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Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017

Estabelece a Lei de Migração.

Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017

Regulamenta a Lei de Migração. 



MINISTÉRIO DO TRABALHO - MTb

MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO 
DA SEGURANÇA PÚBLICA / 

POLÍCIA FEDERAL

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES - MRE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

A GESTÃO DA ENTRADA DE MIGRANTES NO BRASIL É DE RESPONSABILIDADE DE 

QUATRO PASTAS GOVERNAMENTAIS:
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Segurança Nacional

Defesa do Trabalhador Nacional

Estrangeiro

Rigidez Legal

Impossibilidade de Regularização

Visto – Expectativa de Direito

Visto Permanente

Proteção de Direitos

Igualdade de Tratamento e Oportunidade

Migrante

Flexibilidade

Regulamentação Incentivada

Visto – Expectativa de Ingresso

Residência

LEI 6.815/1980 LEI 13.445/2017

PANORAMA COMPARATIVO



MINISTÉRIO DO TRABALHO

Modalidades de solicitação de residência para fins laborais:

Residência Prévia: Destinada ao imigrante que se encontra fora do

território nacional;

Residência: Destinada para o imigrante que já estiver em terras

brasileiras.

Conselho Nacional de Imigração – CNIg

Órgão colegiado, responsável por

formular Política Migratória Laboral

brasileira.

Coordenação-Geral de Imigração - CGIg

Sua principal tarefa é executar uma parte da
política migratória, estabelecida pelas Resoluções
do Conselho Nacional de Imigração (CNIg).



MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Emissão dos vistos:

1. De visita;

2. Temporário;

3. Diplomático;

4. Oficial;

5. Cortesia.



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA 
SEGURANÇA PÚBLICA/POLÍCIA FEDERAL

 Receber e deliberar sobre os pedidos de residência, exceto aqueles que por suas
características devam ser endereçados ao Ministério do Trabalho;

 Deliberar sobre as solicitações de naturalização;

 Tratar dos casos de repatriação, deportação e expulsão;

 Cabe ao MESP/PF o registro e identificação civil do migrante.



PERFIL  SOCIODEMOGRÁFICO E LABORAL DA IMIGRAÇÃO VENEZUELANA NO BRASIL

 Majoritariamente jovem – 72% do total entre 20 e 39 anos;

 Masculina e de solteiros – 53,8% do total de entrevistados; 

 Chegada no Brasil: 66,9% em 2017 e apenas 6,5% em 2016;

 82,4% são solicitantes de refúgio;

 Desempregados – 35,4% do total;

 Trabalhando por conta própria – 31,7%;

 77% dos entrevistados aceitariam se deslocar para outras localidades;

 46,10% possuem pelo menos ensino médio completo;

 31,9% possuem graduação ou pós-graduação.

* Fonte: Perfil sociodemográfico e laboral da imigração venezuelana no Brasil./Gustavo da Frota Simões (organizador) Curitiba: CRV, 2017. 

O que totaliza 78% dos imigrantes
venezuelanos com pelo menos o
Ensino Médio completo.



A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

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.



ASPECTOS POSITIVOS DA CONTRATAÇÃO DE IMIGRANTES 

 São pessoas, em sua maioria, com muita experiência profissional e alto índice de escolaridade. É uma força de
trabalho rica que está vindo para o Brasil;

 Para o setor de serviços e atendimento ao público, principalmente turistas, é preciso ter domínios de mais de
um idioma;

 Para as escolas de idiomas, contratar imigrantes para dar aulas é um diferencial para que os professores
transmitam a cultura de seu país e os alunos aprendam de forma completa;

 “Receber um imigrante coloca à prova a capacidade adaptativa da empresa e coloca na prática a máxima de que
é imprescindível, nos dias de hoje, lidar com a diversidade. Conviver e trabalhar com uma pessoa de outro país é
desafiador, exige respeito ao próximo, abertura de ideias e muita comunicação. Sabendo encarar as diferenças
culturais como aprendizagem, o ganho em termos de recursos humanos é fenomenal para todos os envolvidos.
Estando com a cabeça aberta, não há limites de aprendizado”. (Estevam Donnabella, engenheiro da Controllar –
Automação Residencial).



A super seleção AFRICANA da França na Copa do Mundo de 2018: 

Nessas horas ninguém é contra 
a imigração!!!





OBRIGADO!!!
CONTATOS:

Imigrante.cgig@mte.gov.br

conselho.imigracao@mte.gov.br


