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BREVE HISTÓRICO

 Lei nº 6.815 de 1980 - “Estatuto do Estrangeiro”

Ineficiências:

 Direcionada à segurança nacional e à defesa do trabalhador nacional;
limitações aos direitos e deveres dos estrangeiros; limitações para
regularização no país

 Não dispunha sobre princípios ou garantias aplicáveis aos estrangeiros
que estivessem no Brasil, dando insegurança a estes

 Não tratava da repatriação e tinha lacunas para as matérias de
deportação e expulsão do estrangeiro



MRE
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Concede 
condições de 
permanência 

PF

Controle de 
Permanência de 

estrangeiros
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Estrangeiro
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Prorrogação de visto / transformação
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BREVE HISTÓRICO
Estrutura anterior

MTE

Autorizações 
de trabalho

Empresa 

demandante 

de mão de 

obra 

estrangeira

Solicitação de autorização de trabalho

Pedido de registro



MRE

MJ 

Concede 
autorização 

de residência 
gerais

MTb

Concede 
Autorização 

de Residência
para trabalho PF

Controle de 
Registro de 

estrangeiros

Embaixadas/

Consulados/

Vice-Consulados

Banco de Dados

Agrupar dados e prover informações cadastrais  - sistema integrado   

Estrangeiro
Pedido de vistos

Pedido de registro de imigrante detentor de visto temporário ou de 
autorização de residência

Pedido de autorização de residência sem 
vínculo laboral

Estrutura atual

Pedido de autorização de 
residência PRÉVIA e demais 
ligadas a trabalho

Empresa 

demandante 

de mão de 

obra 

estrangeira



Lei nº 13.445/17
Imigrantes e visitantes do País = cidadãos dotados 

de garantias, direitos e deveres

Combate à 
discriminação

01

Promoção da 
entrada 
regular e da 
regularização 
documental

02

Não 
criminalização 
da migração 
irregular

03

Igualdade de 
tratamento 
para o 
imigrante e 
seus 
familiares

04

Promoção do 
reconhecimento 
acadêmico e do 
exercício 
profissional

05

Nova Lei de Migração



Decreto Regulamentador

Decreto nº 9.199 entrou em vigor
juntamente com a Lei de Migração, em
21 de novembro de 2017 (“Decreto”)

Visa regulamentar as regras para
obtenção de Vistos, Autorização de
Residência, registro

Procedimentos e processos devem ser
definidos pelo MRE, MJ e CNIg



Impacto da Lei de Migração  
Cenário Atual

Polícia FederalCNIg
Ministério da 

JustiçaMRE

 Organizar, manter e
gerir os processos de
identificação civil do
imigrante

 Disciplinar o ano
migratório do
estrangeiro no país, a
contar da sua primeira
entrada

 Responsável pelo
processamento dos
pedidos de autorização
de residência, não
associados à questões
laborais

 Responsável
exclusivo pela
concessão de
naturalização.

 Responsável pelas
Resoluções Normativas
relacionadas às
questões de trabalho

 Disciplina os casos
para a concessão de
Autorização de
Residência associada às
questões laborais

 Disciplina a
concessão dos vistos
temporários e as
hipóteses de renovação

 Organizar, manter e
gerir os processos de
identificação civil dos
detentores de vistos
diplomático, oficial e de
cortesia

 Pode alterar o prazo
de validade dos vistos,
ou até mesmo a isenção
de vistos em casos
especiais

 Definir a situação
migratória aplicável ao
estrangeiro na entrada
no território nacional

 Produzir a Carteira
de Registro Nacional
Migratório (CRNM)

 Extradição e rotina
de comunicação de
extradição

 Produzir
documento de
identidade dos
detentores de tais
vistos



Principais Alterações

Novas modalidades 
de visto

(extinção do visto 
permanente)

Autorização de 
residência

Naturalização
Situação 

migratória



Visita CortesiaOficialDiplomáticoTemporário

Vistos

Pesquisa, ensino, 

extensão 

acadêmicaE-VISA
Japão

Jan/2018

Acolhida 

humanitária

Trabalho

Prática de 

atividade 

religiosa

Realização de 

investimento

Reunião 

familiar

Tratamento de 

saúde

Estudo

Férias-

trabalho

Serviço 

voluntário

Atividade com 

relevância 

econômica (...)

Atividades 

artísticas ou 

desportivas



Trabalho

Contrato individual de trabalho ou de 
prestação de serviço

Treinamento profissional junto a 
subsidiária, filial ou matriz brasileira

Prestação de serviço de assistência 

técnica ou transferência de 
tecnologia

Representação de instituição 
financeira sediada no exterior

Exercício de cargo, função ou atribuição 
de administrador, gerente, diretor ou 

executivo com poderes de gestão

Visto 

Temporário

Aplicável aos que têm
intuito de estabelecer
residência por tempo
determinado.

com vínculo

sem vínculo

Novas modalidades de 
Visto



Autorização de Residência 

 A Autorização de Residência para residir e trabalhar no Brasil:
Ministério da Justiça e Segurança Pública / Ministério do Trabalho
(“MTb”);

 Trabalho ou oferta de trabalho: MTb;

 Autorização é requisito prévio para a concessão do visto temporário.



Autorização de Residência 

Autorização de Residência = se
aplica àqueles que já estão no
país.

Autorização de Residência PRÉVIA = se
aplica àqueles que tem expectativa de
vir para o Brasil para fins laborais.



