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RESUMO 

 

Este trabalho trata da Lei n. 13.445 de 2017, conhecida também como a Lei de 
Migração, que entrou em vigor revogando a Lei nº 6.815 de 19 de Agosto de 1980, o 
Antigo Estatuto do Estrangeiro, elaborado ainda em período ditatorial, refletindo o 
nacionalismo extremo da época, sob uma perspectiva comparativa, ressaltando o 
caráter humanista da Nova Lei, que incluiu diversas especificidades de vistos de 
acordo com a situação do estrangeiro, abrindo possibilidade para regularização da 
situação, além de formas de acolhida humanitária. Também é abordado o processo 
histórico de migração em um nível global, incluindo o tratamento do direito 
internacional para com a migração sob uma perspectiva de gênero, e as 
contribuições de diversos setores da sociedade que influenciaram a redação da 
Nova Lei. Além de estudos bibliográficos, também é realizado também coleta de 
dados locais da Polícia Federal de Volta Redonda, Rio de Janeiro, que exemplifica 
um recorte da situação de imigração no sul fluminense. 

 

Palavras-chave: Migração; Lei de Migração; Estatuto do Estrangeiro; comparação; 
histórico de migração. 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis discusses Law n. 13.445 of 2017, also known as the Migration Law, 
which came into force repealing Law n. 6.815 of August 19, 1980, the former 
Foreigner Statute, which was elaborated in a dictatorial period, reflecting the extreme 
nationalism of the time, from a perspective of comparison, emphasizing the 
humanistic character of the New Law, which included various visa specificities 
according to the situation of the foreigner, opening possibility for regularization of 
their situation, as well as forms of humanitarian reception. It also addresses the 
historical process of migration on a global level, including the treatment of 
International Law for migration from a gender perspective, and the contributions of 
various sectors of society that have influenced the drafting of the New Law. Besides 
bibliographic studies, it was also taken local data of the Federal Police of Volta 
Redonda, Rio de Janeiro, that exemplifies a cut of the immigration situation in the 
south of Rio de Janeiro. 

 

Keywords: Migration; Law of Migration; Foreign Statute; Comparation; migration 
history. 

  



 
 

 

RESUMEN 

 

Esta tesis discute la Ley n. 13.445, de 2017, también conocida como la Ley de 
Migración, que entró en vigencia en reemplazo de la Ley n. 6.815 de 19 de Agosto 
de 1980, conocida como el antiguo Estatuto del Extranjero, que fue elaborada 
durante el período dictatorial, reflejando el extremo nacionalismo de la época. Desde 
un punto de comparación, la nueva ley hace énfasis en la perspectiva humanitaria al 
incluir varias especificidades de visa según la situación de la persona extranjera, lo 
que abre la posibilidad de regular su situación, además de ser atendida de forma 
más humanitaria. La tesis también abarca el proceso histórico de migración a un 
nivel global, incluyendo el tratamiento de una Ley Internacional de Migración desde 
una perspectiva de género, y las contribuciones de varios sectores de la sociedad 
que han influido en la redacción de la Nueva Ley. Además de estudios bibliográficos, 
también se incluyen datos locales de la Policía Federal de Volta Redonda, Río de 
Janeiro, que ejemplifican una parte de la situación de inmigración en el sur de Río de 
Janeiro. 

 

Palabras clave: Migración; Ley de Migración; Estatuto del Extranjero; comparación; 
histórico de migración. 
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INTRODUÇÃO 

 

O conceito de migração, em especial em sua modalidade internacional1, tem 

se transformado ao longo da história e de acordo com certos geopolíticos. De acordo 

com Patarra:  

 

No cenário da globalização, as recentes tendências de movimentos 
migratórios internacionais também vêm demandando a reavaliação 
de paradigmas para serem melhor conhecidas e entendidas. Para 
tanto, tornam-se imprescindíveis a incorporação de novas dimensões 
explicativas e uma revisão da própria definição do fenômeno 
migratório2. 

 

A migração entendida simplesmente como o deslocamento de pessoas entre 

as fronteiras territoriais é uma ação inerente à própria Humanidade. Diversos fluxos 

populacionais já foram descritos, inclusive na Bíblia e outros textos religiosos. As 

razões de tais movimentos variam de acordo com a época e os acontecimentos 

históricos produzindo diversos estudos a seu respeito.  

 

A migração está presente na história do ser humano desde o seu 
começo: as primeiras relações sobre os movimentos populacionais 
podem ser encontrados na Bíblia e outras fontes históricas da 
Antiguidade. O êxodo dos judeus do antigo Egito (aproximadamente 
em 1200 a.C.), a migração dos gregos na região mediterrânea 
(desde 800 a.C.) são apenas alguns exemplos desses processos. Os 
homens migravam sempre, porém desde o século XIX pode-se 
observar a intensificação dos movimentos populacionais no quadro 
mundial3. 

 

Tal assunto merece relevância porque apesar deste processo migratório ter 

existido desde sempre, a quantidade de pessoas e o perfil das mesmas tem se 

                                                        
1 Por oposição às migrações internas ocorridas no Brasil. 
2Patarra, Neide Lopes. (2005). Migrações internacionais de e para o Brasil contemporâneo: volumes, 
fluxos, significados e políticas. São Paulo em Perspectiva, 19(3), 23-33. 
https://dx.doi.org/10.1590/S0102-88392005000300002, p. 24. 
3Brzozowski, Jan. (2012). Migração internacional e desenvolvimento econômico. Estudos Avançados, 
26(75), 137-156. https://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142012000200009, p. 137. 
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modificado ao longo do tempo. Alguns historiadores4 definiram que o século XXI foi 

o século da migração diante do fato de ter triplicado o número de imigrantes 

internacionais, passando de 76 milhões em 1960, para 214 milhões em 20105.  

Inobstante tal fato, estudos sobre a participação feminina na migração 

internacional são poucos nesta seara. De acordo com Assis e Kosminsky,  

 

(a) participação das mulheres nas migrações internacionais tem sido 
negligenciada por pesquisadores e formuladores de políticas 
públicas, ou que estas têm sido representadas de maneira 
estereotipada como "dependentes passivas". Assim, embora muitas 
vezes os dados sobre os contingentes de mulheres aparecessem 
nos estudos, suas experiências, vivências, trabalhos, ficavam 
encobertos na categoria "migrante", considerada gender-blind6. 

 

O histórico deixado pelo Estatuto do Estrangeiro é um grande reforço a 

todos os anos negligentes da pátria brasileira perante o migrante, sendo fruto de um 

período ditatorial e protetor de costumes retrógrados e que impediam avanços em 

direção à comunhão entre nacionais e estrangeiros, apesar de estar explícito no art. 

5º a igualdade de tratamento7. 

A Lei 13.445/17 surge de uma série de estudos e comprometimento com a 

sociedade civil e organizações internacionais 8  para amenizar esse legado 

vergonhoso que perdurou até meados de 2017. 

Em um contexto de novos diálogos internacionais que buscaram harmonia 

entre os países, com consequente aumento na liberdade de locomoção dos 

                                                        
4Castles and Miller, 2009, apud Brzozowski, Jan. (2012). Migração internacional e desenvolvimento 
econômico. Estudos Avançados, 26(75), 137-156. https://dx.doi.org/10.1590/S0103-
40142012000200009, p. 137 
5Brzozowski, Jan. (2012). Migração internacional e desenvolvimento econômico. Estudos Avançados, 
26(75), 137-156. https://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142012000200009, p. 137 
6Assis, Gláucia de Oliveira, & Kosminsky, Ethel V.. (2007). Gênero e migrações contemporâneas. 
Revista Estudos Feministas, 15(3), 695-697. https://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2007000300012, 
p. 695. 
7 Art. 5º 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, nos termos seguintes: […]. 
8  OEA. CIDH celebra aprovação da nova Lei de Migração do Brasil. Disponível em: 
http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2017/078.asp. Acesso em: 20 de Nov. de 2018. 
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nacionais e estrangeiros, o Brasil deu mais um passo para o fortalecimentos das 

relações globais9. 

A Nova Lei foi recebida como um marco histórico a favor do tratamento 

humanitário do estrangeiro, ampliando e tornando mais específicas as possibilidades 

de concessão de vistos, além de terem sido implantados critérios mais objetivos  

para a concessão destes, desta vez menos burocráticos e menos demorados. 

Além de mais facilidade e agilidade na concessão dos vistos, a estadia do 

nacional de país alheio foi melhorada. Agora o estrangeiro tem mais oportunidades 

fáticas de trabalho, podendo também sua família ser inserida no mercado de 

trabalho. 

Esses e outros avanços e detalhes históricos serão melhor debatidos ao 

longo deste trabalho, que tem como objetivo destacar a Lei 13.445/2017 como um 

ganho não apenas para o Brasil, mas como para o mundo como um todo, que se 

beneficia diretamente dessa mudança de paradigmas.   

 

 

  

  

                                                        
9 A exemplo da criação do visto férias-trabalho, incluído no art. 14, ‘f’, da Nova Lei, fruto de inúmeros 
encontros internacionais, que agora pode ser garantido independente de acordo bilateral, bastando 
que o país de procedência do estrangeiro demonstre boa-fé, com uma simples carta diplomática, 
entre outros meios. 



15 
 

 

1. UMA BREVE SÍNTESE HISTÓRICA DA IMIGRAÇÃO EM CONTEXTO GLOBAL. 

 

1.1. ASPECTOS DA EVOLUÇÃO DO PERFIL MIGRATÓRIO BRASILEIRO. 

 

Houve um aumento significativo do número de migrantes de países 

desenvolvidos, sobretudo da Itália, representando mais de 30 mil italianos entre 

2000 e 201510, em especial desde 2010, e dos Estados Unidos e de Portugal, o que 

tem sido denominado por especialistas como uma terceira onda migratória para o 

Brasil11. 

Houve, também, um aumento significativo do número de migrantes por 

questões humanitárias, sobretudo da Venezuela e do Haiti12, o que implicou também 

no  crescimento quantitativo de imigrantes de países mais pobres, sobretudo negros 

e pardos, de menor nível de escolaridade desde 2000.  

A grande maioria dos imigrantes que estava no Brasil em 2000 e 2010 é 

composta por brancos, com idade entre 40 e 64 anos, que se dirigiram para os 

Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Esses Estados 

detinham 71% dos imigrantes em 2000 e 63% em 2010. Com o aumento da 

imigração de países vizinhos, a expectativa é que o número de imigrantes se 

distribua melhor, sobretudo nas regiões Norte e Centro-Oeste do país13.  

Ainda, de acordo com Wagner Oliveira14:  

 

Em comparação com a população brasileira como um todo, os 
migrantes são, em geral mais jovens; quase 90% em idade ativa em 
comparação com 65% na população como um todo. Além disso, em 
relação aos que estão no mercado de trabalho formal, há uma maior 
proporção de estrangeiros com ensino superior completo ou mais 

                                                        
10 SUGIMOTO, Luiz. País recebe 30 mil novos imigrantes italianos entre 2000 e 2015. Disponível em: 
https://www.unicamp.br/unicamp/ju/675/pais-recebe-30-mil-novos-imigrantes-italianos-entre-2000-e-
2015. Acesso em: 21 de Nov. de 2018. 
11 IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010. Dados levantados por OLIVEIRA, A. T. O perfil geral 
dos imigrantes no Brasil a partir dos censos demográficos de 2000 e 2010 in Cadernos Obmigra. 
Revista de migrações internacionais, v. 1., n. 2 (2015).  
12 Polícia Federal, com dados tabulados por http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/06/em-10-anos-
numero-de-imigrantes-aumenta-160-no-brasil-diz-pf.html. Acesso em: 21 de Nov. de 2018. 
13 IBGE, Censos Demográficos de 2000 e 2010. Dados levantados por OLIVEIRA, A. T. O perfil geral 
dos imigrantes no Brasil a partir dos censos demográficos de 2000 e 2010 in Cadernos Obmigra. 
Revista de migrações internacionais, v. 1., n. 2 (2015).  
14 DAPP (Diretoria de Análise de Políticas Públicas) da FGV Rio. 
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(33% contra 16% entre os brasileiros). Pode-se dizer que, além de 
uma parcela grande de imigrantes com baixa qualificação que cobre 
déficits de mão de obra em determinadas áreas, há uma 
considerável população de alta qualificação que, usualmente, migra 
para o país a partir da demanda de um empregador local15. 

 

Assim, os dados apresentados são interpretáveis como sendo o imigrante, 

predominantemente aquele que migra para buscar melhores condições de vida 

através do labor, e que são, majoritariamente, pessoas sem grandes instruções 

escolares, e quando as possuem, imigram com por conta de um prévio contato que 

explicita a necessidade da mão de obra qualificada, sendo inclusos formalmente no 

mercado de trabalho através de registro. 

Ainda, o Brasil buscou, através da Lei do Migrante, impulsionar a mão de 

obra e intelecto qualificado, facilitando também a estadia do imigrante e sua família, 

por permitir que esta consiga adquirir residência por motivo de reunião familiar e, 

inclusive, trabalhar sem a necessidade de prévio contrato, além de poderem trocar 

de emprego livremente e serem encorajados a adquirirem a cidadania brasileira:  

 

Enquanto que no Estatuto do Estrangeiro, apenas era possível com 
um contrato prévio de trabalho, autorização do antigo empregador e 
necessidade de sair do país por longo período para mudar de 
emprego, proibição da família trabalhar, na nova lógica, tudo se 
altera. A ideia da nova lei é o Governo Brasileiro, via CNIG, 
determinar quais as áreas estratégicas em que há carência de 
profissionais habilitados, com nível superior. Nesse caso, a entrada 
do imigrante será bastante facilitada. Portadores de diplomas ou 
habilidades desejadas poderão vir para o Brasil, mesmo sem 
contrato prévio de trabalho, para procurar emprego. Os familiares 
passam a ter direito de residência por motivo de reunião familiar e 
podem trabalhar normalmente. Toda a família pode e é incentivada a 
trabalhar no país e ganhar cidadania, integrando-se completamente. 
É livre a mudança de emprego, sem a necessidade de autorizações 
dos órgãos de controle, do antigo empregador ou mesmo a saída do 
país16.  

 

                                                        
15 CHARLEUX, João Paulo. Qual o retrato da migração estrangeira hoje no Brasil, segundo este 
especialista. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2017/08/26/Qual-o-retrato-da-
migra%C3%A7%C3%A3o-estrangeira-hoje-no-Brasil-segundo-este-especialista. Acesso em: 21 de 
Nov. de 2018. 
16 VARELA, Marcelo Dias; OLIVEIRA, Clarisse G.; OLIVEIRA, Mariana S. C.; LIGIERO, Adriana P.. O 
Caráter Humanista Da Lei de Migrações: avanços da Lei n. 13.445/2017 e os desafios da 
regulamentação. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 14, n. 2, 2017 p. 259. 
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Um dos reflexos dessa migração predominantemente em busca de trabalho 

pode ser notado na distribuição geográfica de imigrantes no território brasileiro: 

 
Em geral, os migrantes estão concentrados nos grandes centros 
urbanos do país, em especial na região Sudeste. Enquanto cerca de 
40% da população brasileira encontra-se nessa região, mais de 65% 
da população migrante se concentra ali.  
Dado que a maior parte dos migrantes buscam inserção no mercado 
de trabalho, é natural que estejam concentrados nos locais onde 
possivelmente haverão mais oportunidades.  
No caso específico dos haitianos, há uma forte concentração na 
região Sul do país, devido a uma série de fatores, mas em especial à 
já mencionada demanda passada por mão de obra de baixa 
qualificação na região. Não há, no entanto, ações explícitas por parte 
do Estado de orientação da distribuição regional dos migrantes. Uma 
política estratégica de migração laboral pode criar mecanismos para 
orientar os migrantes para os locais onde de fato eles possam ter 
uma integração satisfatória17. 

