àqueles que preencherem as 
seguintes condições :

I – ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;
II – ter residência no território nacional, pelo prazo mínimo de 
quatro anos;
III – comunicar-se na língua portuguesa, consideradas as condi-
ções do naturalizando.

Parágrafo único. A naturalização ordinária será concedida aos originá-
rios de países de língua portuguesa que residam no Brasil há pelo 
menos um ano.

Art. 55. O prazo de residência fixado inciso II do artigo 54 será redu-
zido para no mínimo um ano se o naturalizando preencher quaisquer 
das seguintes condições:
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I – ter filho brasileiro;
II – ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar dele sepa-
rado legalmente ou de fato no momento da concessão da natu-
ralização;
III – ser natural de Estado Parte ou Estado associado do Mercado 
Comum do Sul (Mercosul);
IV – haver prestado ou poder prestar serviços relevantes ao Brasil;
V – recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou 
artística.

Parágrafo único. As condições previstas nos incisos IV e V deste artigo 
serão decididas pela Autoridade Nacional Migratória.

Art. 56. A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangei-
ro que se encontre em uma das seguintes situações:

I – casado ou companheiro há mais de cinco anos com diplomata 
brasileiro em atividade;
II – ser ou ter sido empregado em missão diplomática ou em re-
partição consular do Brasil por mais de dez anos ininterruptos.

Art. 57. São requisitos para a concessão da naturalização especial:
I – ter capacidade civil, segundo a lei brasileira;
II – comunicar-se na língua portuguesa, consideradas as condi-
ções do naturalizando.

Art. 58. A naturalização provisória poderá ser concedida ao migran-
te criança ou adolescente, que tenha fixado residência no território 
nacional antes de completer dez anos de idade, e deverá ser reque-
rida junto à Autoridade Nacional Migratória competente por inter-
médio do representante legal da criança ou adolescente.
Parágrafo único. A naturalização prevista no caput se tornará defini-

tiva se o naturalizando expressamente assim o requerer à Autori-
dade Nacional Migratória no prazo de dois anos após atingir a 
maioridade.

Art. 59. O pedido de naturalização será apresentado à Autoridade 
Nacional Migratória, na forma prevista em regulamento.
§ 1º No curso do processo de naturalização, o estrangeiro poderá reque-

rer a tradução ou a adaptação de seu nome à língua portuguesa.
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§ 2º A Autoridade Nacional Migratória manterá cadastro com o nome 
traduzido ou adaptado associado ao nome anterior.

Art. 60. Caberá recurso da decisão denegatória do pedido de natura-
lização ao Ministro da Justiça, no prazo de trinta dias, contados da 
data de publicação do ato.
Art. 61. No prazo de até doze meses após a concessão da naturaliza-
ção, deverá o naturalizado comparecer perante a justiça eleitoral para 
o devido cadastramento, sob pena de sanção administrativa.

CAPíTULO iii
Dos efeitos da naturalização

Art. 62. A naturalização produz efeitos após a publicação no Diário 
Oficial de portaria coletiva de naturalização pela Autoridade Nacional 
Migratória.
Art. 63. O certificado de naturalização será retirado na unidade mais 
próxima da Autoridade Nacional Migratória ou encaminhado ao inte-
ressado pela via postal.
Art. 64. O brasileiro naturalizado ou por opção que cumpriu com suas 
obrigações militares perante País de nacionalidade anterior, fará jus 
ao Certificado de Dispensa de Incorporação.

CAPíTULO iv
Da perda da nacionalidade

Art. 65. O naturalizado perderá a nacionalidade em razão de ativida-
de nociva ao interesse nacional.
Parágrafo único. Considera-se atividade nociva ao interesse nacional, 

para efeito deste artigo, a condenação transitada em julgado de 
crime contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, e, nos 
termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Interna-
cional, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio.