Autorização de Residência
e impacto nos vistos 

O visto pode ser transformado 
em autorização  de residência 

ou em outro visto no BrasilA partir 
de agora

Anteriormente, para alteração do tipo
de visto, o estrangeiro deveria se
retirar do país para obter o novo visto.



Impacto para Diretores 
estrangeiros 

 Autorização de Residência prévia - Ministério do Trabalho, Decreto
em seu art. 38, §9º, quando o estrangeiro vier pela primeira vez;

 Visto Temporário - art. 14, alínea “e” da Nova Lei, e art. 33, I do
Decreto;

 Autorização de residência para realização de investimento – art. 43 e
art. 151, §2º do Decreto;

 Autorização de Residência - condicionada ao exercício da função
como administrador, gerente ou diretor, conforme art. 151, §3º, do
Decreto.



Novas Resoluções Normativas CNIg

 RN nº 01/2017 – Procedimentos e documentos para autorização de residência
 Revoga a RN 104/2013

 Passa a exigir certidão de antecedentes criminais, emitida no país no qual o
estrangeiro tenha residido nos últimos 05 anos, assim como declaração de ausência de
antecedentes criminais em qualquer país nos últimos 05 anos – Caso de dispensa.

 Em caso de alteração ou transferência para outra empresa do grupo econômico, o MTE
deverá ser informado em até 30 dias, e não mais 15 dias.

 RN nº 11/2017 – Autorização de Residência para administrador, gerente ou
diretor
 Revoga a RN 62/2004

 Ao contrário da resolução que revogou, trata somente da Autorização de Residência e
não do visto.

 Determina que a Autorização de Residência para administradores, gerentes e diretores
executivos será válida por tempo indeterminado.

Diretores Estrangeiros



Novas Resoluções Normativas CNIg - RN nº 01/17 e 03/17

 Necessita de autorização de residência prévia

 Prazo de residência: até um ano
 período de 180 dias a cada ano migratório

Possibilidade de concessão de nova autorização de residência

Possibilidade de contratação nos moldes da legislação trabalhista

 Revoga as RN 61/2004 e RN 100/2013

Serviços de assistência 
técnica



Novas Resoluções Normativas CNIg - RN nº 01/17 e 04/17

 Necessita de autorização de residência prévia

 Engloba cooperação técnica ou convênio entre empresas do mesmo grupo, ou
não, treinamentos

 Prazo de residência: até um ano

 Possibilidade de concessão de nova autorização de residência

 Possibilidade de contratação nos moldes da legislação trabalhista

Transferência de tecnologia



Naturalização
Modalidades: 

• aquele que 
tiver 
capacidade 
civil, 
residência por 
pelo menos 4 
anos, 
comunicar-se 
em  língua 
portuguesa e 
não possuir 
condenação 
penal ou 
estiver 
reabilitado

• pessoa que 
esteja fixada 
no Brasil por 
período 
superior a 15 
anos 
ininterruptos 
e sem 
condenação 
penal, desde 
que requeira 
a 
nacionalidade 
brasileira

• ao cônjuge ou 
companheiro de 
brasileiro, há 
mais de 5 anos, 
de integrante do 
serviço exterior 
brasileiro, ou de 
pessoa a serviço 
do Estado 
brasileiro no 
exterior; ou  que 
seja ou tenha 
sido empregado 
em missão 
diplomática ou 
repartição 
consular do 
Brasil por mais 
de 10 anos 
ininterruptos

ia
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id

ad
e; • ao migrante, 

criança ou 
adolescente 
que tenha 
fixado 
residência 
no Brasil 
antes de 
completar 
10 anos e 
deverá ser 
requerida



Refugiados, Acolhida Humanitária, 

Proteção ao apátrida 

 Lei 6.815/1980 – criminalizava o imigrante irregular;

 Nova Lei – facilita e dá tratamento diferenciado aos refugiados que
venham ao país; institui princípios e garantias e disposições voltadas a
abertura da entrada de imigrantes no país e ao repúdio da
discriminação de raças e a xenofobia;

 Acolhida humanitária – A nova lei determina a existência de um visto
temporário específico para o migrante em situação de acolhida
humanitária, para pessoas que precisam fugir dos países de origem,
mas que não se enquadram na lei do refúgio;

 Proteção ao apátrida – Antes apenas tratados internacionais.



Impacto da Lei de Migração sobre as empresas 
multinacionais e a estabilidade legal

 Legislação recente - ainda encontra-se em fase de regulamentação e
implementação;

 Modificação quanto ao procedimento de autorização para residir no
país, e para solicitar a autorização prévia quando da primeira
entrada;

 Verificar - requisitos e exigências anteriormente a vinda do
estrangeiro para adequado enquadramento na modalidade de visto.



Impacto da Lei de Migração sobre as empresas 
multinacionais e a estabilidade legal

Impossibilidade de 
início do processo 

para vinda do 
estrangeiro ao Brasil 

nos casos que 
aguardam 

regulamentação

Não emissão de 
cédula de identidade

Impossibilidade de 
renovação da cédula 

de identidade

Exterior Brasil



Finalidade

Função

Experiência

Prazo estimado 
para estada

Responsabilidade 
em relação ao 

pagamento

Tributação 
aplicável

Principais Considerações

O que as empresas devem observar ao definir a vinda de estrangeiros ao Brasil?



Muito Obrigado!
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