 

Apesar de o número de autorização de residências ter caído em um 

panorama geral, e também ter havido a diminuição percentual de autorizações para 

o Rio de Janeiro e São Paulo neste terceiro trimestre em comparação com o terceiro 

trimestre de 2017, nota-se que ainda estes dois estados são os que tem mais 

concentração geográfica de imigrantes. Nessa linha: 

 

                                                        
17 CHARLEUX, João Paulo. Qual o retrato da migração estrangeira hoje no Brasil, segundo este 
especialista. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2017/08/26/Qual-o-retrato-da-
migra%C3%A7%C3%A3o-estrangeira-hoje-no-Brasil-segundo-este-especialista. Acesso em: 21 de 
Nov. de 2018. 
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18 

 

Percebe-se que os dois estados reconhecidos inclusive pelos cidadãos 

brasileiros como os que mais aportam oportunidade de trabalho são justamente os 

que trazem maior número de concessão de autorização de residência, havendo 

grande disparidade em comparação com os outros estados, demonstrando o 

impacto da busca por labor na densidade demográfica. 

                                                        
18  OBMigra. Autorizações de residência concedidas a imigrantes, Relatório 3o Trimestre (jul-set) 
2018/ Observatório das Migrações Internacionais; Ministério do Trabalho/ Conselho Nacional de 
Imigração. Brasília, DF: OBMigra, 2018. Disponível em: 
http://obmigra.mte.gov.br/index.php/relatorios-cgig-e-cnig%09. Acesso em: 25 de Nov. de 2018. 
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1.2. A POLÍTICA DE IMIGRAÇÃO BRASILEIRA NO CONTEXTO DO PERÍODO DE 

VIGÊNCIA DO  ESTATUTO DO ESTRANGEIRO: A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS 

DISCRIMINATÓRIOS COMO BARREIRA ARBITRÁRIA DE IMIGRAÇÃO. 

 

A questão da migração encontra-se estreitamente vinculada ao Estado e ao 

seu interesse nacional. Zolberg destaca a forma por meio da qual a política 

imigratória serve ao sistema westfaliano de Estado: 

 

O regime de restrição à imigração prevalece no mundo inteiro porque 
constitui uma condição sine qua non para a manutenção do sistema 
internacional westfaliano de Estados, bem como para a manutenção 
da posição privilegiada dos Estados centrais em meio a condições 
altamente desiguais. Modelos econômicos sugerem que a hipotética 
eliminação das fronteiras estimularia o crescimento econômico 
mundial, mas também resultaria em uma equalização das condições 
e ainda produziriam uma ampla redistribuição de renda em benefício 
das populações dos países pobres. Na realidade, fronteiras servem 
para evitar que o trabalho atinja o mesmo valor em todos os lugares, 
e ainda para evitar que pessoas de países pobres tenham acesso 
aos “bens públicos” dos principais países de destino, que agora 
constituem parte importante da renda de sua população19. 

 

Por outro lado, os indivíduos encontram-se amparados por uma cidadania 

cosmopolita20 (Weltbürger) ou transnacional.21 Esta cidadania reconhece a extensão 

dos direitos civis, políticos e sociais dos indivíduos para além de suas fronteiras 

nacionais. Esta cidadania cosmopolita também pode ser definida em termos de 

dignidade humana e da liberdade individual, que permite a auto-realização, interação 

social e envolvimento civil, e está altamente ligada às políticas de imigração.22.  

A tensão entre o direito dos indivíduos se locomoverem e as políticas 

migratórias realizadas pelos Estados é inevitável. Em especial porque a política de 

imigração de um dado Estado apresenta, além do tipo de imigrante ideal, o tipo de 

imigrante que não está alinhado com as expectativas de cidadãos bons o suficiente 

para se estabelecerem em determinado país. Ou, por exemplo, como no caso da 

                                                        
19 ZOLBERG, A. R., 2006. A Nation by Design-Immigration Policy in the Fashioning of America.New 
York: Russell Sage Foundation, p. 14. 
20LINKLATER, A Critical Theory and world politics: citizenship, sovereignty and humanity. London; 
New York: Routledge, 2007. 
21 FOX, Jonathan. Unpacking “transnational citizenship. In: Annu. Rev. Polit. Sci. 2005. 8:171–201. 
22WALSUM, Sarah van e SPIJKERBEER, Thomas. Women and immigration law: new variations on 
classical feminist themes.UK, Routledge´s, 2007, p. 3 
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legislação brasileira enquanto em vigor o Estatuto do Estrangeiro, possam servir ao 

desenvolvimento econômico do país.23 

Em várias legislações nacionais, o sonho do ingresso regular pode ser 

desfeito por insuficiência de recursos financeiros, ausência de carta-convite, 

ausência documento comprovando reserva de hotel, ausência de seguro de saúde 

internacional, dentre outros motivos que apenas configuram um critério subjetivo e 

imprevisível. Isto porque no momento da entrada do imigrante, são costumeiramente 

exigidos documentos que comprovem sua intenção em permanecer no país, como 

carta de aceite em alguma instituição situada no novo país, comprovante de 

matricula em caso de o motivo ser educacional, endereço da estadia, plano de 

saúde, e a lista segue.  

Em razão das exaustivas demandas, entre as quais as listadas acima, a 

conquista do visto não é garantia de que a entrada do imigrante será aceita sem 

implicações. A imigração é gentil com aqueles que se enquadram no tipo de cidadão 

ideal desejado pelo país. Países mais intolerantes a diferenças culturais tendem a 

aceitar melhor pessoas brancas, com dinheiro suficiente para contribuir com a 

economia nacional, que falam a língua do novo país e que tiveram acesso à 

educação especializada. Desta forma, é acreditado que as pessoas que 

correspondem às expectativas supracitadas, entre outras cada vez mais 

excludentes, podem contribuir positivamente para o novo país, sendo aceitas com 

maior facilidade.  

O histórico de imigração brasileira é o retrato perfeito de como as 

expectativas da população são projetados nos imigrantes. Em relação à imigração 

italiana24, por exemplo, após a lei do ventre livre, foi aprovada a modalidade de 

imigração subvencionada. Tal imigração surgiu por iniciativa dos fazendeiros que 

preferiam custear a vinda de famílias italianas para o Brasil ao contratar mão de obra 

negra em suas fazendas. A pratica, com o tempo foi sendo passada para os 

governos provinciais e imperial e depois para os governos estaduais e federal, de 

forma a se estender pelo longo período de 1870 a 1930.  

                                                        
23Lei N° 6.815/1980, Artigo 16, 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. (Estatuto do Estrangeiro). 
24GOMES, Angela de Castro. Imigrantes italianos: entre a italianitá e a brasilidade. In: Brasil: 500 
anos de povoamento, IBGE, Rio de Janeiro, 2007, p. 164. 
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Em contrapartida, durante o mesmo período, a imigração japonesa no Brasil 

não foi incentivada pelo povo ou pelo governo brasileiro por conta de suas 

diferenças físicas e culturais 25 . Nesse período, o Brasil estava em busca do 

branqueamento da população, e por isso houve uma resistência à entrada do povo 

asiático.  

Com o passar do tempo algumas mudanças se fazem no pensamento de um 

país, mas a lógica da aceitação do imigrante conforme o tipo ideal pretendido pelo 

país permanece, acompanhando as novas nuances da opinião do povo e governo. 

Em alguns lugares do mundo, além da barreira legal, foram construídos 

muros como forma física de impedimento para a entrada de estrangeiros26. Temos o 

exemplo de longa data do grande extenso muro que separa os EUA do México, a fim 

de evitar imigração mexicana para o território estadunidense, associado com a forte 

violência empregada para este fim.27 

Na Europa os muros também não param de ser erguidos28 . Mais uma 

tentativa inconsequente de barrar a entrada de imigrantes em situação de 

necessidade, por vezes culminando na morte de imigrantes que saíram de seu 

Estado caótico em busca de condições de vida menos desumanas, e que não 

encontraram amparo do outro lado da fronteira. Ao contrário, encontraram muros, 

golpes, jatos de água e grandes esforços que contrariam o mito da tão prezada 

solidariedade europeia29.  

                                                        
25 IBGE. Razões da imigração japonesa. Disponível em: http://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-
brasileiro-e-povoamento/japoneses/razoes-da-emigracao-japonesa. Acesso em: 22 de março de 
2016. 
26LAPOUGE, G. Europa constrói muros para barrar imigrantes. Estadão. São Paulo.  09 de jan. de 
2011. Disponível em: http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,europa-constroi-muros-para-
barrar-imigrantes-imp-,663844. Acesso em: 20 de mar. de 2016. 
27 Adital. México. 02 de jun. de 2001. Disponível em: 
http://www.adital.com.br/site/noticia2.asp?lang=PT&cod=1091. Acesso em: 16 de março de 2016. 
28 COELHO, L. Áustria constrói novo muro para impedir entrada de refugiados. Expresso. 15 de abr. 
de 2016. Disponível em: http://expresso.sapo.pt/internacional/2016-04-15-Austria-constroi-novo-muro-
para-impedir-entrada-de-refugiados. Acesso em: 20 de abr. de 2016. 
29Polícia usa gás e jatos de água contra migrantes na fronteira húngara. G1. São Paulo. 16 de set. de 
2015. Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/migrantes-e-policia-entram-em-
confronto-na-fronteira-hungara.html. Acesso em: 22 de abr. de 2016. 
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Em meio ao caos contra a imigração na Europa, a Alemanha representou, 

por um longo período, esperança para o povo sírio e demais estrangeiros que 

precisaram se estabelecer em um novo país30. 

O Regulamento de Dublin31 estabelece uma determinada hierarquia com 

relação ao requisito de asilo para estrangeiros, sendo um dos critérios a requisição 

de asilo logo no primeiro país no qual chegam dentro do continente europeu. Apesar 

do regulamento supracitado, em agosto de 2015, a Alemanha abriu uma exceção 

para sírios em busca de asilo, independente de qual foi o primeiro país europeu no 

qual estes ingressaram32 , proporcionando condições dignas, com oportunidades 

capazes de proporcionar esperança depois de tanta desilusão para esse povo.  

Entretanto, o início de 2016 trouxe más notícias para os estrangeiros. Até 

mesmo a esperançosa Alemanha de outrora começou a apresentar esgotamento do 

espaço cedido aos oriundos de outros países, ameaçando iniciar um processo de 

expulsão em massa, juntamente com a Suécia.33 

Face a seletividade arbitrária, cabe lembrar das palavras de Costa 

Douzinas34: 

 

A humanidade é, portanto, uma condição avaliada e classificada com 
muitas sombras e camadas entre o Ocidente super-humano, branco, 
heterossexual masculino em uma extremidade, e o não humano, os 
prisioneiros dos campos de concentração ou os refugiados em fuga, 
na outra. Tornar-se mais ou menos humano por meio da distribuição 
vigiada dos direitos é o jeito moderno de criar o sujeito como animal 
social. 

 

 

                                                        
30 Por que os refugiados querem ir à Alemanha?. BBC. 8 de set. de 2015.  Disponível em: 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150908_europa_refugiados_hb. Acesso em: 14 de 
mar. de 2016. 
31 EUROPEAN COUNCIL ON REFUGEES AND EXISILES. Dublin Regulation. Disponível em: 
http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/protection-in-europe/10-dublin-regulation.html. Acesso em: 
22 de abr. de 2016. 
32 Por que os refugiados querem ir à Alemanha?. BBC. 8 de set. de 2015.  Disponível em: 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150908_europa_refugiados_hb. Acesso em: 14 de 
mar. de 2016. 
33OTERO, L. DONCEL, L. Alemanha e Suécia aceleram expulsão de imigrantes. Berlim/Madri. El 
País. 30 de jan. de 2016. Disponível em: 
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/28/internacional/1453969259_416765.html. Acesso em: 15 de 
abr. de 2016.  
34 DOUZINAS, Costas. O fim dos direitos humanos. São Leopoldo: UNISINOS, 2009 op. cit., p. 376. 
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Fruto do Estatuto do Imigrante de 198035, período ainda ditatorial no qual o 

nacionalismo era exaltado, a falta de praticidade advinda da burocracia excessiva 

que a máquina reguladora da situação dos imigrantes no Brasil apresentava era 

preocupante, entendida como um grande empecilho para o desenvolvimento 

econômico e no território nacional, por, dentre outros motivos, dificultar que mão de 

obra especializada natural de outro país fosse devidamente regulamentada e apta a 

exercer suas funções no Brasil com um mínimo de clareza e agilidade que o mundo 

imediato exige. 

Sob uma perspectiva neoclássica, pode-se entender o principal motivo da 

migração como sendo a desigualdade existente entre os Estados36, sendo que onde 

há menor concentração de capital, menos se faz atraente a imigração de mão de 

obra, e quanto maior a concentração de capital, maior é a emigração de mão de 

obra. Estes dados se justificam pela premissa de que onde existe maior 

concentração de capital a valorização do trabalho é maior e as oportunidades são 

mais concretas. 

Apesar da distancia de aproximadamente 10 mil quilômetros que separam 

Síria e Brasil, este último foi um alvo de imigração por parte dos sírios37. Entre 2011 

até agosto de 2015, o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) afirmou que 

2.077 sírios receberam asilo brasileiro, um número expressivo que superou alguns 

dos principais países da rota europeia de imigração.  

A partir do final de 2010 até setembro de 2014, a polícia federal calculou que 

um total de 39 mil imigrantes chegaram ao Acre, sendo esse numero constituído 

majoritariamente por haitianos e senegaleses – dos quais, até novembro de 2013, 

21% eram mulheres38 – com o intuito de irem para regiões mais desenvolvidas do 

                                                        
35  BRASIL. Estatuto do estrangeiro. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6815.htm. Acesso em: 26 de mar. de 2016.  
36 BRZOZOWSKI, J.  Migração internacional e desenvolvimento econômico. Estudos avançados, 137-
156, 26 (75), 2012. p. 139 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ea/v26n75/09.pdf. Acesso em: 10 
de abr. de 2016.  
37BARRUCHO, L. G.; COSTA, C. Brasil acolhe mais sírios que países na rota européia de refugiados. 
BBC Brasil. 9 de set. de 2015 Disponível em: 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150904_brasil_refugiados_sirios_comparacao_inter
nacional_lgb. Acesso em: 15 de abr. de 2015. 
38 INSTITUTO MIGRAÇÕES E DIREITOS HUMANOS. Residência permanente – haitianos: projeto 
“estudos sobre a migração haitiana e diálogo bilateral”. Disponível em: 
http://www.migrante.org.br/images/arquivos/pesquisa-migrantes-brasileira-acre.pdf. Acesso em: 21 de 
mar. de 2016.  



24 
 

 

país39. Muitos deles chegavam ao Brasil sem muita noção concreta do que vieram 

buscar e poucos falavam português, ainda que com extrema dificuldade. Apenas 

tinham em mente oportunidades e melhores condições em uma forma abstrata. 

A situação frágil dos imigrantes chama a atenção de aliciadores, que fazem 

falsas promessas e atraem haitianos e senegaleses para uma rede de trabalho 

escravo, tráfico de pessoas, exploração sexual e outras atrocidades40. 