Art. 66. O brasileiro que, em razão do previsto no artigo 12 §4 II da 
Constituição Federal, houver perdido a nacionalidade, uma vez 
cessada a causa, poderá readquiri-la por portaria da Autoridade 
Nacional Migratória.
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tÍtuLo Vii
do eMigrAnte BrAsiLeiro

CAPíTULO i
Dos princípios e diretrizes

Art. 67. As políticas públicas para os emigrantes nortear-se-ão pelos 
seguintes princípios e diretrizes:

I – proteção e prestação de ajuda, assistência jurídica e, quando 
cabível, representação legal do emigrante, por meio das represen-
tações do Brasil no exterior;
II – promoção de condições de vida digna, por meio, entre outros, 
da facilitação do registro consular e da prestação de serviços con-
sulares relativos às áreas de educação, saúde, trabalho, previdên-
cia social e cultura;
III – promoção de pesquisas sobre os emigrantes e as comunida-
des de brasileiros no exterior, a fim de subsidiar a formulação de 
políticas públicas nessa área;
IV – atuação diplomática, nos âmbitos bilateral, regional e multila-
teral, em defesa dos direitos dos emigrantes brasileiros, conforme 
o direito internacional;
V – ação governamental integrada, com a participação de órgãos do 
governo implicados nas áreas temáticas mencionadas nos incisos 
anteriores, visando a assistir as comunidades brasileiras no exterior;
VI – desburocratização, permanente atualização, modernização do 
sistema de atendimento, com o objetivo de aprimorar a assistên-
cia ao emigrante.

Parágrafo único. A formação dos órgãos de representação e os even-
tos relacionados aos emigrantes, inclusive as conferências perió-
dicas destinadas a incentivar sua interação com o governo e per-
mitir a discussão de projetos em seu benefício, deverão obedecer 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publici-
dade e transparência.

CAPíTULO ii
Dos direitos do emigrante

Art. 68. Todo emigrante que decida retornar para o Brasil com ânimo 
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de residência, poderá introduzir no País, com isenção de direitos de 
importação e de taxas aduaneiras, os bens novos ou usados que um 
viajante, em compatibilidade com as circunstâncias de sua viagem, 
puder destinar para seu uso ou consumo pessoal, bem como para 
presentear, sempre que, pela sua quantidade, natureza ou variedade, 
não permitirem presumir importação ou exportação com fins comer-
ciais ou industriais.
Art. 69. Em caso de ameaça à paz social e à ordem pública por grave 
e iminente instabilidade institucional, ou calamidades de grande 
proporção na natureza, deverá ser prestada especial assistência aos 
emigrantes pelas representações brasileiras no exterior.
Art. 70. Os tripulantes brasileiros contratados por embarcações ou 
armadoras estrangeiras, de cabotagem ou a longo curso, com sede 
ou filial no Brasil, e que explorem economicamente o mar territorial e 
a costa brasileira, terão direito a seguro a cargo do contratante, válido 
para todo o período da contratação, conforme o disposto no Registro 
de Embarcações Brasileiras (REB), contra acidentes de trabalho, inva-
lidez total ou parcial ou morte, sem prejuízo de benefícios de apólice 
mais favorável vigente no exterior.
Art. 71. Aplica-se a legislação trabalhista brasileira e os tratados inter-
nacionais de direitos humanos celebrados pelo Brasil às atividades de 
embarcações ou armadoras estrangeiras, de cabotagem ou de longo 
curso na exploração econômica da costa e mar territorial brasileiros.

tÍtuLo Viii
dA AutoridAde nACionAL MigrAtóriA

CAPíTULO i
Da criação

Art. 72. Fica criada a Autoridade Nacional Migratória - ANM, entidade 
da Administração Pública Federal de regime autárquico especial, 
vinculada à Presidência da República, com sede e foro no Distrito 
Federal, podendo estabelecer unidades regionais.
§ 1º A natureza de autarquia especial conferida à Autoridade Nacional 

Migratória é caracterizada por independência administrativa, au-
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sência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade 
de seus dirigentes e autonomia financeira.

§ 2º A Autoridade Nacional Migratória atuará como autoridade admi-
nistrativa independente, assegurando-se-lhe, nos termos desta 
Lei, as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de sua 
competência.

§ 3º A Autoridade Nacional Migratória poderá requisitar, com ônus, 
servidores de órgãos e entidades integrantes da administração 
pública federal direta, indireta, autarquica e fundacional.

