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Nova Lei de Migração - 
Base Legal  

 

Lei 13.445/2017 – publicada em 25 de Maio de 2017, em vigor após180 dias da sua 
publicação; 

 

Revoga o Estatuo do Estrangeiro Lei 6.815/1980; 
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Contextualização 

ESTATUTO DO ESTRANGEIRO 

 

 Lei Criada em 1980, durante a ditadura militar 

 Visava a segurança nacional, a organização 
institucional, os interesses socioeconômicos do 
Brasil e o trabalhador nacional 

 “Protecionista” 

 

 

NOVA LEI DE MIGRAÇÃO  

 

 Lei de iniciativa do Senado Federal, proposta em 
2013  

 Regida pelos direitos humanos, repúdio à 
discriminação e pelo acesso e tratamentos 
igualitários. 

 “Flexível” 
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Princípios Gerais – Nova Lei 
de Migração  

 Direitos Gerais: inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade e 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; 

 

 Direitos Políticos: direito de associação, inclusive sindical, para fins lícitos. 

 

 Visto Humanitário: concessão de visto temporário para acolhida humanitária 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; 



7 
© 2017 KPMG Assessores Ltda., uma entidade brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.  

Princípios Gerais – Nova Lei 
de Migração  

 

 Combate à discriminação: institui o repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer 
formas de discriminação; bem como garante amplo acesso à justiça e à assistência jurídica integral 
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; 

 

 Fim da criminalização da imigração: acaba com a criminalização por razões migratórias.  
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Principais Alterações 
ESTATUTO DO ESTRANGEIRO 

 Documentos reconhecidos como documentos de 
viagem pelo artigo 54: 

1- Passaporte e 

2- Laissez-Passer 

 

 

 

NOVA LEI DE MIGRAÇÃO  

 Documentos reconhecidos como documentos de viagem, 

com base no artigo 5º : 

I    - passaporte; 

II   – laissez-passer; 

III  – autorização de retorno; 

IV  – salvo-conduto; 

V   – carteira de identidade de marítimo;  

VI  – carteira de matrícula consular; 

VII – documento de identidade civil ou documento 

estrangeiro equivalente, quando admitidos em tratado; 

VIII – certificado de membro de tripulação de transporte 

aéreo; e 

IX – outros que vierem a ser reconhecidos pelo Estado 

brasileiro em regulamento 
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Principais Alterações 

ESTATUTO DO ESTRANGEIRO 

 Nomenclatura/ Tipo de Visto 

Art. 4º Ao estrangeiro que pretenda entrar no 
território nacional poderá ser concedido visto: 

I     – de trânsito; 

II    – de turista; 

III   – temporário; 

IV  – permanente; 

V   – de cortesia; 

VI  – oficial; e 

VII – diplomático. 

 

 

 

 

 

 

NOVA LEI DE MIGRAÇÃO  

 Nomenclatura/ Tipo de Visto 

Art. 12. Ao solicitante que pretenda ingressar ou 
permanecer em território nacional poderá ser concedido 
visto: 

I    – de visita; 

II   – temporário;  

III  – diplomático;  

IV – oficial; e 

V  – de cortesia. 
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Principais Alterações 

ESTATUTO DO ESTRANGEIRO 

 Visto de Visita: sem conceituação na Lei 

 

 

 

 

 

NOVA LEI DE MIGRAÇÃO  

 Visto de Visita (artigo 13): concedido para os casos de  
 
I   – turismo;  
II  – negócios; 
III – trânsito; 
IV – atividades artísticas ou desportivas; e   
V  – outras hipóteses definidas em regulamento. 
 
 Previsão expressa acerca da impossibilidade de o estrangeiro 

exercer atividade remunerada no Brasil. 
 

 Possibilidade de recebimento de ajuda de custo/despesas 
com viagem pelo empregador brasileiro. 
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Principais Alterações 
ESTATUTO DO ESTRANGEIRO 

 Visto Temporário 
 
I    – em viagem cultural ou em missão de estudos; 

II    – em viagem de negócios; 

III   – na condição de artista ou desportista; 

IV  –  na condição de estudante; 

V –  na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de 

outra categoria, sob regime de contrato ou a serviço do Governo 

brasileiro; 

VI  – na condição de correspondente de jornal, revista, rádio, televisão 

ou agência noticiosa estrangeira. 

VII – na condição de ministro de confissão religiosa ou membro de 

instituto de vida consagrada e de congregação ou ordem religiosa. 

(Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 

VIII – na condição de beneficiário de bolsa vinculada a projeto de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação concedida por órgão ou agência 

de fomento. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016) 

 

 

 

NOVA LEI DE MIGRAÇÃO  

 Visto Temporário 

 

I     – pesquisa, ensino ou extensão acadêmica;  

II    – tratamento de saúde; 

III   – acolhida humanitária;  

IV   – estudo; 

V    – trabalho; 

VI   – férias-trabalho; 

VII  – prática de atividade religiosa ou serviço voluntário; 

VIII – realização de investimento ou de atividade com relevância 

econômica, social, científica, tecnológica ou cultural; 

IX   – reunião familiar; 

X    – beneficiário de tratado em matéria de vistos; 

XI  – atividades artísticas ou desportivas com contrato por prazo 

determinado; e 

XII – outras hipóteses definidas em regulamento. 
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Principais Alterações 
ESTATUTO DO ESTRANGEIRO 

 Autorização de Residência: Não há previsão.  

 

  

 

 

NOVA LEI DE MIGRAÇÃO  

 Autorização de Residência (artigos 30 e 31): criação do pedido 
de autorização de residência ao estrangeiro se enquadre nas 
seguintes situações: 

      a) pesquisa, ensino ou extensão acadêmica;  

 b) tratamento de saúde; 

 c) acolhida humanitária;  

 d) estudo; 

 e) trabalho; 

 f) férias-trabalho; 

 g) prática de atividade religiosa ou serviço voluntário; 

 h) realização de investimento ou de atividade com 
relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural; 

 i) reunião familiar. 

. 
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Principais Alterações 

ESTATUTO DO ESTRANGEIRO 

 RNE -  Registro nacional de Estrangeiro 
(artigos 30 a 33) 

 30 dias para efetivação do registro 

 

 

 

 

 

NOVA LEI DE MIGRAÇÃO  

 RNM – Registro Nacional Migratório (artigos 109 
e 117) 

 
 90 dias para efetivação do registro nos casos 

que necessitam de registro civil ** (a 
confirmar) 
 

 30 dias para efetivação do registro nos casos 
de autorização de residência 
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Principais Alterações 

ESTATUTO DO ESTRANGEIRO 

 Infrações e penalidades administrativas 
(artigos 57 e 125) 

 a) Deportação: prazo de 3 a 8 dias para 
regularização 

 b) Multa de R$ 8,28/dia a R$ 828,28 por 
infração cometida por pessoa física 

 c) Multa de R$ 2.483,24, podendo ser 
multiplicada de 2 até 5 vezes, por infração 
cometida por pessoa jurídica 

 

 

 

 

 

NOVA LEI DE MIGRAÇÃO  

 Infrações e penalidades administrativas (artigos 
50, 106 a 110) 

 a) Deportação: prazo de 60 dias para 
regularização 

 b) Analisa a condição econômica do 
infrator, a reincidência e a gravidade da infração 

 b) Multa de R$ 100,00/dia a R$ 10.000,00 
por infração cometida por pessoa física 

 c) Multa de R$ 1.000,00/dia a R$ 
1.000.000,00 por infração cometida por pessoa 
jurídica 
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Salário e Remuneração 

Salário Anual x 12 Pagamentos mensais 

Irredutibilidade salarial 

13 Salário + 1/3 Férias 

Benefícios indiretos devem ser computados para o cálculo do 13  salário 
e férias 

              

          Incidência de FGTS e INSS sob a remuneração total    
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Shadow Payroll 
Controle auxiliar a folha de pagamentos brasileira, para reporte dos valores pagos pela 
empresa no exterior aos expatriados transferidos do Brasil ou para o Brasil; 

 

Incidência de todos os encargos trabalhistas e previdenciários, exceto as contribuições ao 
“Sistema S” para os casos de Transferências do Brasil.  

 

Controle auxiliar a folha de pagamentos apenas para fins trabalhistas e previdenciários – para 
fins de imposto de renda, a apuração deve ser efetuada através dos cálculos mensais - “Carnê-
Leão”; 

O controle auxiliar a folha de pagamentos (shadow payroll) não é regulamentado 
pela legislação brasileira, e vem sendo adotado internamente pelas empresas para 

cumprimento de suas obrigações 
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Brasileiros no Exterior 
Modalidade Procedimentos de Folha Vantagens Desvantagens 

Manutenção do contrato de 
trabalho no Brasil 

• Reporte na folha de 
pagamentos brasileira do 
valor total da 
remuneração paga ao 
expatriado, para 
incidência dos 
encargos/direitos 
trabalhistas e 
previdenciários 

• Compliance com a 
legislação brasileira 

• Baixo risco de 
questionamentos pelo 
empregado perante a 
Justiça de Trabalho 

• Baixo risco de autuações 
pelas Autoridades, com o 
pagamentos de multas 
 

• Aumento dos custos 
corporativos 

Suspensão do contrato de 
trabalho no Brasil 

• Ausência de reporte na 
folha de pagamentos 
brasileira do valor total 
da remuneração paga ao 
expatriado, para 
incidência dos encargos 
trabalhistas e 
previdenciários. 