Em agosto de 2014 foram resgatados doze haitianos e dois bolivianos em 

condições análogas à escravidão41. Os trabalhadores foram encontrados em uma 

oficina têxtil na região central de São Paulo, com jornadas laborais de 15 horas e 

passando fome. O quadro de abusos é agravado por conta da desarmonia que 

existe entre realidade social, legislação e fiscalização.   

Quando não eram tratados como mercadorias sem valor, os imigrantes nas 

condições descritas eram vistos pelos empregadores como mão de obra barata, 

flexível e desvalorizada42. Os estrangeiros, por estarem vulneráveis, entendem a 

proposta de trabalho desvalorizado como uma ótima oportunidade, e se submetem 

ao que um brasileiro instruído não se submeteria.  

Além do aspecto econômico, há de ser considerada a perda cultural que 

traduz a falta de incentivo e estrutura para o recebimento do imigrante.  

Os novos residentes, principalmente os negros, enfrentam inúmeros tipos de 

preconceito por parte dos próprios brasileiros, que não são educados devidamente 

para encarar a vinda de um estrangeiro como algo positivo e somatório. Alguns 

nacionais chegam a associar a vinda dos imigrantes com doenças desconhecidas, 

roubo de emprego destinado aos brasileiros, entre outros males reproduzidos pelo 

desconhecimento e falta de empatia para com a situação dos povos de outros 

países. 

                                                        
39 UNHCR ACNUR. Refúgio no Brasil: uma analise estatística. Disponível em: 
http://reporterbrasil.org.br/documentos/17nov2014__factsheet.pdf. Acesso em: 20 de mar. de 2016. 
40 Imigrantes. Repórter Brasil. 15 de dez. de 2014. Disponível em: http://imigrantes.webflow.io/. 
Acesso em: 16 de mar. de 2016. 
41WROBLESKI, E. Fiscalização resgata haitianos escravizados em oficina de costura em São Paulo. 
Repórter Brasil. 22 de ago. de 2014. Disponível em: http://reporterbrasil.org.br/2014/08/fiscalizacao-
resgata-haitianos-escravizados-em-oficina-de-costura-em-sao-paulo/. Acesso em: 16 de mar. de 
2016. 
42 Imigrantes. Repórter Brasil. 15 de dez. de 2014. Disponível em: http://imigrantes.webflow.io/. 
Acesso em: 16 de mar. de 2016. 
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 Na contramão de aproveitar as oportunidades que uma pessoa ou família 

advinda de outro lugar do mundo pode ofertar aos brasileiros, estes, por ignorância e 

falta de amparo do conhecimento acerca do que pode significar um estrangeiro em 

termos de benefícios, acabam reproduzindo palavras de ódio e intolerâncias das 

mais diversas43. Desta forma, os sujeitos e a nação brasileira deixam de adquirir o 

aprendizado de uma nova língua, o desenvolvimento da capacidade de 

comunicação em âmbito internacional, a cultura inerente ao estrangeiro e todo o 

conhecimento técnico que este carrega consigo. 

Por outro lado, o Brasil apresenta um histórico de imigração por razões 

humanitárias a ser considerado, embora falte estrutura apropriada para os 

estrangeiros que compõem esse quadro, já que as cidades que os recebem, em sua 

maioria, clamam por assistência.  

Sem uma regulamentação condizente com a realidade, que além de acolher 

imigrantes, fosse capaz de proporcionar a estes oportunidades concretas e 

fiscalização para que seus direitos fossem assegurados aos mesmos, é de se 

esperar que setores como a saúde, educação, trabalho, lazer, e até mesmo 

segurança fossem ameaçados pela negligência das políticas de imigração e 

fiscalização. 

Apesar da falta de regulamentação humanitária da época, houve iniciativas 

que buscam melhorar a situação do estrangeiro e merecem destaque neste trabalho. 

Em julho de 2009, o governo federal anunciou uma anistia para os 

imigrantes ilegais que houvessem entrado no país até 1° de fevereiro do mesmo 

ano, com o intuito de minimizar os efeitos da ultrapassada lei de imigração44.  

No Rio de Janeiro foram oferecidas aulas de língua portuguesa e cultura 

brasileira para imigrantes e refugiados45 através do Programa Nacional de Acesso 

                                                        
43PUFF, J. Racismo contra imigrantes no Brasil é constante, diz pesquisador. BBC Brasil. Rio de 
Janeiro. 26 de ago. de 2015. Disponível em: 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150819_racismo_imigrantes_jp_rm. Acesso em: 16 
de mar. de 2016.  
44 Academia Brasileira de Direito. Jusbrasil. Disponível em: 
http://abdir.jusbrasil.com.br/noticias/1490563/governo-brasileiro-concede-anistia-a-estrangeiros-que-
vivem-ilegalmente-no-brasil. acesso em: 20 de abr. de 2016. 
45PORTAL BRASIL. Rio oferece curso de língua portuguesa para imigrantes e refugiados.  Disponível 
em: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/03/rio-oferece-curso-de-lingua-portuguesa-para-
imigrantes-e-refugiados. Acesso em: 15 de abr. de 2016. 
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ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). O curso, que começou no dia 23 de 

março de 2016 atendendo três vezes por semana os 70 alunos inscritos, surgiu de 

uma parceria entre o Ministério da Justiça, Ministério da Educação, Agência da ONU 

para Refugiados (ACNUR), Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos 

Humanos do Rio de Janeiro, Instituto Federal do Rio de Janeiro, Comitê Estadual 

Inter setorial de Políticas de Atenção aos Refugiados e Migrantes (CEIPARM) e a 

Cruz Vermelha Brasileira. O curso teve o objetivo de instruir e integrar os imigrantes 

na sociedade brasileira, para que pudessem aproveitar outras oportunidades que 

surgissem, de modo que a língua e a cultura não caracterizassem empecilhos.  

Em São Paulo, um projeto da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo trabalhou para conscientizar os imigrantes de seus direitos através de 

estudantes, pesquisadores e especialistas na área. Intitulado “Migração Legal” 46, o 

projeto coordenado pelo professor associado Wagner Menezes teve a pretensão de 

combater os medos dos imigrantes e injustiças contra os mesmo por meio do 

empoderamento pela instrução que foi oferecida pelo corpo de colaboradores.  

Mesmo com alguns aspectos positivos, a melhora do sistema de imigração 

precisou encarar mudanças rumo à excelência no acolher, capacitar e oportunizar, 

como será melhor analisado ainda neste trabalho. Afinal, educação a respeito da 

migração deve ser focada não só no ensino para os imigrantes, mas também para 

os naturais brasileiros, que devem aprender a conviver com a situação atual 

causada por efeitos colaterais de um sistema capitalista inconsequente. 

 

1.3. AS QUESTÕES DA MIGRAÇÃO FEMININA: ALGUNS DESAFIOS COMUNS 

NO BRASIL E NO MUNDO. 

 

Quando se trata de uma imigrante do gênero feminino, deve-se analisar a 

situação com o dobro de cautela, tendo em vista que em grande parte dos casos, 

recai sobre ela a obrigação social de manter a família e a ela própria com o mínimo 

de condições de sobrevivência, muitas vezes sujeitando-se esta às condições 

deploráveis de trabalho ilegal e abusos impraticáveis. 

                                                        
46UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ‘Migração Legal’: o desafio de conscientizar imigrantes sobre 
seus direitos. Disponível em: http://www5.usp.br/100818/migracao-legal-o-desafio-de-conscientizar-
imigrantes-sobre-seus-direitos/. Acesso em: 20 de abr. de 2016.   
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Historicamente, a mulher tem desempenhado trabalhos não reconhecidos, 

invisíveis e não pagos pela sociedade47, trabalhos esses que apesar da falta de 

reconhecimento e devidos ajustes, foram e seguem sendo o alicerce para a vida em 

sociedade.  

Os trabalhos associados à reprodução, predominantemente 

desempenhados pela mulher, são mantidos fora do mercado formal de trabalho e 

também fora do alcance dos devidos cuidados que deveriam ser supridos pelo 

Estado, preservando-se assim o caráter patriarcal da sociedade, na qual o homem é 

o cidadão social ideal, provedor e chefe da família. 

A relação entre o patriarcado e a imigração pode ser estabelecida de 

diversas formas. Uma mulher pode sair de seu país objetivando estabelecer-se 

como ser independente em outro país, fugindo das opressões que sofria em seu 

país de origem. 

Infelizmente, a tentativa de mudança de ares não significa que em um novo 

país a mulher terá o apoio que precisa para enfrentar todos os desafios e medos que 

o novo lugar pode apresentar, sendo que as dificuldades se multiplicam se este novo 

país em questão apresentar suas raízes mergulhadas na sociedade patriarcal. 

Nestes países, a busca pelo emprego ideal por parte das mulheres se torna 

um ato de resistência, já que o homem é aquele visto como o provedor da família, o 

único responsável pelo trabalho remunerado. Novamente, o trabalho da mulher é 

descaracterizado e o do homem exaltado. Quando a mulher se encontra sem um 

companheiro que possa corresponder às expectativas laborais, existe mais um 

motivo que a força a submeter-se a trabalhos diversos dos pretendidos ao buscar 

uma terra nova com novas oportunidades para se estabelecer. 

Em tempos de conflito armado, as mulheres são particularmente 

vitimizadas. 48  Muitas sofrem abandono por parte dos companheiros, por vezes 

forçados a se separarem de suas famílias para combater, deixando à mulher a dura 

missão de prover a sobrevivência e o sustento da família em locais sexistas e de 

difícil permanência.  

                                                        
47WALSUM, S. V.; SPIJKERBOER, T. Women and immigration Law: New variations on classical 
feminist themes. Nova York: Routledge-Cavendish, 2007. p. pg41. 
48 Brooks, Rosa Ehrenreich. Feminism and International Law: An Opportunity for Transformation 
(2002). Georgetown Law Faculty Publications and Other Works. Paper 1132. Disponível em: 
http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1132. Acesso em: 20 de mar. de 2016. 
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Essas mulheres muitas vezes, juntamente com o que restou de sua família, 

são forçadas a migar para outro país, enfrentando novas dificuldades.  

Nessa aventura, elas podem ter a sorte de chegar a um campo de 

refugiados com acesso a água e comida. Neste caso, em alguns locais, quando 

estão com seus companheiros, esses provimentos são repassados a eles, os 

chamados “chefes de família”, e depende da escolha desses seres, muitas vezes 

desolados e sem o mínimo senso de compartilhamento, dividir da maneira que lhe 

parecer mais conveniente os itens ofertados 49 , deixando a mulher e a família 

novamente em segundo plano, dependentes do reconhecimento de um homem. 

Entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro de 2013 foi realizada uma 

pesquisa pela Secretaria de Direitos Humanos (SDH) no abrigo de Brasiléia, Acre. O 

momento histórico era o de intensa imigração haitiana e senegalense para o Brasil50, 

ainda sob a égide do Estatuto de Estrangeiro, já mencionada neste trabalho. 

Neste estudo foi constatado que 21% dos estrangeiros eram do sexo 

feminino. Destas, 81% tinham entre 18 e 40 anos. 44% não chegaram a concluir o 

ensino fundamental. 40% sofreram algum tipo de violência durante a viagem, e 64% 

apresentaram o motivo de permanência no abrigo como sendo por falta de recursos 

financeiros ou por espera de oferta de emprego. 

Por meio deste retrato da sociedade imigrante, pôde ser inferido que a 

grande maioria das mulheres abrigadas em Brasiléia naquele período eram carentes 

de recursos financeiros e instrução escolar. Em comparação com os homens, a 

permanência feminina no abrigo por falta de recursos financeiros ou por espera de 

oferta de emprego é maior, assim como a falta de escolaridade.  

Outra pesquisa realizada pelo projeto “Estudos sobre a Migração Haitiana ao 

Brasil e Diálogo Bilateral” 51 aponta que em 2013, os vistos brasileiros por motivos 

                                                        
49 Brooks, Rosa Ehrenreich. Feminism and International Law: An Opportunity for Transformation 
(2002). Georgetown Law Faculty Publications and Other Works. Paper 1132. Disponível em: 
http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1132. Acesso em: 20 de mar. de 2016. 
50SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS. Resultado da aplicação do questionário sobre a situação 
dos/das migrantes, e/ou solicitantes de refugio no abrigo de Brasiléia/Acre. Disponível em: 
http://www.migrante.org.br/images/arquivos/pesquisa-migrantes-brasileira-acre.pdf. Acesso em: 22 de 
mar. de 2016. 
51CASTRO, M. C. G. et al. Migração dos haitianos ao Brasil e o dialogo bilateral. Belo Horizonte, fev. 
de 2014. P. 34. Disponível em: 
http://acesso.mte.gov.br/data/files/8A7C816A4AC03DE1014AE84BF2956CB6/Pesquisa%20do%20Pr
ojeto%20%E2%80%9CEstudos%20sobre%20a%20Migra%C3%A7%C3%A3o%20Haitiana%20ao%2
0Brasil%20e%20Di%C3%A1logo%20Bilateral%E2%80%9D.pdf. Acesso em: 16 de mar. de 2016. 
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de reunião familiar para mulheres concedidos no Haiti, Equador, República 

Dominicana e Peru representavam 41,8% dos vistos concedidos para pessoas do 

gênero feminino. Já para os homens, os vistos pelo mesmo motivo, nas mesmas 

condições, representavam apenas 7,8% do total de vistos brasileiros concedidos a 

pessoas do gênero masculino. 

Estes números demonstram, mais uma vez, que, em regra, a separação 

familiar com a finalidade de buscar melhor condições em um novo país é entendida 

como um dever masculino, enquanto o dever da mulher é ficar no país de origem e 

cuidar da família. Só então, depois de certo tempo, quando o homem conseguir 

prover melhores condições no novo país, a mulher e o restante da família devem 

migrar e reunir a família. 

Apesar dos incontáveis obstáculos enfrentados pelas mulheres, algumas 

iniciativas ao redor do globo têm encontrado meios de tornar a experiência das 

imigrantes menos dolorosa. Uma nova clinica móvel da UNFPA (United  Nations 

Population Found) começou a funcionar em 1° de março de 2016, em Tabanovce – 

antiga República Iuguslava da Macedônia. Aproximadamente 2,500 mil refugiados 

entram na antiga República Iuguslava de Macedônia por dia52, majoritariamente com 

o intuito de fugir da situação caótica que vive o entorno deste local. A clínica móvel 

pretende prover assistência médica às mulheres em trânsito com foco no cuidado 

sexual e reprodutivo, indo ao encontro das mais necessitadas de acordo com a 

localização delas. 

 

2. OS ASPECTOS DA NOVA LEI DE MIGRAÇÃO BRASILEIRA EM 

COMPARAÇÃO COM O ANTIGO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO DE 1980. 

 

2.1. CONCESSÃO DE VISTOS.  

 

                                                        
52UNITED NATIONS POPULATION FOUND. On the move: A new mobile clinic reaches refugee 
women in the Balkans. Disponível em: http://www.unfpa.org/news/move-new-mobile-clinic-reaches-
refugee-women-balkans. Acesso em: 25 de mar. de 2016.  
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A partir da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, também conhecida como a 

Lei de Migração, houve grande mudança de paradigma na forma como o Estado 

brasileiro passou a compreender a questão migratória. 

Como veremos com o desenvolver deste tópico, a nova lei tem uma 

perspectiva mais humanista e desburocratizante, que permite que os imigrantes 

tenham mais facilidade na concessão de vistos específicos. 

Esta nova visão apresentada pela Nova Lei também implica na diminuição 

de obstáculos para a estadia do imigrante e também de sua família. 