§ 4º Durante os quarenta e oito (48) meses subseqüentes à instalação 
da Autoridade Nacional Migratória, as requisições de que trata o § 
3º deste artigo serão irrecusáveis, contado para isso com anuência 
do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil.

Art. 73. A fixação das dotações orçamentárias da  Autoridade Nacio-
nal Migratória na Lei de Orçamento Anual e sua programação orça-
mentária e financeira de execução não sofrerão limites nos seus valo-
res para movimentação e empenho.
Art. 74. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as despesas e os 
investimentos necessários à instalação da Autoridade Nacional Migra-
tória, podendo remanejar, transferir ou utilizar saldos orçamentários, 
empregando como recursos dotações destinadas a atividades finalís-
ticas e administrativas do Ministério da Justiça, inclusive de fundos 
que recebam receitas provenientes de taxas, multas e outros valores 
arrecadados com a prestação de serviços migratórios, até estabeleci-
mento de fundo específico.
§ 1º Serão transferidos à Autoridade Nacional Migratória os acervos 

técnico e patrimonial, bem como as obrigações e direitos do Poder 
Executivo federal, correspondentes às atividades a ela atribuídas 
por esta Lei.

§ 2º As atividades de controle e checagem de documentação migra-
tória nos pontos de fronteira, bem como nos pontos de atendi-
mento a migrantes no território nacional serão objeto de plano de 
transição específico a ser executado em prazo não superior a 24 
meses contados da instalação da Autoridade Nacional Migratória.



Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil

38

Art. 75. A extinção da Autoridade Nacional Migratória somente ocor-
rerá por lei específica.

CAPíTULO ii
Da estrutura organizacional 

Art. 76. A  Autoridade Nacional Migratória é constituída pelos seguin-
tes órgãos:

I – Diretoria-Geral;
II – Seis Diretorias Adjuntas;
III – Cinco Superintendências Regionais;
IV – Conselho Nacional sobre Migrações (CMig);
V– Observatório Nacional Migratória;
VI – Câmara de articulação sindical;
VII – Ouvidoria da Autoridade Nacional Migratória.

CAPíTULO iii
Competências

Art. 77. Compete à Autoridade Nacional Migratória:
I – processar, opinar e encaminhar os assuntos relacionados com a 
nacionalidade, a naturalização e o regime jurídico dos imigrantes;
II – conduzir e atualizar rotinas e processos sobre a determinação 
da condição refugiado, de asilo político, da proteção especial ao 
apátrida, e as políticas nacionais específicas;
III – coordenar-se com órgãos setoriais, entidades da sociedade civil 
e organismos internacionais para o aprimoramento do atendimento 
dos migrantes por serviços públicos, programas e ações no país;
IV – secretariar e apoiar atividades da Câmara de Articulação Sindical.
V – zelar pela gestão documental e pela memória histórica e arqui-
vística das migrações no país, empreendendo esforços por sua 
modernização e disponibilização universal;
VI – coordenar esforços para o aperfeiçoamento contínuo das 
bases de dados, indicadores e perfis sociais, econômicos, culturais 
e produtivos das populações migrantes do país;
VII – opinar sobre tramitação de proposição normativa que verse 
sobre aréa de sua atuação;
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VIII - atuar como Secretaria Executiva do Comitê Nacional para 
Refugiados - CONARE, criado pela lei 9474 de 22/07/97.

CAPíTULO iv
Do Diretor-Geral e da Diretoria Colegiada

Art. 78. A Autoridade Nacional Migratória terá em sua estrutura uma 
Diretoria colegiada composta por 1 (um) Diretor-Geral e 6 (seis) Di-
retores-Adjuntos, cujas atribuições específicas serão definidas em 
Resolução.
§ 1º O Diretor-Geral será escolhido dentre cidadãos brasileiros com mais 

de 30 (trinta) anos de idade e reputação ilibada, nomeado pelo Pre-
sidente da República, depois de aprovado pelo Senado Federal.

§ 2º O Diretor-Geral terá mandato de 5 (cinco) anos, permitida a re-
condução.

§ 3º Os cargos de Diretor-Geral e de Diretores-Adjuntos são de dedi-
cação exclusiva, não se admitindo qualquer acumulação, salvo as 
constitucionalmente permitidas.