• “Redução” de custos  
em um cenário de 
expatriação 

• Risco de autuações e 
reclamatórias 
trabalhistas 

• Modelo não previsto na 
legislação para casos de 
expatriações 
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Brasileiros no Exterior 
Modalidade Procedimentos de Folha Vantagens Desvantagens 

Rescisão do contrato de 
trabalho no Brasil 

• Rescisão do contrato de 
trabalho com a empresa 
brasileira, com a 
observância do 
pagamento das verbas 
devidas 

• Não observância da Lei 
7064/82 e posteriores 
alterações, a qual regula 
transferências 
internacionais 

• Risco de autuações e 
reclamatórias 
trabalhistas, caso a 
transferência do 
empregado não seja 
caracterizada como 
permanente, mas como 
temporária 

• Cômputo dos direitos 
trabalhistas e encargos 
corporativos sob a 
remuneração recebida no 
exterior durante o 
período de expatriação, 
se assim for 
caraterizada. 
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Estrangeiros no Brasil 
Empregados X Diretor Estatutário 

Empregados: indivíduos prestando serviços sob as seguintes condições: 

       - Pessoalidade: os serviços devem ser prestados pela mesma pessoa 

       - Habitualidade: a prestação dos serviços deve ser habitual 

       - Onerosidade: a prestação dos serviços deve ser remunerada pelo empregador 

       - Subordinação: o serviços são executados em conformidade com as diretrizes do 
 empregador  

Diretor Estatutário:  

        - Poderes de representação 

        - Responsabilidades de administrador 

Para a legislação Brasileira, a situação fática do individuo no Brasil em relação as 
suas atividades é mais importante do que a forma de contratação 
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Acordos Previdenciários e 
Fiscais Acordos Fiscais 

 

Determinar a residência fiscal dos indivíduos nos países, com base nos interesses econômicos 
e pessoais 

Determinar qual país tem o poder de tributar os rendimentos auferidos em um outro país 

Estabelece métodos para se evitar a dupla tributação 

 

Acordos Previdenciários 

 Garantir os direitos de seguridade social previstos nas legislações dos países 

 Evitar a dupla tributação para a seguridade social nos países, considerando o tempo de 
deslocamento determinado por cada país (necessária a emissão de um Certificado de 
Deslocamento) 
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Acordos Previdenciários 
Acordos Previdenciários em vigor (até Maio, 2017):  

 
       - Ibero-Americano (Bolívia, Chile, El Salvador, Equador, Espanha, Paraguai,  
       Portugal e Uruguai), Mercosul (Argentina, Paraguai, Uruguai), Alemanha,  
       Bélgica, Canada, Coréia, França, Grécia, Itália, Japão, Luxemburgo, Espanha, 
       Cabo Verde, Quebec  
 

Acordos Previdenciários em processo de ratificação:  
 
       - Estados Unidos 
       - Suíça 
       - Moçambique 
       - Bulgária 
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Acordos Fiscais 
 
Acordos Fiscais em vigor (até Maio, 2017) 
 
 
-África do Sul 
-Argentina 
-Áustria 
-Bélgica 
-Canada  
-Chile 
-China 
-Coréia do Sul 
-Dinamarca 
-Equador 
-Eslováquia 

 
-Espanha 
-Filipinas 
-Finlândia 
-France  
-Hungria 
-Índia 
-Israel 
-Itália 
-Japão 
-Luxemburgo 
-México 
-Noruega 

 
 

-Países Baixos 
-Peru 
-Portugal 
-República Tcheca 
-Suécia 
-Turquia 
-Trinidad & Tobago 
-Ucrânia 
-Venezuela 
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Plano de Ações (Stock 
Options/RSUs) 
Natureza remuneratória X Transação Comercial 
 
Natureza remuneratória = Benefício indireto = incidência dos encargos trabalhistas e 
previdenciários 
 
Estrutura dos pacotes de remuneração (pagamento local, split payroll) 
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