Em comparação, o Estatuto do Estrangeiro dava ideia de controle obsessivo 

do estrangeiro pelo estado brasileiro de  forma autoritária, perspectiva muito 

atribuída pela época de extremo nacionalismo em que foi elaborado, a ditadura. 

Além de ampliar os mecanismos de controle de maneira menos abusiva, a 

Nova Lei também buscou viabilizar a conquista da cidadania pelos estrangeiros que 

se integram de forma produtiva à vida do país.  

 

Em 2013, o Ministério da Justiça criou uma Comissão de 
Especialistas (Portaria MJ no 2.162/2013) para elaborar proposta de 
“Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos 
Migrantes no Brasil (APL)”. Tal Comissão apresentou o APL em 
meados de 2014. A proposta dos especialistas, ao ser absorvida 
pelos órgãos públicos envolvidos com a agenda, sofreu profundas 
alterações para compatibilização com as perspectivas do Ministério 
da Justiça, Ministério do Trabalho e Ministério das Relações 
Exteriores, além de ter recebido contribuições de movimentos 
sociais, organismos internacionais e outros setores. Ao longo do ano 
de 2014 e 2015, arranjos foram estabelecidos, inclusive, com a 
mediação da Casa Civil, para se chegar a um texto minimamente 
consensuado a ser discutido no Congresso Nacional. 
Esses esforços impactaram a tramitação do Projeto de Lei do 
Senado no 288/2013, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira 
(PSDB/SP). A partir do diálogo entre o Senado Federal (autor e 
Relator Senador Ricardo Ferraço (PSDB/ES) e o governo federal, 
chegou-se a um texto substitutivo que foi remetido à Câmara dos 
Deputados. O Projeto de Lei no 2516/2015 recebeu a relatoria do 
Deputado Orlando Silva em Comissão Especial, que, mais uma vez 
abriu a interlocução, via audiências públicas e outras estratégias, 
com os atores interessados no tema. O texto aprovado na Câmara 
foi remetido ao Senado Federal em dezembro de 2016. O 
Substitutivo da Câmara dos Deputados no 7/2016 foi aprovado com 
emendas em abril de 2017. Em maio do mesmo ano, foi sancionada 
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a Lei no 13.445/2017, com vetos parciais da Presidência da 
República53.  

 

A Nova Lei não se esgota em si, delegando temas práticos para o poder 

regulamentador, como o processo de expedição de vistos, deste modo, o 

procedimento  de revisão de atos infralegais tende a ser mais rápido, acreditando 

maior resiliência à lei no decurso do tempo. 

A Lei de Migração também teve uma ótima repercussão a nível 

internacional, já que representou avanços para o tratamento digno e oportuno das 

pessoas em condições de migrantes. 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), órgão principal e 

autônomo da Organização dos Estados Americanos (OEA), parabenizou a iniciativa 

brasileira em substituir o Estatuto do Estrangeiro, um texto retrógrado, pela Nova 

Lei, ressaltando esta se tratar de uma legislação moderna e em consonância com os 

princípios da sua Constituição Federal54.  

Ainda, foi aludida incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro dos 

princípios de repúdio e prevenção à xenofobia, o repúdio das práticas de expulsões 

e deportações coletivas, a não criminalização da migração, não discriminação em 

virtude dos meios de entrada no território nacional, acolhida humanitária e de acesso 

igualitário e livre a serviços públicos, benefícios e programas sociais, diálogo social 

na formulação, execução e avaliação das políticas migratórias e a promoção da 

participação cidadã do migrante, proteção integral e atenção ao superior interesse 

da criança e adolescente migrante, proteção das pessoas brasileiras no exterior, a 

promoção do reconhecimento acadêmico e o direito à migração e ao 

desenvolvimento humano como direitos inalienáveis a todas as pessoas.  

 

Outra importante inovação legislativa é a criação de dois 
mecanismos de proteção: o acolhimento humanitário mediante 
expedição de visto ou residência específicos para situações não 
previstas anteriormente (à luz da experiência brasileira com a 
emissão de vistos, em caráter humanitário, para cidadãos haitianos); 
e, a proteção às pessoas apátridas. Este mecanismo na lei brasileira 

                                                        
53 VARELA, Marcelo Dias; OLIVEIRA, Clarisse G.; OLIVEIRA, Mariana S. C.; LIGIERO, Adriana P.. O 
Caráter Humanista Da Lei de Migrações: avanços da Lei n. 13.445/2017 e os desafios da 
regulamentação. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 14, n. 2, 2017 p. 125. 
54 OEA. CIDH celebra aprovação da nova Lei de Migração do Brasil. Disponível em: 
http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2017/078.asp. Acesso em: 20 de Nov. de 2018. 
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é resultado do compromisso assumido na Declaração e Plano de 
Ação do Brasil de 2014, comemorativa dos 30 anos da Declaração 
de Cartagena sobre Refugiados de 1984. Pelo mecanismo criado na 
legislação, a pessoa apátrida interessada nessa proteção, após 
determinação da sua condição, deve receber autorização de 
residência definitiva no Brasil e poderá optar voluntariamente por um 
processo simplificado e célere de naturalização brasileira55.  

 

Foi celebrado também a ampla participação social desde sua fase pré-

legislativa e legislativa, com muitas das contribuições de especialistas e da 

sociedade civil democraticamente consideradas pelo projeto de lei do Senado.  

Apesar de ser reconhecido o grande avanço legislativo, houve pesar em 

itens que trariam significativo acréscimo para o tratamento do migrante, mas que 

foram vetados: 

 

A CIDH lamenta os vetos realizados à Lei de Migração, os quais 
eliminaram a possibilidade de conceder anistia por uma autorização 
de residência a migrantes em situação irregular, e também retiraram 
a possibilidade de não deportação de pessoas condenadas 
judicialmente. Além disto, se negou o direito aos povos indígenas de 
circular livremente independentemente das fronteiras traçadas pelos 
Estados. Os vetos também eliminaram a possibilidade de revogar as 
expulsões decididas antes da promulgação da Constituição Federal 
de 1988, assim como a possibilidade de que pessoas estrangeiras 
pudessem exercer funções públicas. A CIDH reitera que para que as 
políticas e leis de migração obedeçam verdadeiramente uma 
abordagem de direitos humanos, é necessário separar funções 
migratórias das funções de polícia criminal. Apesar disso, a CIDH 
valoriza e considera que a nova lei brasileira representa um avanço e 
uma referência importante para toda a região, sobretudo em um 
contexto global marcado pela adoção, por diversos países, de 
políticas migratórias restritivas e de mecanismos mais rígidos de 

controles contra a entrada de imigrantes em seus territórios56.  

 

A mudança também agradou a Organização das Nações Unidas (ONU): 

 

A aprovação do projeto de lei sobre migração pelo Congresso 
Nacional foi bem recebida pelas Nações Unidas e por outras 
organizações internacionais. [...] A lei de migração consolida o Brasil 
como país aberto, diverso e responsável, garantidor do respeito aos 
direitos humanos e às liberdades fundamentais e promotor da 

                                                        
55  OEA. CIDH celebra aprovação da nova Lei de Migração do Brasil. Disponível em: 
http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2017/078.asp. Acesso em: 20 de Nov. de 2018. 
56 Ibidem. 
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inclusão social e da integração”. O Secretário Geral da ONU, Ban Ki 
Moon, parabenizou, publicamente, o Estado brasileiro pelos avanços 

da nova lei57. 

 

Outras mudanças que, por comparação, fizeram toda a diferença no tocante 

ao tratamento do estrangeiro que vive em solo brasileiro, de forma temporária ou 

permanente vão ser melhor estudadas a seguir.  

Conforme esclarece a cientista política e Doutora especialista em Políticas 

Públicas e Gestão Governamental, Mariana S.C. Oliveira: 

 

Há diversas diferenças essenciais entre a nova lei e a antiga: o 
direito de entrar no Brasil, na legislação anterior, era centrado 
sobretudo na pessoa que recebia o visto e estava submetido à lógica 
da necessidade do estrangeiro demonstrar sua regularidade às 
autoridades, periodicamente. Exemplo disso é a regra do Estatuto do 
Estrangeiro de validade de apenas 90 dias para a utilização de 
qualquer dos vistos, contados da data de sua concessão, 
prorrogáveis por igual período. No caso do visto permanente, que 
autorizava a residência no país, a antiga lei estabelecia a 
possibilidade de condicionar sua concessão ao exercício de atividade 
certa e à fixação em região determinada do território nacional por até 
cinco anos. Ademais, o controle sobre a situação do estrangeiro se 
estendia à discricionariedade do Ministério da Justiça para requisitar 
a estabelecimento hoteleiro, empresa imobiliária, proprietário, 
locador, sublocador ou locatário de imóvel e síndico de edifício os 
dados de identificação do estrangeiro admitido na condição de 
hóspede, locatário, sublocatário ou morador. Ainda que tais práticas 
pudessem ter caído em desuso, sua permanência no texto da lei 
denotam o caráter de controle que permeava a relação do Estado 
brasileiro com o imigrante58. 

 

Os vistos da Lei apresentados pelo Estatuto do Estrangeiro serviam a 

diferentes fins: podiam ser de trânsito, de turista, temporário, permanente, de 

cortesia, oficial ou diplomático.  

Assim, um único visto, abarcava, portanto, múltiplas funções, como 

situações de visita, de residência temporária e de permanência por prazo 

indeterminado.  

                                                        
57 VARELA, Marcelo Dias; OLIVEIRA, Clarisse G.; OLIVEIRA, Mariana S. C.; LIGIERO, Adriana P.. O 
Caráter Humanista Da Lei de Migrações: avanços da Lei n. 13.445/2017 e os desafios da 
regulamentação. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 14, n. 2, 2017 p. 225/226. 
58 ibidem, p. 257. 
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Na Nova Lei, o visto está mais claramente delimitado como um documento 

para ingresso no território nacional, sendo designado cada tipo de visto para uma 

situação específica. 

Também é criado o instituto jurídico da residência para adequar o visto 

àquele que pretende permanecer no país por período mais prolongado do que o 

abarcado pelos tipos de vistos temporários.  

Assim, a mudança de paradigma de recepção do Imigrante deixa de 

representar, em sua maioria, o sentimento nacionalista autoritário da ótica do 

controle de entrada no país para a lógica do recebimento mais cosmopolita do 

migrante, que possui direitos claramente definidos no novo marco legal. 

 

2.1.1. Aspectos gerais do visto de visita na lei 13.445/2017. 

 

Na nova lei os tipos de visto são o de visita, temporário, diplomático, oficial e 

de cortesia, tendo sido o visto permanente extinto, sendo  o equivalente aprimorado 

na nova lei a residência, com maior liberdade para o estrangeiro e sua família.  

Na nova sistemática, os vistos de visita podem ser de: turismo, negócios, 

trânsito, atividades artísticas ou desportivas, além de outras hipóteses a serem 

previstas no regulamento.  

Em relação ao visto de turismo, a novidade principal é que regulamento 

definirá seu prazo de validade, o que poderia abrir a possibilidade de que fosse 

superior ao limite estabelecido na antiga lei, de cinco anos. 

Entretanto, de acordo com o art. 20 do Decreto nº 9.199, de 20 de Novembro 

de 2017, o regulamento da Lei nº 13.445, de 24 de Maio de 2017, que institui a Lei 

de Migração, ficou estabelecido que o visto de visita, incluindo o visto de turismo, 

terá o prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, desde que o prazo de estada 

máxima no país não ultrapasse cento e oitenta dias a cada ano migratório, 

ressalvados algumas hipóteses presentes no §7º do art. 29 deste mesmo decreto, 

que faz a previsão de algumas hipóteses em que não poderá haver prorrogação por 

ano migratório.  
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O Estatuto do Estrangeiro previa, para artistas e desportistas, visto 

temporário limitado a 90 dias, sendo necessário que o estrangeiro fosse parte em 

contrato de trabalho visado pelo Ministério do Trabalho, e satisfizesse às exigências 

especiais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Imigração - CNIg.  

Ainda que a nova lei tenha mantido a vedação ao exercício de atividade 

remunerada por titular de visto de visita, conforme estipulado pelo §1º,art. 29 do 

Decreto, o visitante pode receber pagamento a título de diária, ajuda de custo, 

cachê, pró-labore ou outras despesas com a viagem, bem como concorrer a 

prêmios, inclusive em dinheiro, em competições desportivas ou em concursos 

artísticos ou culturais59. 

 

2.1.2. Visto de férias-trabalho. 

 

Também houve a inclusão da figura do visto temporário de “férias-trabalho”, 

que já era objeto de diferentes tratados firmados pelo Brasil nos últimos anos, como, 

por exemplo, o que ficou conhecido como o “visto mochileiro” em sua época de 

negociação, que rendeu um tratado bilateral entre Brasil e França, assinado em 

Brasília, em 12 de dezembro de 201360, em bases similares ao que já era adotado 

com a Nova Zelândia.   

Neste subtipo de visto, a ideia é que um estudante estrangeiro possa 

permanecer no brasil durante suas férias escolares e exercer trabalho remunerado 

legalmente mesmo que não tenha intenção de permanecer no país de forma 

permanente.  

Essa prerrogativa permite a estadia desse estudante em um período de até 

3 meses para possibilitar a troca de experiências entre os envolvidos, bem como o 

enriquecimento técnico e laboral e a internacionalização de empresas, sendo válido 

para estudantes provindos mesmo de países que não possuem tratado que 

                                                        
59 VARELA, Marcelo Dias; OLIVEIRA, Clarisse G.; OLIVEIRA, Mariana S. C.; LIGIERO, Adriana P.. O 
Caráter Humanista Da Lei de Migrações: avanços da Lei n. 13.445/2017 e os desafios da 
regulamentação. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 14, n. 2, 2017 p. 257. 
60 A França no Brasil. Visita de Estado ao Brasil do Presidente da França, François Hollande, dias 12 
e 13 de dezembro de 2013. Disponível em: Visita de Estado ao Brasil do Presidente da França, 
François Hollande, dias 12 e 13 de dezembro de 2013. Acesso em: 22 de Nov. de 2018. 
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regularize o tema, mas que tenha certa reciprocidade com estudantes brasileiros em 

seus respectivos países, podendo tal reciprocidade ser demonstrada de forma fática, 

conforme disposto pelo art. 14, §6º, devendo o estudante ter 16 anos ou mais, de 

modo que o foco deste instituto é central em estudantes de ensino médio, técnico e 

universitários. 

 

2.1.3. Visto para tratamento de saúde. 

 

Com relação ao visto para tratamento de saúde, a previsão legal estabelece 

a concessão da pessoa enferma e à seus acompanhantes, contanto que possam 

comprovar sua capacidade de mantenança.  

Aqui o objetivo foi reconhecer, através de visto específico, as inúmeras 

pessoas, provindas em especial de países vizinhos, como turistas, mas que na 

verdade, almejam tratamento médico.  

Cabe ressaltar que o visto médico foi um ganho para futuras estatísticas, e 

melhor enquadramento do imigrante, um grande avanço para fins acadêmicos e de 

controle, que não deve implicar no retrocesso de abstenção ou negativa de 

atendimento aos imigrantes que não detenham este visto. Até porque o próprio 

Conselho Federal de Medicina afirma que não lhe compete verificar a existência do 

visto61. 

O Brasil atende quantidades expressivas de estrangeiros, principalmente os 

fronteiriços, inclusive através do Sistema Único de Saúde (SUS) 62 , inclusive 

contribuindo para a superlotação de hospitais e instalações médicas diversas63, o 

que não deve ser impeditivo para que esses continuem tendo o melhor tratamento 

de saúde possível, apesar de, teoricamente, dever o estrangeiro, ainda que 

fronteiriço, submeter-se ao visto temporário. 