§ 4º Os Diretores-Adjuntos e os Superintendentes Regionais serão 
indicados pelo Diretor-Geral.

Art. 79. Compete ao Diretor-Geral:
I – zelar pelo cumprimento desta Lei, monitorando e acompa-
nhando os temas relacionados às migrações internacionais;
II –  presidir a Autoridade Nacional Migratória, o comando hierár-
quico sobre o pessoal e o serviço, e as competências administrati-
vas correspondentes; 
III – presidir as sessões do colegiado de Diretores;
IV – presidir as sessões do Conselho Nacional sobre Migrações;
V – decidir sobre a duração e a revogação das medidas de expul-
são e outras medidas impeditivas.

Art. 80. Compete à Diretoria Colegiada:
I – Elaborar, conduzir e acompanhar o planejamento administrati-
vo e a execução dos planos e atividades institucionais;
II – Preparar anualmente proposta orçamentária referente às ativi-
dades da Autoridade Nacional Migratória;
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III – Publicar periodicamente informe nacional sobre o estado das 
políticas para Migrantes no país.

CAPíTULO v
Das Diretorias Adjuntas e Superintendências Regionais

Art. 81. Vinculadas à Diretoria-Geral, a  Autoridade Nacional Migrató-
ria contará com 6 (seis) Diretorias Adjuntas:

I – Diretoria Adjunta para integração de políticas e serviços sociais;
II – Diretoria Adjunta para Diálogo Social, Institucional, Parlamen-
tar e Federativo;
III – Diretoria Adjunta para Articulação Internacional;
IV – Diretoria Adjunta para Proteção e Promoção de Direitos;
V – Diretoria Adjunta para Sistemas, Estudos e Análise da Informa-
ção Migratória;
VI – Diretoria Adjunta para Logística e Operações.

Art. 82. São atribuições da Diretoria Adjunta para integração de polí-
ticas e serviços sociais:

I – Coordenar com os órgãos setoriais competentes, o atendimen-
to para as populações migrantes no âmbito dos planos, políticas, 
ações e programas vinculados aos órgãos do sistema de saúde;
II – Coordenar com os órgãos setoriais competentes o atendimen-
to para as populações migrantes no âmbito dos planos, políticas, 
ações e programas vinculados às redes de educação fundamental 
e superior;
III – Coordenar com os órgãos setoriais competentes o atendimen-
to para as populações migrantes no âmbito dos planos, políticas, 
ações e programas vinculados às redes e serviços da assistência 
social;
IV – Coordenar com os órgãos setoriais competentes a formulação, 
execução e monitoramento de ações, programas e políticas públi-
cas dirigidas a ao atendimento de crianças e adolescentes migran-
tes e refugiados, apátridas e vítimas de violações de direitos rela-
cionadas a processos de mobilidade humana, e a suas famílias;
V – articular e mobilizar ações junto aos órgãos setorias competen-



Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil

41

tes para o estabelecimento de rotinas de prestação de serviços 
sociais nas regiões de fronteira;
VI – Secretariar e apoiar atividades da Câmara de Articulação Sindical.

Art. 83. São atribuições da Diretoria Adjunta para Diálogo Social, 
Institucional, Parlamentar e Federativa:

I – Exercer a supervisão das superintendências regionais, escritó-
rios estaduais e pontos de atendimento e checagem migratória; 
II – Organizar as Conferências Nacionais de Migração;
III – Promover o diálogo federativo e a estruturação de unidades 
locais de atenção aos migrantes;
IV – Conduzir a estratégia de acompanhamento parlamentar, in-
ternalização de tratados, acordos e compromissos internacionais, 
e de proposições legislativas;
V – Secretariar e apoiar tecnicamente as sessões do Conselho Na-
cional de Migrações.

Art. 84. São atribuições da Diretoria Adjunta para Articulação Inter-
nacional:

I – Propor pauta de negociação de atos, projetos e acordos inter-
nacionais nas diversas áreas de competência da Autoridade Nacio-
nal Migratória;
II – Apoiar e subsidiar a realização de negociações e eventos inter-
nacionais;
III – Organizar a informação e a memória institucional referente às 
negociações, compromissos e projetos internacionais;
IV – Estabelecer canais de diálogo com repartições consulares, 
adidâncias civis e policiais brasileiras no Exterior.