                                                        
61 SIS Saúde. Conselho Federal de Medicina diz que médicos não têm obrigação de pedir visto. 
Disponível em: http://www.sissaude.com.br/sis/inicial.php?case=2&idnot=12009. Acesso em: 22 de 
Nov. de 2018 
62 BRANCO, Marisa Lucena. O SUS na fronteira e o direito: em que medida o estrangeiro tem direito 
ao SUS. 2009. TCC (Monografia) - Programa de Direito Sanitário da Fundação Oswaldo Cruz, 
Brasília, 2009. p. 34. 
63  GALVÃO, Caline. Pacientes bolivianos sobrecarregam atendimento no hospital de Corumbá. 

Disponível em: http://diarionline.com. br/?s=noticia&id=83168. Acesso em: 02 jun. 2017. 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Este é mais um exemplo de como a teoria se destoa da prática: 

 

Na cidade de Corumbá-MS, fronteiriça com Porto Suarez, na Bolívia, 
por exemplo, a Santa Casa atendeu, entre 2010 e 2015, 1.557 
estrangeiros, sendo cerca de 90% bolivianos. Embora o fronteiriço 
tenha condições mais favoráveis de entrada no país, essa 
prerrogativa não se aplicaria, pelo marco legal atual, ao fronteiriço 
que pretenda vir para tratamento de saúde, devendo submeter-se ao 
visto temporário. Contudo, na prática, emite-se o cartão de saúde ao 
fronteiro que declare residência no Brasil64.  

 

Ainda, para que seja concedido o visto para tratamento de saúde, é preciso 
uma vasta rama de documentos: 

 

O visto temporário para tratamento de saúde é regulado em nível 
infra legal pela Resolução Recomendada no 2/2000 do CNIg, cujas 
exigências para a emissão, além dos documentos comumente 
exigidos são: indicação médica para o tratamento; comprovantes de 
meios de subsistência para custear o tratamento e a manutenção no 
território nacional; seguro de saúde válido no país; certificado de 
prestação de serviço de saúde previsto em acordo internacional; 
outro meio de ressarcimento a tratamento efetuado pelo SUS. Todos 
os documentos devem ser consularizados e traduzidos por tradutor 
juramentado65. 

 

Todo esse processo de comprovação de renda suficiente para a 

permanência do enfermo e seus acompanhantes, além da tradução juramentada e 

demais documentações, além de outros custos previstos em uma preparação de 

viagem internacional gerou uma burocracia que na prática atrapalha a eficácia da 

implementação deste visto como fora almejado quando da idealização deste, 

prejudicando também todo o viés científico que tinha de início, de modo a colocar 

em dúvida a permanência deste instituto. 

Sobre o tempo de permanência possível concedido por esse tipo de visto, 

como o tempo estipulado para o tratamento pode variar de acordo com cada caso, o 

limite temporal aplicado ao visto temporário não se aplica plenamente a esta 

hipótese, o que favorece a utilização deste instituto, instigando os imigrantes e 

enfrentarem toda a burocracia necessária. 

                                                        
64 VARELA, Marcelo Dias; OLIVEIRA, Clarisse G.; OLIVEIRA, Mariana S. C.; LIGIERO, Adriana P.. O 
Caráter Humanista Da Lei de Migrações: avanços da Lei n. 13.445/2017 e os desafios da 
regulamentação. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 14, n. 2, 2017 p. 258. 
65 Ibidem, p. 258. 
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Nota-se um esforço em realmente evitar mais exigências que poderiam 

inviabilizar a concessão deste visto, apesar de já haver suficientes, e garantir que o 

estrangeiro, tendo condições financeiras para esse empreendimento, consiga 

realizar seu tratamento no tempo devido.  

Ainda, não compete ao Estado brasileiro avaliar previamente se o 

tratamento será realizado pelo sistema público de saúde ou na rede particular, posto 

não se pode negar ao nacional de outro país o acesso ao tratamento no Brasil, por 

força da Constituição, que vem sido melhor respeitada com a redação da Lei n 

13.445/2017. 

A inclusão dessa possibilidade explícita de visto temporário pelo Art. 14, 

inciso I, alínea ‘b’ da Lei de Migração representa mais um passo frente aos direitos e 

garantias fundamentais estabelecidos no art. 5º da Constituição Federal, que 

equipara brasileiros e estrangeiros residentes no país, o que já vinha sendo 

reconhecido em alguns julgados66. 

 

2.1.4. Visto de trabalho. 

 

Pelo Estatuto do Estrangeiro, concedia-se visto temporário de trabalho ao 

estrangeiro que pretenda vir ao Brasil na condição de cientista, pesquisador, 

professor, técnico ou profissional de outra categoria, sob regime de contrato ou a 

serviço do governo brasileiro 67 , ou seja, profissões mais especializadas ou 

intelectualizadas, mediante condições estabelecidas em ato infra legal pelo 

Conselho Nacional de Imigração - CNIg, que deveria, inclusive, visar ao contrato, 

conforme disposto em seu art. 15.  

Nesse período, a Lei retrata o imigrante como ameaça aos empregos da 

população brasileira, e assim dispõe do que era entendido como mecanismos de 

proteção para impedir que imigrantes tirassem a oportunidade de emprego dos 

cidadãos brasileiros.  

                                                        
66  Vide TRF 4a Região, AG 2005040132106/PR, Data de Julgamento: 29/08/2006; TRF-5 - AC: 
103084920124058100, Relator: Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão, Data de 
Julgamento: 28/01/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 30/01/2014; TRF-4 - RHC: 751 PR 
2006.70.00.000751-5, Relator: TADAAQUI HIROSE, Data de Julgamento: 25/04/2006, SÉTIMA 
TURMA, Data de Publicação: DJ 17/05/2006. 
67 art. 13, inciso V. 
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A análise para concessão deste visto, tendo em conta que era justificado 

pelo cuidado para resguardar os brasileiros, era extremamente complexa68, com o 

exame de diversos documentos, o que fazia com que o processo levasse um tempo 

razoavelmente demorado. 

Exigia-se que indivíduo tivesse conseguido emprego no Brasil antes mesmo 

de pedir o visto, ou seja, enquanto ainda no exterior.  

O processo deveria ser iniciado pela empresa contratante, pela internet, com 

uso do certificado digital. Somente após o deferimento do CNIg o MRE seria 

informado e encaminharia o processo para a repartição consular para a emissão do 

visto69. 

A dificuldade de obter um emprego no Brasil, neste caso ficava ainda mais 

extrema, mesmo com um bom nível profissional.  

Quando se trata de multinacionais com unidades no Brasil e capacidade 

internacional de recrutamento o acesso ao trabalho no Brasil passava a ser um 

pouco mais fácil, devido o porte dessas, além da rede de contatos e maior 

frequência em realizar tal procedimento.  

Pela regra da Lei no 6.815/1980, caso o imigrante decidisse mudar de 

emprego, deveria solicitar autorização ao Ministério da Justiça, também devendo ser 

ouvido o Ministério do Trabalho.  

E as dificuldades para conseguir um visto de trabalho antes da Lei nº 13. 

445 não paravam por aqui: 

 

O Decreto no 86.715, de 10 de dezembro de 1981, que 
regulamentou o Estatuto do Estrangeiro, foi além da exigência da lei 
e ainda estabeleceu necessidade de anuência da empresa 
contratante quanto à mudança de emprego, o que raramente 
acontecia. Esta exigência só deixou de existir com alteração 
promovida no Decreto em maio de 201670. 

 

                                                        
68 Vide Resoluções Normativas 01, 35, 61, 62, 69, 71, 72, 76, 79, 84, 87, 94, 98, 99, 103, 118, 121. 
69 VARELA, Marcelo Dias; OLIVEIRA, Clarisse G.; OLIVEIRA, Mariana S. C.; LIGIERO, Adriana P.. O 
Caráter Humanista Da Lei de Migrações: avanços da Lei n. 13.445/2017 e os desafios da 
regulamentação. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 14, n. 2, 2017 p. 259. 
70 VARELA, Marcelo Dias; OLIVEIRA, Clarisse G.; OLIVEIRA, Mariana S. C.; LIGIERO, Adriana P.. O 
Caráter Humanista Da Lei de Migrações: avanços da Lei n. 13.445/2017 e os desafios da 
regulamentação. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 14, n. 2, 2017 p. 259. 
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Em outras palavras, pela regra antiga, em vigor até meados de 2017, o 

imigrante teria que encontrar novo empregador que estivesse disposto a esperar por 

volta de mais seis meses pelo início do vínculo, além de, se caso conseguisse de 

fato um emprego em terras brasileiras que estivesse disposto a colaborar nos 

trâmites e tempo necessário, a família do imigrante não teria direito a trabalho.  

Ou seja, além da enorme dificuldade no momento de conseguir trabalho no 

Brasil, se por um acaso o conseguisse, o imigrante e sua família teriam outro 

empecilho no momento da residência.  

Novamente neste tópico podemos perceber o quanto são destoantes os 

números comparativos entre homens e mulheres no quesito trabalho, tendo em vista 

que a maioria das autorizações de trabalho concedidas pela Coordenação Geral de 

Imigração foram precisamente concedidas à homens, entre eles se dando da 

seguinte forma: 

 

Em geral, considerando-se as autorizações de trabalho concedidas 
pela Coordenação Geral de Imigração, foram 6.415 no mesmo 
período, cerca de 5.000 para migrantes entre 20 e 49 anos, na 
maioria homens, com segundo grau completo ou superior completo, 
profissionais das ciências e das artes. São autorizações de até 90 
dias (artista) ou 2 anos para prestação de serviço ao governo 
brasileiro, trabalhadores a bordo de embarcação ou plataforma, ou 
estrangeiro vinculado a grupo econômico cuja matriz situe-se no 
Brasil. Apenas 621 foram autorizações de trabalho para profissional 
estrangeiro com contrato de trabalho no Brasil71. 

 

No primeiro trimestre de 2017, foram emitidas 1.592 carteiras de trabalho, 

comparadas com 2.141 no mesmo período em 2016. Embora tenha caído o número 

geral, os migrantes haitianos continuam sendo a maioria dos trabalhadores, tendo o 

número de venezuelanos crescido significativamente, sendo de 270, no primeiro 

período, para 1.107 no segundo72.  

                                                        
71 Ibidem. 
72 OBMigra. Autorizações de trabalho concedidas a estrangeiros, Relatório 1otrimestre 2017 (jan - 
mar)/ Observatório das Migrações Internacionais; Ministério do Trabalho e Previdência Social/ 
Coordenação Geral de Imigração. Brasília, DF: OBMigra, 2017. Disponível em 
http://obmigra.mte.gov.br/index.php/relatorios-cgig-e-cnig. Acesso em: 02 jun. 2017.  
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São majoritariamente trabalhadores de escolaridade média, cuja busca pelo 

trabalho no Brasil decorre muito mais da condição de refúgio do que de migração 

deliberada73. 

Ainda, é preciso atentar para aqueles que, com escolaridade superior, 

imigram para o Brasil, ingressam no mercado de trabalho, mas poucas são as vezes 

que o diploma é posto em uso: 

 

Em 2014 havia 440 imigrantes haitianos com curso superior 
trabalhando com carteira assinada no Brasil. Desse total, apenas 
3,4% exerciam funções que exigem diploma universitário, o que 
representa uma condição de subaproveitamento das suas 
qualificações. Num mundo competitivo, em que a inovação 
desempenha um papel central, o Brasil precisa resolver esse gargalo 
para poder facilitar a atração e integração de talentos que possam 
contribuir para o desenvolvimento tecnológico do país74. 

 

Para esse problema, Wagner Oliveira propõe uma medida relativamente 

simples, mas que representaria alguma mudança, a melhora no sistema de 

validação de diplomas internacionais, por exemplo75. 

 

2.1.5. Visto de pesquisa, ensino ou extensão acadêmica. 

 

Na Nova Lei foram estabelecidos subtipos específicos por se acaso existir 

uma demanda por parte do imigrante de permanecer neste país temporariamente 

nos casos de pesquisa, ensino ou extensão acadêmica; trabalho; ou atividades 

artísticas ou desportivas com contrato por prazo determinado, como será analisado 

no desenvolver deste tópico. 

                                                        
73  OBMigra. A movimentação do trabalhador estrangeiro no mercado de trabalho formal: 
CTPSCAGED, Relatório 1otrimestre 2017 (jan-mar)/ Observatório das Migrações Internacionais; 
Ministério do Trabalho/ Conselho Nacional de Imigração. Brasília, DF: OB- Migra, 2017. Disponível 
em http://obmigra.mte.gov.br/index.php/ admissoes-e-demissoes Acesso em: 02 jun. 2017.  
74 CHARLEUX, João Paulo. Qual o retrato da migração estrangeira hoje no Brasil, segundo este 
especialista. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2017/08/26/Qual-o-retrato-da-
migra%C3%A7%C3%A3o-estrangeira-hoje-no-Brasil-segundo-este-especialista. Acesso em: 21 de 
Nov. de 2018. 
75 Ibidem. 
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No caso de se tratar de visto para a finalidade de o imigrante exercer 

pesquisa, ensino ou extensão acadêmica, não há necessidade de que exista um 

vínculo empregatício.  

Para aqueles com vínculo com instituição de pesquisa ou de ensino 

brasileira, a lei exige comprovação de formação superior compatível ou equivalente 

reconhecimento científico. 

A exigência de comprovação de vínculo pode ser traduzida tanto como um 

estímulo à atração de cérebros, cientistas que realmente são certificados para 

agregar valor de pesquisa ao Brasil, quanto como um mecanismo de proteção do 

mercado de trabalho brasileiro nessa área76.  

Caso o imigrante se inclua neste nicho de visto temporário que tenham 

curso superior, poderá se aplicar para obtenção de trabalhos neste país 

presencialmente, participando de entrevistas e demais formas seletivas de forma 

sensível, o que por si já facilita a conquista de um trabalho formal e digno, 

implicando também em melhores perspectivas de estadia do imigrante em 

comparação com a lei anterior. 

Caso o imigrante temporário deste nicho não possua diploma de nível 

superior, a necessidade de comprovação da oferta de trabalho enquanto no exterior 

é mantida nos moldes do antigo Estatuto, implicando em maiores dificuldades, como 

já visto anteriormente. 

Entretanto, o imigrante que não possua diploma de nível superior poderá 

também se beneficiar do seguinte: em ambos casos, será́ possível trocar de 

emprego sem anuência do empregador anterior, nem autorização prévia de órgãos 

governamentais. 

 

2.1.6. Outros tipos de vistos temporários. 

 

A nova lei de imigração trás também em seu bojo outros tipos de vistos 

temporários, dos quais o Estatuto era omisso.  

                                                        
76 VARELA, Marcelo Dias; OLIVEIRA, Clarisse G.; OLIVEIRA, Mariana S. C.; LIGIERO, Adriana P.. O 
Caráter Humanista Da Lei de Migrações: avanços da Lei n. 13.445/2017 e os desafios da 
regulamentação. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 14, n. 2, 2017 p. 259/260. 
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Como exemplo podem ser citados os casos de reunião familiar e acolhida 

humanitária.  

Embora tenha trazido grandes inovações necessárias ao progresso 

humanitário de acolhida ao imigrante, abrindo novas possibilidades e relativamente 

facilitando seu processo de obtenção de visto e estadia, a regulamentação na 

própria lei é frágil, de modo que apenas foram redigidas linhas gerais sobre a 

responsabilidade por sua concessão, os tipos e subtipos, e as hipóteses de 

denegação e impedimento de concessão.  