Art. 85. São atribuições da Diretoria Adjunta para Proteção e Promo-
ção de Direitos:

I – Definir, em coordenação com os órgãos e redes setoriais com-
petentes, estratégias e políticas de prevenção e tratamento de 
graves violação de direitos contra migrantes;
II – Acompanhar a execução de regime de cumprimento de penas 
por imigrantes no Brasil;
III – Definir e coordenar junto aos órgãos setoriais competentes, 
políticas, planos e serviços para o enfrentamento de situações de 
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calamidade, emergência e crise humanitária envolvendo migrantes;
IV – Atuar como Secretaria Executiva do Comitê Nacional para os 
Refugiados, criado pela Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997;
V – Processar, opinar e encaminhar os assuntos relacionados com 
a nacionalidade, a naturalização, o asilo territorial, a apatridia e o 
regime jurídico dos estrangeiros.

Art. 86. São atribuições da Diretoria Adjunta para Sistemas, Estudos 
e Análise da Informação Migratória: 

I – Desenhar, produzir e manter os sistemas, programas e ferra-
mentas de tecnologia da informação e gestão do conhecimento;
II – Apoiar o Observatório Nacional para Migrações na produção 
de indicadores e aplicação de instrumentos de coleta de dados;
III – Sistematizar e digitalizar os dados, arquivos e memória institu-
cional produzida e recebida como acervo técnico pela Autoridade 
Nacional Migratória ;
IV – Implementar e supervisionar rotinas de transparência, com-
partilhamento e acesso à informação migratória e institucional da 
Autoridade Nacional Migratória;
V – Apresentar à Diretoria Colegiada proposta de informe nacional 
sobre o estado das políticas para Migrantes no país, em coordena-
ção com o Observatório Nacional para Migrações; 
VI – Apoiar as atividades, ações e projetos desenvolvidos pelo 
Observatório Nacional para Migrações.

Art. 87. São atribuições da Diretoria Adjunta para Logística e Ope-
rações:

I – Implementar rotinas de gestão e dimensionamento da força de 
trabalho, gestão de pessoal, patrimonial, financeira, controle inter-
no e prestação de contas;
II – Apoiar a Diretoria Colegiada na elaboração da proposta orça-
mentária;
III – Implementar rotinas de acompanhamento e monitoramento 
da execução orçamentária e gestão financeira da unidade central;
IV – Supervisionar ações de logística, gestão e controle da unida-
des descentralizadas;
V – Desenhar e manter atualizados planos logísticos de interven-
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ção em cenários de calamidade, emergência e crise envolvendo 
migrantes.

Art. 88. Serão estabelecidas superintendências na Região Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, vinculadas funcionalmente à 
Diretoria Adjunta para Diálogo Social, Institucional, Parlamentar e 
Federativo e hierarquicamente à Diretoria Colegiada.
Art. 89. As Superintências Regionais são estruturas de gestão descen-
tralizadas da Autoridade Nacional Migratória.
§ 1º São atribuições das Superintências Regionais:

I – Conduzir e manter as rotinas administrativas necessárias para a 
realização eficaz das atividades, processos, ações, programas e 
diligências desenvolvidas por escritórios estaduais, postos de 
atendimento, postos de checagem migratória e outras unidades 
administrativas na respectiva circunscrição regional;
II – Prestar apoio logístico a projetos e operações da Autoridade 
Nacional Migratóriadesenvolvidas na respectiva circunscrição 
regional;
III – Apoiar a aplicação de instrumentos de coleta de dados e 
pesquisas;
IV – Avaliar o dimensionamento da infra-estrutura da Autoridade 
Nacional Migratória, da força de trabalho e dos recursos aplicados 
em conformidade com a demanda de atendimento mensurada;
V – Apoiar iniciativas, projetos, programas e políticas envolvendo 
a instalação, funcionamento e aperfeiçoamento dos regimes es-
peciais de trânsito vicinal fronteiriço.