Foi outorgado ao regulamento dispor sobre: requisitos de concessão de 

visto, e de sua simplificação; prazo de validade e forma de contagem; prazo máximo 

para a primeira entrada e para a estada; hipóteses e condições de dispensa de visto 

e de taxas e emolumentos; e solicitação e emissão de visto por meio eletrônico. 

Visto esse que pode não somente ser solicitado por via eletrônica, como também 

emitido pelo mesmo modo77. 

Ainda, a nova Lei de Imigração prevê que, segundo o disposto no 

regulamento, o visto de trabalho poderá ser concedido ao imigrante que venha a 

exercer atividade laboral no Brasil, além de haver possibilidade de extensão do visto 

de trabalho também para os familiares do imigrante original, permitindo que a renda 

da família possa ser implementada, como acontece com as próprias famílias 

brasileiras.   

Também é prevista hipótese que permite que o estudante imigrante possa 

exercer atividade remunerada compatível com seus estudos, para que tenha 

condições de se manter no período devido, novamente facilitando a subsistência dos 

mesmos e evitando situações de exploração para com estes. Esta concessão foi de 

fato implementada e está prevista pelo art. 34, §4º do Decreto nº 9.199/2017, que 

regulamenta a Lei nº 13.445. 

Estes são mais exemplos frutos de intensas negociações bi e multilaterais 

em prol de melhores condições para o migrante a nível global. 

 

                                                        
77 VARELA, Marcelo Dias; OLIVEIRA, Clarisse G.; OLIVEIRA, Mariana S. C.; LIGIERO, Adriana P.. O 
Caráter Humanista Da Lei de Migrações: avanços da Lei n. 13.445/2017 e os desafios da 
regulamentação. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 14, n. 2, 2017 p. 260. 
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2.1.7. Concessão de permanência e demais aspectos gerais sobre a 

concessão de vistos. 

 

No que tange a concessão de permanência ao estrangeiro, o art. 30 da 

Nova Lei de Migração trás essa possibilidade ao imigrante comum, fronteiriço ou ao 

visitante mediante registro.  

O grande avanço dessa hipótese está no fato de que tal permissão poderá 

ser garantida independentemente da situação migratória, como preza o art. 31, §5º, 

ainda que os detalhes tenham sido reservados para serem dispostos em 

regulamento.   

Este, por sua vez, estipulou a Policia Federal como órgão para se realizar o 

requerimento, conforme art. 87 do regulamento. Também foi previsto a oportunidade 

de o estrangeiro fronteiriço optar por regime mais benéfico, se houver, provindo de 

tratado de que o País de origem seja parte, em acordo com a política internacional e 

migratória do Brasil. 

Tal possibilidade era impensável pelos regramentos do antigo Estatuto, que 

vedava tanto a legalização da estada de clandestino e de irregular, quanto a 

transformação em permanente dos vistos de trânsito, de turista, de cortesia e de boa 

parte dos vistos temporários.  

São 17 as hipóteses para concessão de autorização de residência da nova 

norma, e ainda há abertura para que o regulamento estabeleça outras. 

A despeito da coincidência de nove das hipóteses com as de concessão de 

visto temporário, não há restrição na lei para que essas sejam acessadas somente a 

partir do visto correspondente.  

Ainda, há a possibilidade de dispensa de visto em alguns casos, e diversas 

hipóteses para a obtenção de autorização de residência: 

 

Em decorrência de acordos internacionais, muitos são dispensados 
da obrigatoriedade do visto. As demais hipóteses de autorização de 
residência são a pessoa: ser beneficiária de tratado em matéria de 
residência e livre circulação; ser detentora de oferta de trabalho; já 
ter possuído a nacionalidade brasileira e não desejar ou não reunir 
os requisitos para readquiri-la; ser beneficiária de refúgio, de asilo ou 
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de proteção ao apátrida; ser menor nacional de outro país ou 
apátrida, desacompanhado ou abandonado, que se encontre nas 
fronteiras brasileiras ou em território nacional; ter sido vítima de 
tráfico de pessoas, de trabalho escravo ou de violação de direito 
agravada por sua condição migratória; e estar em liberdade 
provisória ou em cumprimento de pena no Brasil78. 

 

Novamente aparece o caráter humanitário e de acolhimento sob o qual a 

nova lei se inspirou, cuidando de reparar algumas injustiças sociais promovidas em 

face da própria condição de imigrante. 

Com relação aos fronteiriços, o antigo Estatuto previa a autorização de 

acesso à cidade de fronteira, e a possibilidade de obtenção de documento especial 

que autorizasse exercício de atividade remunerada ou frequência em 

estabelecimento de ensino. 

A Nova Lei, com sua perspectiva mais aberta, e visando facilitar a livre 

circulação, também prevê requerimento de autorização, por sua vez incluindo atos 

da vida civil em geral, estendendo ao fronteiriço garantias e direitos assegurados 

pelo regime geral de migração, como disposto nos artigos 23 a 24, reservando a 

possibilidade de outras especificações em regulamento ou tratado.  

De acordo com o regulamento em seu art. 90, tal autorização poderá ser 

concedida por um período de cinco anos, prorrogáveis por mais cinco anos, ao final 

dos quais poderá ser concedida autorização por tempo indeterminado. 

Em contrapartida,  art. 25 da Lei nº 13.445/17 estabelece hipóteses nas 

quais o visto do fronteiriço pode ser cancelado, como por exemplo na eventualidade 

deste se utilizar de documentos falsos, até mesmo para a obtenção do visto; no caso 

de obtenção de outra situação migratória; na hipótese de o fronteiriço sofrer 

condenação penal; ou caso ocorra exercício de direitos fora dos limites previstos na 

autorização. 

Outro ponto a se aplaudir na Nova Lei é a inclusão da possibilidade de 

recurso à decisão que indeferir solicitação de autorização de residência, com 

respeito à garantia ao contraditório a à ampla defesa, se baseando no sistema de 

justiça brasileira atribuída aos próprios cidadãos.  

                                                        
78 VARELA, Marcelo Dias; OLIVEIRA, Clarisse G.; OLIVEIRA, Mariana S. C.; LIGIERO, Adriana P.. O 
Caráter Humanista Da Lei de Migrações: avanços da Lei n. 13.445/2017 e os desafios da 
regulamentação. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 14, n. 2, 2017 p. 261. 
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No estatuto do Estrangeiro a segurança nacional e os interesses políticos, 

socioeconômicos e culturais do Brasil estavam acima de qualquer direito do 

imigrante, e não havia qualquer previsão de recurso nos processos relacionados ao 

visto – o que se encaixa muito com a visão da época em que foi elaborado a norma 

retrógrada, como já visto. 

A Nova Lei de Imigração deve ser entendida como um grande avanço 

humanitário, não apresentando qualquer prejuízo à nação brasileira, tomando 

medidas de seleção ao mesmo tempo que cuidando para que haja um senso de 

justiça para não impedir erroneamente que pessoas percam o acesso garantido de 

estabelecimento no Brasil: 

 

Está claramente estabelecido que não se concederá autorização de 
residência a pessoa condenada criminalmente por sentença 
transitada em julgado (Art. 30, §1o), ressalvados os casos de 
imigrantes: beneficiários de tratado em matéria de residência e livre 
circulação; cuja solicitação tenha por finalidade tratamento de saúde, 
acolhida humanitária ou reunião familiar; ou cujas condutas 
caracterizem infrações de menor potencial ofensivo. Além disso, a 
autorização de residência poderá ser negada: à pessoa 
anteriormente expulsa; que tenha praticado ato de terrorismo, ou 
cometido crime de genocídio, de guerra, de agressão ou contra a 
humanidade; condenada ou respondendo a processo em outro país 
por crime doloso; que tenha o nome incluído em lista de restrições; 
ou que tenha pra- ticado ato contrário aos princípios e objetivos 
dispostos na Constituição Federal (hipóteses previstas nos incisos I, 
II, III, IV e IX do art. 45, também aplicáveis ao impedimento de 
ingresso)79. 

 

Pode-se perceber o cuidado do legislador ao ponderar a necessidade de 

limites para a segurança nacional com a garantia ao contraditório, como no caso da 

não concessão de autorização de residência a pessoa condenada criminalmente, 

que somente será impeditivo caso já haja transito em julgado, garantindo tratamento 

igual ao que seria atribuído a um brasileiro em qualquer processo de tão grande 

importância. 

Ademais, ainda há necessidade de identificação civil do estrangeiro feita 

através de registro perante as autoridades brasileiras, que, inclusive, apresentam 

                                                        
79 VARELA, Marcelo Dias; OLIVEIRA, Clarisse G.; OLIVEIRA, Mariana S. C.; LIGIERO, Adriana P.. O 
Caráter Humanista Da Lei de Migrações: avanços da Lei n. 13.445/2017 e os desafios da 
regulamentação. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 14, n. 2, 2017 p. 261. 
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mais exigências, abrangendo todo imigrante titular de visto temporário ou de 

autorização de residência, enquanto que o Estatuto do Estrangeiro deixava de fora 

da obrigação ao registro alguns grupos titulares dos seguintes vistos temporários: 

viagem de negócios e artista/desportista, ambos vistos de curta duração, 

semelhantes em característica ao visto de visita da nova lei; ministros de confissão 

religiosa ou membro de instituto de vida consagrada e de congregação ou ordem 

religiosa; e beneficiário de bolsa vinculada a projeto de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação concedida por órgão ou agência de fomento, nova modalidade de visto 

temporário, criada pela Lei 13.243/2016.  

Quanto aos titulares de vistos diplomático, oficial e de cortesia, o Estatuto do 

Estrangeiro requeria expressamente que fosse realizado seu registro no Ministério 

das Relações Exteriores quando a estada fosse superior a 90 dias. A nova norma 

deixa para o regulamento a identificação civil, o documento de identidade e as 

formas de gestão da base cadastral dos detentores de vistos diplomático, oficial e de 

cortesia.  

Desta forma, ainda que existam modos específicos para o processo de 

identificação, e para gestão de base de alguns grupos, a nova lei propõe um registro 

único do imigrante, diferentemente do que previa o Estatuto do Estrangeiro, que 

indicava a separação do registro para titulares de visto diplomático, oficial e de 

cortesia.  

 

2.2. ABERTURA HUMANITÁRIA. 

 

Como já retratado ao longo deste estudo, um dos principais focos da Lei de 

Migração foi dado ao tratamento humanitário e à preocupação com um ambiente 

propício para o recebimento justo do imigrante, bem como a oportunização de uma 

estadia que lograsse ser o mais confortável possível, independentemente de qual 

visto seja melhor aplicável. 

Novamente em comparação, o antigo Estatuto do Estrangeiro, apesar de 

haver previsão de emissão de asilo político e de concessão de passaporte para 

asilado, refugiado e apátrida admitidos no Brasil e de visto ou autorização de 

residência para reunião familiar, somente inserida pela Lei no 13.344/2016, a antiga 
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legislação se mostrava silente quanto à alguns temas e seus desdobramentos que 

estão em voga na atualidade, e que afetam diretamente pessoas extremamente 

vulneráveis, o que inabilitava o poder público a atender satisfatoriamente as 

demandas promovidas pelas pessoas que iam além das situações previstas: 

 

Tal acolhida, quando feita, era com base em tratados internacionais 
e atos infralegais, de maneira desordenada e muitas vezes trazendo 
soluções inseguras e casuísticas. Como exemplo, tem-se a situação 
dos imigrantes haitianos que não se enquadram nos requisitos para 
solicitação de refúgio e que foram acolhidos com respaldo em atos 
do Conselho Nacional de Imigração - CNIg e do Conselho Nacional 
para os Refugiados (CONARE), como, por exemplo, as antigas 
Resolução Recomendada CNIg no 08/2016, Resolução Normativa 
CONARE no 13/2017 e Resolução Normativa CNIg no 97/2012. Ou 
seja, atos normativos fragmentados regulavam até o momento a 
acolhida humanitária, sem o respaldo legal e ainda sob a égide da 
discricionariedade. A nova Lei sana essa situação de insegurança 
jurídica e promove a qualificação da acolhida humanitária no país.  
A partir de dados do Governo Federal, sabe-se que entre 2010 e 
2015 houve um aumento de 2.868% de solicitações de refúgio. No 
mesmo período, houve aumento de 127% do número de refugiados 
no Brasil, de 79 nacionalidades diferentes. Em março de 2016, de 
acordo com o Departamento de Polícia Federal, havia cerca de 90 
mil refugiados no Brasil. Com relação aos haitianos, houve a 
regularização migratória definitiva de mais de 43.000 imigrantes por 
meio de decisões do CONARE.  
De acordo com o relatório anual do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR), em 2015, 65,3 milhões de 
pessoas foram forçadas a deixar o seu país por razões de 
perseguição, conflito, violência generalizada ou violação de direitos 
humanos, sendo que 21,3 milhões eram refugiados. Em relação a 
essas pessoas deslocadas, apenas 35.790 foram acolhidas pelo 

Brasil no ano de referência80.  

 

A comunidade internacional como um todo sempre depositou no Brasil 

esperança de maior participação na acolhida humanitária, muito em vista de sua 

vastidão geográfica, ausência de conflitos de proporção insustentável e relativa 

garantia de direitos humanos previstos em lei.  

A Lei nº 13.445 de 2017 prevê de forma inédita já em seu art. 3º, princípios e 

diretrizes que priorizam a universalidade, indivisibilidade e interdependência dos 

direitos humanos; repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer 
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formas de discriminação; não criminalização da migração; não discriminação em 

razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em 

território nacional; promoção de entrada regular e de regularização documental; 

igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares; inclusão 

social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas; acesso 

igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens 

públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço 

bancário e seguridade social; promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e 

obrigações do migrante; diálogo social na formulação, na execução e na avaliação 

de políticas migratórias e promoção da participação cidadã do migrante; proteção 

integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante; 

promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional no Brasil, nos 

termos da lei; além de trazer também, em seus incisos VI, VIII, e XXII, a acolhida 

humanitária, a garantia do direito à reunião familiar, e o repúdio a práticas de 

expulsão ou de deportação coletivas, respectivamente. 

Ainda, é garantido expressamente pela lei de Migração, em seu art. 14, 

inciso I, “c”, a acolhida humanitária, e seu § 3º  dispõe que o visto temporário para 

acolhida humanitária poderá ser concedido ao apátrida ou ao nacional de qualquer 

país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, 

de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave violação de 

direitos humanos ou de direito internacional humanitário, ou em outras hipóteses, na 

forma de regulamento. 

Também é expressamente prevista na Lei de Migração a possibilidade de 

autorização de residência com a finalidade de acolhida humanitária81, de modo que, 

de acordo com o art. 31, § 4º da mesma lei, o solicitante de refúgio, de asilo ou de 

proteção ao apátrida fará jus a autorização provisória de residência até a obtenção 

de resposta ao seu pedido. 