§ 2º Atribuições adicionais e competências decisórias sobre processos 
e ações da Autoridade Nacional Migratória podem ser distribuidas, 
a critério de efetividade, mediante Resolução do Diretor-Geral da 
Autoridade Nacional Migratória.

Art. 90. A cada Superintendência Regional se vinculam funcional e 
hierarquicamente escritórios estaduais da Autoridade Nacional Mi-
gratória relativos à circunscrição sob sua responsabilidade, bem como 
escritórios locais, postos de atendimento, postos de checagem migra-
tória e demais unidades administrativas descentralizadas. 
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Art. 91. A Autoridade Nacional Migratória poderá, para cumprir suas 
finalidades precípuas, e em coordenação com o Ministério das Rela-
ções Exteriores, constituir escritórios fora do Território Nacional.

CAPíTULO vi
Do Conselho Nacional sobre migrações

Art. 92. O Conselho Nacional sobre Migrações (CMig) é órgão de ar-
ticulação intragovernamental e acompanhamento, supervisão e 
controle social da Autoridade Nacional Migratória, ao qual compete:

I – acompanhar a Política Nacional Migratória;
II - supervisionar a implementação da presente lei por parte da 
Autoridade Nacional Migratória;
III – propor programas e ações para a implementação da política 
Nacional Migratória;
IV – recomendar medidas para proteção dos migrantes;
V – opinar sobre alterações de legislação relativa à migração;
VI – convocar audiências públicas e conferências, e fomentar ou-
tras formas de participação social; e
VII – elaborar seu regimento interno.

Parágrafo único. O CMig poderá convidar especialistas, representan-
tes de organizações da sociedade civil e de organismos internacio-
nais para apoiar suas atividades.

Art. 93. O CMig será composto pelos seguintes membros, com direi-
to a voz e voto:

I – a Direção-Geral da Autoridade Nacional Migratória, que a 
presidirá;
II – um representante de cada um dos seguintes órgãos:

a) Departamento de Polícia Federal;
b) Ministério das Relações Exteriores;
c) Ministério do Trabalho e do Emprego;
d) Ministério do Turismo;
e) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
f) Secretaria de Direitos Humanos;
g) Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial;
h) Ministério da Saúde;
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i) Ministério da Educação;
j) Ministério da Cultura; e

III – dezessete representantes da sociedade civil com comprovada 
atuação no tema, dos quais:

a) cinco imigrantes e cinco representantes de entidades de 
defesa dos direitos das pessoas migrantes eleitos pela Confe-
rência Nacional de Migrações;
b) um representante do Conselho de Representantes dos Bra-
sileiros no Exterior;
c) dois representantes da Câmara de Articulação Sindical (um 
dos trabalhadores, e um dos empregadores);
d) dois representantes da Universidade; e
e) um representante da Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
da Câmara de Deputados e um representante da Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal.

§ 1º Participarão do CMIg, como observadores e sem direito a voto, 
representantes da Defensoria Pública da União, do Ministério Pú-
blico do Trabalho e do Ministério Público Federal, além de entida-
des internacionais com comprovada atuação na área.

§ 2º O funcionamento do Conselho Nacional sobre Migrações será 
fixado em regimento.

Art. 94. O Conselho Nacional sobre Migrações terá uma Secretaria-
-Executiva com atribuição de assessorar as atividades do colegiado.

CAPíTULO vii
Do Observatório Nacional para migrações

Art. 95. São atribuições do Observatório Nacional para Migrações:
I – promover estudos e formula propostas para consecução de 
políticas dirigidas aos migrantes;
II – acompanhar e avaliar a execução das políticas, programas e 
ações da Autoridade Nacional Migratória;
III – produzir indicadores sobre a realidade social, econômica e 
política da migração internacional;
IV – preservar, disseminar e promover a memória, histórica, docu-
mental e institucional relativa às migrações internacionais;
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V – produzir campanhas, material institucional ou informativo a 
respeito das políticas dirigidas aos migrantes.
VI – capacitar, sensibilizar e desenvolver pessoal sobre o tema 
migratório.
VII – preparar, em coordenação com a Diretoria Adjunta para sis-
temas, Estudos e análise da informação migratória, o Informe Na-
cional sobre o estado das migrações no Brasil.

Art. 96. O Observatório Nacional para Migrações é órgão integrante 
da estrutura da Autoridade Nacional Migratória, formado por um (1) 
Secretário Executivo, três (3) Coordenadores de Comitê Executivo:

I - Secretaria Executiva;
II - Comitê Técnico para estudos migratórios comparados;
III - Comitê Técnico para mobilização da rede brasileira de estudos 
migratórios aplicados; e
IV - Comitê Técnico para indicadores e perfis sociais, demográficos 
e acompanhamento das políticas.

§1º A Diretoria Adjunta para Sistemas, Estudos e Análise da Informa-
ção Migratória será responsável pelo suporte logístico, pessoal e 
tecnológico para o funcionamento dos trabalhos do Observatório 
Nacional para Migrações.

§2º A Secretaria Executiva e cada Comitê Técnico terá equipes técni-
cas de funcionamento em caráter permanente e estabelecerá 
reuniões periódicas de sua estrutura colegiada.

Art. 97. A nomeação do Secretário-Executivo e dos coordenadores 
dos Comitês Técnicos do Observatório Nacional de Migração será 
feita pelo Diretor-Geral da Autoridade Nacional Migratória.
§1º Os colegiados dos comitês técnicos terão sua formação estabele-

cida em Resolução da Autoridade Nacional Migratória e indicação 
de membros por ato do Diretor-Geral.

§2º Poderão ser convidados para participar das reuniões dos Comitês 
Técnicos representantes de órgãos da administração pública fede-
ral, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, e de entidades não 
governamentais.

Art. 98. O Observatório poderá conceder bolsas a estudantes, pesqui-
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sadores e professores vinculados a Intituições de Pesquisa Científica 
e de Educação Superior.
Art. 99. O Observatório poderá estabelecer chamadas públicas inter-
nas e inernacionais com o objetivo de firmar parcerias com organiza-
ções com especialidade na area dos estudos migratórios aplicados.

CAPíTULO viii
Da Câmara de Articulação Sindical

Art. 100. Fica criada, na estrutura da Autoridade Nacional Migratória, 
colegiado de articulação e concertamento político e social com a fi-
nalidade de dirimir dúvidas sobre os reflexos laborais das normas de 
caráter migratório e recomendar ações, programas, normas e outras 
atividades nesse âmbito.
Parágrafo único. A Diretoria Adjunta para integração de políticas e 

serviços sociais será responsável por apoiar permanentemente as 
atividades e rotinas desenvolvidas pela Câmara de Articulação 
Sindical e por suas reuniões colegiadas, eventos e projetos.

Art. 101. A Câmara de Articulação Sindical será composta por repre-
sentantes das 5 (cinco) centrais sindicais mais representativas em 
termos de volume de entidades sindicais vinculadas e de trabalhado-
res representados, bem como por 5 (cinco) confederações de repre-
sentação de segmentos de empregadores.

CAPíTULO iX
Da Ouvidoria da Autoridade Nacional migratória

Art. 102. A Ouvidoria da Autoridade Nacional Migratória é órgão es-
sencial a seu funcionamento com atribuições de:

I - Acompanhar as políticas de transparência e acesso a informação 
da Autoridade Nacional Migratória;
II – Acompanhar a efetividade das ações de acompanhamento e 
diálogo social promovidas pela Autoridade Nacional Migratória;
III - Receber, acompanhar e promover a efetiva internalização ma-
nifestações, denúncias e sugestões relacionadas à atuação da 
Autoridade Nacional Migratória;
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IV – Supervisionar e implementar medidas de correição a órgãos 
da Administração Pública com relação ao acesso a serviços públi-
cos para migrantes.

CAPíTULO X
Do patrimônio, das receitas e da gestão 

administrativa, orçamentária e financeira
Art. 103. Compete ao Diretor-Geral orientar, coordenar e supervisio-
nar as atividades administrativas da Autoridade Nacional Migratória, 
respeitadas as atribuições dos dirigentes dos demais órgãos previstos 
nesta Lei.
Parágrafo único. A Diretoria Colegiada constituirá unidade gestora, 

para fins administrativos e financeiros, competindo ao Diretor-
-Geral ordenar as despesas pertinentes às respectivas ações orça-
mentárias.