 

No caso do apátrida, tema que tem sido objeto de reflexões no 
âmbito do Direito Internacional, a seção II da Lei 13.445/2017 
conferiu proteção para o apátrida. A matéria, todavia, ainda deverá 
ser regulamentada, conforme estabelece o artigo 26, para que possa 
garantir proteção especial, bem como seja consolidado processo 
simplificado de naturalização. Neste caso, o processo de que trata o 
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referido artigo será iniciado tão logo seja reconhecida a situação de 
apatridia, sendo certo que durante a tramitação do processo de 
reconhecimento da condição de apátrida incidem todas as garantias 
e mecanismos protetivos e da facilitação da inclusão social relativos 
à Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, promulgada 
pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, à Convenção relativa 
ao Estatuto dos Refugiados, promulgada pelo Decreto nº 50.215, de 
28 de janeiro de 1961, e à Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. 
Impende assinalar que são aplicados ao apátrida residente todos os 
direitos atribuídos ao migrante relacionados no artigo 4º da Lei 
13.445/2017,  sendo assegurados os direitos e garantias previstos na 
Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada 
pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, bem como outros 
direitos e garantias reconhecidas pelo Brasil. Quanto ao asilo, que 
pode ser territorial ou diplomático, a lei também dispôs sobre a 
matéria como sendo um instrumento protetivo à pessoa humana, não 
sendo concedido para quem tenha cometido crime de genocídio, 
crime contra a humanidade, crime de guerra, ou crime de agressão, 
nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional de 
199882. 

 

O processo de reconhecimento da condição de apatridia tem como objetivo 

verificar se o solicitante é considerado nacional pela legislação de algum Estado, 

considerando todo documento e informação que a pessoa, sociedade civil  ou 

organismo internacional puder apresentar, refletindo a nova política apresentada 

pela Lei 13.445/2017, que visa simplificar os processos de migração. 

Após o reconhecimento da condição de apátrida, nos termos do artigo 1º, 

§1º, inciso VI, o aplicante manifestará o desejo de obter a nacionalidade brasileira, e 

em havendo, se dará inicio ao processo de naturalização.  

Caso não haja tal interesse imediato, o solicitante terá a autorização de 

residência outorgada em caráter definitivo, e continuará sob proteção do Estado 

brasileiro nos termos da Nova Lei de Migração. Já em caso de renúncia definitiva, 

prova da falsidade de documentos ou declarações apresentados para o 

reconhecimento da apatridia, bem como a existência de fatos dos quais o aplicante 

tivesse ciência que poderiam ensejar decisão negativa, este terá por perdida a 

proteção da qual fazia gozo. 

Somente não será concedido autorização de residência em caso o imigrante 

seja condenado criminalmente no Brasil ou no exterior com transito em julgado, 
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devendo o crime praticado no exterior ser tipificado na legislação brasileira, como 

preconiza o art. 30, §1º, que ainda apresenta possibilidades de concessão de 

residência mesmo se o estrangeiro aplicante tiver sido condenado com transito em 

julgado com crime tipificado no Brasil: caso a conduta caracterize menor potencial 

ofensivo; seja com a finalidade de tratamento de saúde, ou de acolhida humanitária, 

ou de reunião familiar. 

E, ainda que o estrangeiro não se encaixe em nenhuma das opções acima, 

nada impede de se aplicar medidas de cooperação jurídica internacional (Capítulo 

VIII), se forem atendidas as exigências para sua aplicação. A transferência de 

pessoas condenadas, por exemplo, pode ser executada para fins humanitários, uma 

vez que pode facilitar a reinserção social do beneficiado se ele cumprir sua pena em 

solo pátrio83.  

É importante não se olvidar que além da nova Lei de Migração, o Brasil 

também possui a redação de outras leis, além de tratados e acordos internacionais, 

que priorizam a acolhida humanitária, como a  Lei nº 9.474/1997, a Lei do Refúgio, 

por exemplo: 

 

Com relação aos institutos de acolhida humanitária, destaca-se que, 
na nova Lei, há capítulos e seções que integrados, e alinhados à Lei 
de Refúgio (Lei nº 9.474/1997), criam um verdadeiro sistema 
nacional de acolhimento por razões humanitárias. No Capítulo III, 
que versa sobre a condição jurídica do migrante, há seções inteiras 
sobre proteção do apátrida, asilo político e reunião familiar, 
dispositivos em sua maioria inexistentes no Estatuto do 
Estrangeiro84.  

 

As medidas de retirada compulsória – repatriação, deportação e expulsão – , 

após o advento da nova Lei, deverão observar a Lei de Refúgio, as disposições 

legais, tratados, instrumentos e mecanismos que tratem da proteção aos apátridas e 

de outras situações humanitárias antes de serem efetivadas, conforme estipulado 

pelo art. 46 da mesma Lei.  

Ademais, deve-se recordar que logo no art. 3º, XXI, conceituado com um 

dos princípios da política migratória brasileira, há o repúdio a práticas de expulsão 
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regulamentação. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 14, n. 2, 2017 p. 265. 
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ou de deportação coletivas, que é expressamente materializado pelo art. 61, sendo 

entendido por repatriação, deportação ou expulsão coletiva aquela que não 

individualiza a situação migratória irregular de cada pessoa. 

Há, apenas, uma ressalva com relação à repatriação de menor de 18 anos 

desacompanhado ou separado de sua família, em situação de refúgio ou de 

apatridia, abordado pelo art. 49, § 4º, que prevê, nos casos em que se demonstrar 

favorável para a garantia de seus direitos ou para a reintegração a sua família de 

origem, sendo protegidas as  pessoas que necessitem acolhimento humanitário, 

afastando a repatriação em qualquer caso no qual a devolução para país ou região 

de origem possa apresentar risco à vida, à integridade pessoal ou à liberdade da 

pessoa. 

Outro aspecto importante que trás implicações positivas, reforçando a 

acolhida humanitária, é a simplificação do registro e da identificação civil do 

imigrante.  

Nos termos do art. 20, a identificação civil de solicitante de refúgio, de asilo, 

de reconhecimento de apátrida e de acolhimento humanitário poderá ser realizada 

com a apresentação dos documentos de que o imigrante dispuser, facilitando o 

reconhecimento desta pessoa como imigrante provinda de situação merecedora de 

atendimento especial, por seu trajeto de violação de direitos até o ingresso no Brasil, 

de modo que este artigo possibilita uma certa compensação ao imigrante para não 

continuar o ciclo de complicações para obtenção de direitos, tendo em vista que não 

são raras as situações que estas pessoas não possuem todos os documentos 

necessários para uma solicitação regular, muito em razão de seu status em seu país 

de origem, ou em razão da falta deste. 

 

Com relação à regulamentação, o desafio maior, quando se fala em 
acolhida humanitária, é garantir o embasamento normativo para a 
simplificação procedimentos, uma vez que se está lidando com 
imigrantes vulneráveis. A diminuição das instâncias institucionais que 
devem avaliar a situação do solicitante promoveria 
desburocratização, bem como a automação dos processos. A 
sofisticação dos sistemas e o fomento a sua interoperabilidade 
facilitariam a vida dos imigrantes, além de diminuir os custos para o 
poder público. 
Um outro desafio é garantir ao imigrante acolhido a possibilidade do 
livre exercício de atividade laboral ou de estudos, para que ele 
consiga se integrar da melhor forma possível ao novo país. Também 



53 
 

 

é importante prever formas de acesso facilitado ao país e aos 
serviços públicos, como flexibilização de requisitos para emissão de 
visto temporário de acolhida humanitária e discricionariedade para 
emissão desse tipo de visto em situações não previstas, mas que 
geram deslocamentos migratórios consideráveis85.  

 

Com a evolução normativa no quesito humanitário, é preciso que as políticas 

públicas, em especial as políticas sociais, acompanhem o spiritus legis para que de 

fato a acolhida ao imigrante deste rol consiga de fato ter um atendimento adequado. 

O aspecto fático foi inclusive previsto pela própria lei, que dispôs 

expressamente em seus princípios, no art. 3º, inciso X, a inclusão social, laboral e 

produtiva do migrante por meio de políticas públicas, bem como o acesso igualitário 

e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, 

educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e 

seguridade social, previsto neste mesmo artigo, inciso XI.  

Igualmente importante, entre o rol dos direitos e garantias do migrante, em 

seu art. 4º, VIII, há a previsão de acesso a serviços públicos de saúde e de 

assistência social e à previdência social, sem discriminação em razão da 

nacionalidade ou condição migratória, à assistência jurídica gratuita, quando houver 

hipossuficiência, e direito à educação pública, dispostos pelos incisos XII e X, 

respectivamente.  

 

Atualmente, há iniciativas da rede de atendimento para adequar 
alguns serviços a esse público-alvo. Por meio de convênios com a 
Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, hoje já há dois Centros de Referência e Acolhida de 
Migrantes e Refugiados (Rede CRAI) em São Paulo e há um esforço 
de se estabelecer outros centros em parcerias com Estados e 
Municípios.  
No que tange à inserção no mundo do trabalho do imigrante acolhido 
por razões humanitárias, já há a descentralização da emissão de 
carteiras de trabalho pelos Estados, especialmente aqueles que 
recebem fluxo migratório maior. O Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) inseriu em seu catálogo de 
cursos o curso de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para 
Estrangeiros em nível básico e intermediário e, em parceria com o 
Ministério da Justiça e Segurança Pública e órgãos estaduais, já pro- 
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moveu turmas em São Paulo e Rio de Janeiro, com foco em 
refugiados. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), em parceria com o CONARE e com o apoio do 
ACNUR organizou o projeto Refugiado Empreendedor na Escola de 
Negócios do Sebrae São Paulo, com o objetivo de capacitar 
refugiados e imigrantes deslocados em técnicas e temas referentes à 
abertura de empresa no Brasil. 
Apesar dos esforços pontuais para inserção dos imigrantes nas 
políticas sociais nacionais, o desafio, ainda, é grande. Temas como 
revalidação de diplomas, reassentamento de refugiados, acesso à 
moradia via programas sociais como Minha Casa, Minha Vida, 
acesso ao Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social 
- BPC, entre outros, estão postos na agenda migratória brasileira e 
deverão ser enfrentados para que a acolhida humanitária não seja 
veículo de revitimização de imigrantes vulneráveis86. 

 

É inegável que a nova Lei projeta o estímulo à inclusão social dos imigrantes 

e a promoção dos seus direitos por meio da implementação de políticas públicas em 

igualdade material com os brasileiros. O que há de se acompanhar com os anos que 

seguirão é o avanço na execução de projetos para que os diplomas legais consigam 

cumprir com seu propósito de ser. 

 

2.3. RETIRADA COMPULSÓRIA DO MIGRANTE. 

 

A entrada e permanência do estrangeiro em território nacional é relacionado 

a um ato discricionário do Estado, ainda que existam leis que regulamentem por 

linhas gerais e prevejam diretrizes para lidar com esta questão. 

 

É de competência exclusiva de cada Estado legislar sobre a 
admissão e expulsão de estrangeiros em sua base física. Deste 
modo, várias são as restrições que os Estados adotem no tocante à 
admissão de estrangeiros em seu território. Uns cobram taxas de 
admissão, outros fixam cota de imigração e quase todos exigem a 
apresentação de passaporte87. 
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Também no que tange este assunto, a Lei 13.445/2017 buscou ser mais 

explícita e objetiva quanto aos critérios para saída forçada do estrangeiro, 

diferentemente do Estatuto do Estrangeiro, que previa total discricionariedade, 

mascarada pela legislação. 

O art. 65 do revogado Estatuto trazia a possibilidade de expulsão de 

estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem 

política ou social, a tranquilidade ou moralidade pública, e a economia popular cujo 

procedimento o torne nocivo â convivência e aos interesses nacionais. 

Entretanto, apesar de ainda estar  sob o vigor da Lei nº 6.815/1980, antes da 

Lei de Migração, já estava correndo a quebrados antigos paradigmas, fazendo com 

que a jurisprudência se voltasse cada vez mais para a perspectiva humanitária da 

migração. 

Já em 2015 o STF divulgou por volta de 66 acórdãos no sentido de 

mitigação da possibilidade de expulsão de estrangeiro com filho brasileiro88. 

No julgamento do Habeas Corpus 304.11289, o STJ aponta que a 1ª Seção 

anulou ato de expulsão expedido pelo Ministério da Justiça, em 2003, contra uma 

argentina condenada por três crimes de furto. A mulher alegou que tinha quatro 

filhos brasileiros e que residia no país há 13 anos, com residência própria e renda 

fixa. 

Outro ponto relevante à época é que a argentina já havia dado luz a uma 

filha brasileira em 2001, antes de ser decretada sua saída, o que por si impedia a 

decisão mesmo de acordo com o Estatuto do Estrangeiro, desde que o filho ou filha 

brasileiro ou brasileira tivesse sido concebido antes do decreto de expulsão. 

O ministro relator do caso, Napoleão Nunes Maia Filho, que entendeu a 

expulsão como constrangimento legal destacou: 

 

Sobressai o direito da estrangeira de não ser compulsoriamente 
expulsa do Brasil porque, com base no art. 227 [...] da Constituição, 
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
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adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, além do direito à 
vida e outros direitos, o direito à convivência familiar, donde se 
conclui que a expulsão da mãe para seu país de origem subtrai o 
direito dos seus filhos ao convívio com ela mesmo no país. 

 

Na Nova Lei, a retirada compulsória foi especificada em seu capítulo V, que 

logo se inicia por ressaltar o dever de observar o disposto na Lei no 9.474, de 22 de 

julho de 1997, e as disposições legais, tratados, instrumentos e mecanismos que 

tratem da proteção aos apátridas ou de outras situações humanitárias, como 

previsto no art. 46. 

Está disposto também no art. 47 e 48 que a repatriação, a deportação e a 

expulsão serão feitas para o país de nacionalidade ou de procedência do migrante 

ou do visitante, ou para outro que o aceite, novamente com a devida observância 

aos tratados dos quais o Brasil seja parte, devendo ser respeitado o devido processo 

legal sempre que cabível. 

Sendo a repatriação a primeira medida prevista como forma de retirada 

compulsória, passamos a analisa-la. 

Consiste na devolução de pessoa em situação de impedimento ao país de 

procedência ou de nacionalidade90, sendo certo que tal medida não será aplicada 

pessoa em situação de refúgio ou de apatridia, de fato ou de direito; aos menores de 

18 anos desacompanhados ou separados de suas famílias, exceto nos casos em 

que se demonstrar favorável para a garantia de seus direitos ou para a reintegração 

a sua família de origem, ou a quem necessite de acolhimento humanitário; nem, em 

qualquer caso, de devolução para país que possa representar risco a sua vida, 

integridade pessoal ou liberdade91, hipótese na qual a Defensoria Pública da União 

será notificada, preferencialmente por via eletrônica, bem como a repatriação 

imediata não seja possível, como previsto pelo art. 49, §3º, devendo haver clara 

fundamentação nos moldes do §1º deste mesmo artigo. 

A deportação, por sua vez, é medida decorrente de procedimento 

administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontre em 

situação migratória irregular em território nacional92.  
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Nas palavras de Sidney Guerra: 

 

No caso da deportação, esta ocorre quando se promove a retirada 
do imigrante que, ingressado no país ou neste se encontrando 
irregularmente, não sair voluntariamente no prazo que lhe for 
determinado. Trata-se, portanto, de medida decorrente de 
procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de 
indivíduo que se encontre em situação migratória irregular em 
território nacional. Para tanto, a deportação será precedida da 
notificação pessoal ao imigrante, na qual constem, expressamente, 
as irregularidades verificadas e prazo para a regularização não 
inferior a 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período, por 
despacho fundamentado e mediante compromisso de o imigrante 
manter atualizadas suas informações domiciliares93. 

 

Mesmo que o estrangeiro esteja em solo brasileiro de forma irregular, a 

Nova Lei de Migração inovou ao proporcionar até 180 para que esta pessoa possa 

providenciar sua regularização de dentro do território nacional e permanecer no país 

conforme previsto pelo art. 50, §1º. 

Ainda, há expressa menção ao respeito do contraditório e ampla defesa para 

que ocorra a deportação, além da garantia de recurso com efeito suspensivo, 

oportunizando mais tempo para que o estrangeiro se organize 94 , bem como a 

preservação dos direitos adquiridos contratuais ou decorrentes da Lei brasileira95, 

com a obrigatoriedade de intimação da Defensoria Pública da União96, apesar da 

ausência de sua manifestação não impedir a deportação97. 

A expulsão é definida pelo art. 54 como uma medida administrativa de 

retirada compulsória de migrante ou visitante do território nacional, conjugada com o 

impedimento de reingresso por prazo determinado, podendo ser ensejada por 

condenação com sentença transitada em julgado relativa à prática de crime de 

genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão, nos 

termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998, 

promulgado pelo Decreto no 4.388, de 25 de setembro de 2002; ou crime comum 

                                                        
93 GUERRA, Sidney. Alguns Aspectos Sobre a Situação Jurídica do Não Nacional no Brasil: da Lei do 
Estrangeiro à Nova Lei de Migração. Revista do Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais da 
UNIJUI. Ano XXVI, 2017. p. 107. 
94 Art. 51 da Lei nº 13.445/2017. 
95 Art. 50, §4º da Lei nº 13.445/2017. 
96 Art. 51, §1º da Lei nº 13.445/2017. 
97 Art. 51, §4º da Lei nº 13.445/2017. 
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doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as 

possibilidades de ressocialização em território nacional98. 

 

A nova Lei de Migração – ao relacionar a expulsão, em seu art. 54, 
§1º,à condenação com transito em julgado pela prática de crimes 
graves sancionados pelo Estatuto de Roma, ou à prática de crimes 
passíveis de pena privativa de liberdade – logrou reduzir 
consideravelmente a margem para o arbítrio, mas não a eliminou nos 
casos de crime comum doloso. Nesses casos, deverão ser 
considerados, conforme a parte final do inciso II, do §1º do art. 54, “a 
gravidade e as possibilidades de ressocialização em território 
nacional”. 
Há assim a ausência de critérios objetivos preestabelecidos que 
determinem qual crime será grave o suficiente a fim de que se 
verifique as possibilidades de ressocialização, o que amplia a 
possibilidade de decisões contraditórias para casos semelhantes99. 

 

Existe limite de tempo para proibição do reingresso no país, sendo este 

estabelecido pelo §4º do art. 54, de modo que o  prazo de vigência da medida de 

impedimento vinculada aos efeitos da expulsão será proporcional ao prazo total da 

pena aplicada e nunca será superior ao dobro de seu tempo. 

Também nesta hipótese deve ser respeitado o contraditório e ampla defesa, 

com a intimação da Defensoria Pública da União, cabendo pedido de 

reconsideração da decisão sobre a expulsão no prazo de dez dias a contar da 

notificação pessoal do expulsando, sendo considerada regular a situação do 

expulsando cujo processo esteja pendente de decisão, conforme previsto pelos 

artigos 58 e seus parágrafos e 59.  

Cabe ressaltar também que com a Nova Lei em vigor, foi afastada qualquer 

condicionante cronológica quanto ao nascimento de filhos no país, bastando a 

existência de descendente brasileiro que esteja sob a guarda ou dependência 

econômica ou socioafetiva do estrangeiro para impedir a expulsão, conforme foi 

aplicado em Habeas Corpus nº 148.558, no qual foi deferido pedido liminar para 

suspender a expulsão do território nacional do cidadão camaronês Lawrence Ndiefe, 

colocado em liberdade após cumprir pena por tráfico de drogas.  

                                                        
98 Art. 54, §1º, incisos I e II da Lei 13.445/2017. 
99  AMARAL, Ana Paula Martins; COSTA, Luiz Rosado. A (não) Criminalização das Migrações e 
Políticas Migratórias no Brasil: do Estatuto do Estrangeiro à Nova Lei de Migração. Justiça do Direito, 
v. 31, n. 2, 2017. p. 221/222. 
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Ndiefe tem uma filha brasileira, que, mesmo nascida após a edição da 

portaria do Ministério da Justiça que determinou sua expulsão, nos moldes da Lei nº 

13.445 de 2017, garante a possibilidade de que o estrangeiro continue residindo no 

Brasil. 

O ministro Marco Aurélio em sua decisão, que suspendeu os efeitos da 

expulsão até o julgamento do mérito do HC enfatizou:  

 

O caso revela peculiaridades. De um lado, é certo que o paciente 
cometeu crime no Brasil. De outro, surge o fato de que aqui 
constituiu família. A certidão de nascimento comprova haver filha 
nascida no País, em data posterior à deliberação no sentido da 
expulsão – 27 de junho de 2010. O impetrante juntou ao processo 
depósitos que diz serem destinados à criança. Observem que a Lei 
13.445/2017 revogou por inteiro a Lei 6.815/1980, o chamado 
Estatuto do Estrangeiro, passando o artigo 55, inciso II, alínea “a”, da 
denominada Lei de Migração a afastar condicionante cronológica do 
nascimento dos filhos havidos no país, bastando a existência de 
descendente brasileiro que esteja sob a guarda ou dependência 
econômica ou socioafetiva do estrangeiro para impedir a expulsão100. 

 

Na mesma linha segue o HC 150.343101. 

Como já visto com maiores detalhes no subitem anterior, não se procederá à 

repatriação, à deportação ou à expulsão coletivas, bem como não se procederá à 

repatriação, à deportação ou à expulsão de nenhum indivíduo quando subsistirem 

razões para acreditar que a medida poderá colocar em risco a vida ou a integridade 

pessoal, nos moldes dos artigos 61 e 62. 

 

3.1. SITUAÇÃO DO SETOR DE IMIGRAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL DE VOLTA 

REDONDA/RJ. 

 

                                                        
100 STF. Ministro aplica dispositivo de nova Lei de Migração para suspender expulsão de camaronês. 
Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=365069&tip=UN. 
Acesso em: 04 de Dez. de 2018. 
101 STF. Ministro suspende ato de expulsão de colombiano que tem filho nascido no Brasil.  
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374861. Acesso em: 04 de Dez. 
de 2018. 
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A Policia Federal situada em Volta Redonda atende casos de imigrantes de 

Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende,  

Rio das Flores, Vassouras e Volta Redonda. 

Em entrevista realizada em 26 de Novembro de 2018, na sede da Polícia 

Federal de Volta Redonda, Rio de Janeiro, foram questionados Gabriella de Souza 

Azevedo, assessora do agente Federal Sílvio José Cravo, e este próprio, sendo 

ambos lotados em Volta Redonda/RJ. 

Gabriella afirmou trabalhar há um ano na delegacia de Volta Redonda, e há 

dois meses no setor de imigração. 

Para a assessora, a maior dificuldade encontrada no setor são as línguas 

faladas pelas pessoas atendidas, de modo que poucos providenciam consultor que 

possa realizar a tradução.  

O agente federal Sílvio José Cravo trabalha há aproximadamente 16 anos 

neste setor em Volta Redonda, e por sua vez, entende como a maior dificuldade que 

a falta de compilação da legislação, por haver grande quantidade de definição dada 

por circular interno.  

Silvio entende que a Nova Lei de Migração representa uma melhora 

contextual, por motivos como o fato de possibilitar a transformação de vistos dentro 

do território nacional, que facilitou a obtenção e regularização de status real do 

estrangeiro.  

Ainda, afirma o agente que o atendimento à imigrantes apresentou 

significante queda neste ano, mas, em sua opinião, o motivo seria a decadência 

econômica do país, que leva o estrangeiro a repensar sua mudança para o Brasil. 

Como ser humano em contato diariamente com imigrantes que lutam por 

sobrevivência e reconhecimento legal, o agente federal aponta a dificuldade de 

permanência do estrangeiro em face do Estatuto do Estrangeiro em razão da falta 

de permissão para o trabalho, o que foi revertido com a introdução de institutos 

como como o visto de férias-trabalho pela Lei 13.445/2017. 

Até o momento Silvio Cravo não notou dificuldade introduzida pela Lei de 

Migração, além do aumento considerável do valor das multas para o estrangeiro em 
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caso de irregularidade, que entrou como contrapartida ao aumento da facilidade no 

processo de regularização. 

Em relação aos recursos financeiros, humano e material, considera 

escassos, mas acredita que o setor consegue manejar a situação de forma 

relativamente satisfatória. 

O caso mais peculiar que presenciou foi um que envolveu trabalho escravo 

de estrangeiro dentro da circunscrição de Volta Redonda, há aproximadamente 5 

anos atrás, mas ressalta que não é comum encontrar desafios além dos cotidianos. 

Como observação e possibilidade de melhora, apontou a dificuldade 

promovida pela quantidade de acordos e tratados bilaterais que acabam por fazer 

com que a Lei de Migração seja aplicada de forma subsidiária na prática. 

Como exemplos têm-se os atos notariais da França, que produzem efeitos 

no brasil e vice versa, o que não ocorre com todos os países em reciprocidade, bem 

como a relação com documentos do MERCOSUL, de modo que alguns não 

precisam de tradução, ou consularização.  

Apesar de o sistema utilizado pela Polícia Federal disponibilizar  a 

legislação, tratados e acordos em vigor, não existe policia de migração 

especializada, com capacitação adequada aos agentes e trabalhadores do setor, 

incluindo ensino de idiomas e estudos de legislações e tradados, além de direito 

internacional, principalmente público, por exemplo, o que requereria investimento do 

órgão, tendo em vista que o que ocorre atualmente é investimento de recursos do 

próprio agente para que o trabalho possa ser realizado. 

A coleta de dados se mostra defeituosa na medida em que nem sempre 

dados básicos como idade, renda, motivo de imigração são registrados no sistema 

da Polícia Federal. Também não existe controle de capacidade financeira, apesar de 

em alguns casos haver a necessidade de declaração de compromisso de 

responsabilidade financeira.  

Desde que que fora implantado novo sistema de operações de imigração na 

Polícia Federal, o SISMIGRA contabilizou, no período de 19 de setembro até 26 de 

novembro, 73 registros realizados pela Delegacia de Volta Redonda, que dão início 

às aplicações de permissão de residência. Dentre esses 73 pedidos, 44 já foram 

deferidos: 
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Desses, quarenta e quatro registros de imigrantes deferidos, apenas 9 são 

residentes, todos com amparo no art. 37 da Lei nº 13.445/17, por motivo de reunião 

familiar. 

Nota-se grande quantidade de concessão de registro temporário com 

fundamento em acordo de residência do MERCOSUL, seguido por 9 por questões 

de estudo, e 9 pela Resolução Normativa 03 e 04 de 2017 do Conselho Nacional de 

Imigração, Disciplina a concessão de autorização de residência para fins de trabalho 

sem vinculo empregatício no Brasil, para prestar serviço de assistência técnica e 

para transferência de tecnologia, respectivamente. 

Para dois estrangeiros foi concedido registro temporário através da Portaria 

Interministerial nº 9, de 14 de Março de 2018, que Dispõe sobre a concessão de 

autorização de residência ao imigrante que esteja em território brasileiro e seja 

nacional de país fronteiriço, onde não esteja em vigor o Acordo de Residência para 
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Nacionais dos Estados Partes do Mercosul e países associados, a fim atender a 

interesses da política migratória nacional. 

E houve um registro de visto temporário não especificado, um para estudo, 

um para autorização de residência para prática de atividades religiosas, e um para 

pesquisa, ensino ou extensão acadêmica a cientista, pesquisador, professor e ao 

profissional estrangeiro que pretenda vir ao país, com prazo de estada superior a 90 

(noventa) dias e com vínculo no país. 

Foi esclarecido pelo agente federal que o processamento do pedido de 

residência só é realizado caso o imigrante esteja com documentos mínimos que 

possam garantir o provável sucesso do pedido, influenciando na porcentagem de 

registros deferidos, tendo em conta que os pedidos que seriam indeferidos sequer 

são contabilizados pelo sistema.  

Portanto, ainda que haja 20 processos em aberto, e 7 em processamento, 

existe grande possibilidade de todos serem deferidos: 

 

 

Ainda, nota-se dificuldade pelos próprios funcionários do setor em acessar e 

interpretar e os dados do SISMIGRA. 

A atribuição da Polícia federal no quesito Imigração seria apenas de 

controle, mas acaba havendo contato interpessoal por parte dos trabalhadores do 

setor com os imigrantes e suas famílias, sensibilizando os funcionários, que tentam 
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contribuir com os imigrantes para além de suas atribuições, como ajudando em  

indicação de emprego, prestando orientações diversas e encaminhando-os à 

Defensoria Pública ou outro meio legal pertinente, dependendo da queixa 

apresentada. 
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CONCLUSÃO 

 

A história da migração, assim como todo o desdobrar da história, é versada 

pela ideologia das pessoas que compõem esse quadro.  

A forma de pensar das civilizações está em constante mudança, refletindo 

também na mudança do tratamento do próximo, e de como se quer ser tratado pelo 

próximo. Tais mudanças de perspectivas ensejam em ações, que, como visto ao 

longo deste trabalho, podem agregar boas práticas ou não. 

Ainda há um longo caminho a percorrer em direção ao acolhimento digno 

das pessoas, migrantes ou não. 

As formas com que o direito internacional oprime e prejudica as mulheres 

são frutos do silencio que perpassa o direito internacional quanto aos assuntos 

centrais mais óbvios para as mulheres102.  

 

O desafio consiste em transformar os compromissos assumidos 
internacionalmente em programas e práticas sociais condizentes 
com a articulação proposta – síntese das contradições, conflitos e 
antagonismos intensificados neste início de século. A migração 
internacional, que é a contrapartida populacional desse contexto 
globalizado, representa hoje a transformação da herança alvissareira 
do século 20 e um grande desafio para o século 21103. 

 

Nesta seara, se faz necessário que a pesquisa nesta área se aprofunde com 

o intuito de mapear esses silêncios e a partir daí exigir mudanças e ações firmes por 

parte do direito internacional.  

Apesar de haver muito o que avançar no tratamento humanitário para com 

alguém provindo de outra delimitação de terra que não a própria, nota-se um 

constante esforço para chegar a este fim, seja por meio de iniciativas da sociedade 

civil, de organizações internacionais, ou até mesmo partindo dos próprios países, 

que por vezes adotavam a prática oposta no passado. 

                                                        
102Brooks, Rosa Ehrenreich. Feminism and International Law: An Opportunity for Transformation 
(2002). Georgetown Law Faculty Publications and Other Works. Paper 1132. Disponível em: 
http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1132. Acesso em: 20 de mar. de 2016. 
103 PATARRA, Neide Lopes. (2005). Migrações internacionais de e para o Brasil contemporâneo: 
volumes, fluxos, significados e políticas. São Paulo em Perspectiva, 19(3), 23-33. 
https://dx.doi.org/10.1590/S0102-88392005000300002, p. 31 
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A iniciativa brasileira de incansável pesquisa e consultas, que resultou na 

redação da Lei nº 13.445 de 2017, também conhecida como a Lei da Migração, é 

um grande exemplo de avanço, se desprendendo da ideologia estabelecida pela 

época ditatorial na qual prevalecia o Estatuto do Estrangeiro, que prevaleceu até 

meados de 2017. 

Apesar de não corresponder às expectativas extremamente inovadoras 

empenhadas na Nova Lei de Migração, muito atribuído ao momento político em que 

foi realizado, surpreendendo o Brasil e modificando algumas estratégias presumidas, 

a regulamentação necessária à Nova Lei não tardou a ser elaborada, fazendo com 

que de fato a lei pudesse ser aplicada prontamente, impactando de forma positiva 

tantos imigrantes desde então.  
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