Art. 104. Anualmente, o Diretor-Geral, ouvido o CMig, encaminhará 
ao Poder Executivo a proposta de orçamento da  Autoridade Nacional 
Migratória e a lotação ideal do pessoal que prestará serviço àquela 
autarquia.
Art. 105.  Constituem receitas próprias da Autoridade Nacional Mi-
gratória:

I - a arrecadação originada da aplicação de multas decorrentes da 
aplicação desta Lei;
II - a retribuição por serviços de qualquer natureza prestados a 
terceiros;
III - as dotações consignadas no Orçamento Geral da União, crédi-
tos especiais, créditos adicionais, transferências e repasses que lhe 
forem conferidos;
IV - os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos 
celebrados com entidades ou organismos nacionais e internacio-
nais;
V - as doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe fo-
rem destinados;
VI - os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e 
imóveis de sua propriedade;
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VII - o produto da venda de publicações, material técnico, dados e 
informações;
VIII - os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das 
receitas previstas neste artigo, na forma definida pelo Poder Exe-
cutivo; e
IX – quaisquer outras receitas, afetas às suas atividades, não espe-
cificadas nos incisos I a IX do caput deste artigo.

Parágrafo único. As multas arrecadadas na forma desta Lei serão reco-
lhidas a Fundo específico a que faz menção esta lei.

Art. 106. A Autoridade Nacional Migratória submeterá anualmente 
proposta orçamentária ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão para inclusão na lei orçamentária anual, a que se refere o § 5º 
do art. 165 da Constituição Federal.
§ 1º A Autoridade Nacional Migratória  fará acompanhar as propostas 

orçamentárias de quadro demonstrativo do planejamento pluria-
nual das receitas e despesas, visando ao seu equilíbrio orçamen-
tário e financeiro nos 5 (cinco) exercícios subsequentes.

§ 2º A lei orçamentária anual consignará as dotações para as despesas 
de custeio e capital da Autoridade Nacional Migratória, relativas 
ao exercício a que ela se referir.

Art. 107.  Somam-se ao atual patrimônio da Autoridade Nacional 
Migratória os bens e direitos pertencentes ao Ministério da Justiça.

tÍtuLo X
dAs sAnções

Art. 108. Constitui infração administrativa, nos termos desta Lei:
I – a estada de imigrante no território nacional depois de esgotado 
o prazo legal de sua documentação:
Sanção – multa por dia de excesso e deportação, caso o imigrante 
não saia no prazo fixado, salvo em caso de atividades científicas, 
culturais e esportivas.
II – deixar o imigrante de apresentar-se no órgão competente nos 
casos e prazos previstos nesta Lei, desde que devidamente cienti-
ficado de tais prazos:
Sanção – multa.
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Art. 109. As multas serão aplicadas mediante processo administrati-
vo, garantido o contraditório e a ampla defesa.

tÍtuLo Xi
dAs disposições FinAis

Art. 110. A presente lei não prejudica direitos e obrigações estabele-
cidos por acordos internacionais vigentes para o Brasil e mais benéfi-
cos ao fronteiriço e ao migrante, em particular os acordos firmados no 
âmbito do Mercado Comum do Sul - Mercosul.
Art. 111. As autoridades brasileiras serão tolerantes quanto ao uso do 
idioma do fronteiriço e do imigrante quando se dirigirem aos órgãos 
ou repartições públicas para reclamar ou reivindicar os benefícios 
decorrentes desta lei.
Art. 112. Ficam revogadas todas as medidas impeditivas de reingres-
so em território brasileiro que constem dos decretos de expulsão 
emitidos há mais de cinco anos, contados da data da promulgação da 
presente lei.
Art. 113. Ficam revogados: 

I - a Lei nº 818, de 18 de setembro de 1949;
II - a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 - Estatuto do Estrangei-
ro; e
III - o art. 69 da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 114. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I – Situação do Anteprojeto de Lei de migrações e promoção dos direitos dos 
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