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Principais mudanças

Lei 6.815/1980 Lei 13.445/2017

Estatuto do Estrangeiro Nova Lei de Migração

Visava a proteção das fronteiras do 
Estado, com diversas restrições aos 

diretos dos estrangeiros

Caráter humanitário, preocupação com a 
situação do apátrida e refugiado

Não fazia menção ao emigrante brasileiro Preocupação com políticas sociais para o 
emigrante Brasileiro



Principais mudanças

Lei 6.815/1980 Lei 13.445/2017

RNE - Registro Nacional de Estrangeiro
CRNM – Carteira de Registro Nacional 
Migratório

Estrangeiro Imigrante 

Autorização de Trabalho: o prazo do visto 
temporário era igual ao prazo de 

autorização de trabalho

Autorização de Residência: O prazo de 
validade do visto temporário não se 

pode confundir com o prazo da 
autorização de residência

Autorização de Trabalho Prévia Autorização de Residência Prévia 
Autorização de Residência (no Brasil)

Registro na Policia Federal 30 dias Registro na Policia Federal
Residência Prévia 90 dias 

Residência (no Brasil) 30 dias 

Somente um visto válido Possuir mais de um visto válido



Implementação

Os órgãos responsáveis pela implementação do Decreto

e Portaria integrarão eletronicamente suas bases de

dados relacionados ao processamento das solicitações

de visto, controle migratório, registro e autorização de

residência.

Estes órgãos terão 12 meses para adaptação dos

procedimentos e sistemas.

 Ministério da Justiça

 Polícia Federal

 Ministério das Relações

Exteriores

 Embaixadas/Consulados

 Ministério do Trabalho



Visto de Visita 

Turismo (no máximo por 90 dias)

• Atividades de caráter turístico, informativo e cultural;

• Atividades de caráter educacional ou recreativo;

• Visitas familiares;

• Participação em conferência, seminários, congressos ou 
reuniões;

• Realização de serviço voluntário;

• Atividade de pesquisa, ensino ou extensão acadêmica.

Negócios (no máximo 90 dias)

• Reuniões, feiras e eventos empresariais;

• Cobertura jornalística e realização de filmagem e reportagem;

• Prospecção de oportunidades comerciais;

• Assinatura de contratos;

• Auditoria ou consultoria; 

• Atuação como tripulante de aeronave ou embarcação.

Turismo, Négocios, Trânsito, Atividades Artísticas e Desportivas 



Visto de Visita – Novidades 

 E-Visa (Austrália, Canadá, EUA e Japão);

 Transformação VIVIS em Autorização de Residência;

 Possibilidades de recebimento: 

 Diária; 

 Ajuda de custo;

 Pro labore;

 Ou outras despesas com viagens;

 Concorrer à prêmios (inclusive em dinheiro) em competições desportivas ou 

concursos artísticos ou culturais;

 Auditoria/Consultoria ou Marítimo terão prazo de até 90 dias improrrogáveis a cada 

ano imigratório. 



Vistos / Autorização de Residência

Tipo Prazo Competência

Visto de Visita
90 dias (permanência no Brasil)
Até 10 anos (validade do visto)

Policia Federal
Consulados e 
Embaixadas

Visto Temporário Até 01 ano 
Consulados e 
Embaixadas

Autorização de Residência 
Temporária

Prévia 
Até 02 anos MTE

Autorização de Residência 
Temporária

Até 01 ano MTE

Autorização de Residência 
Indeterminada 

Indeterminado MTE



Resolução Normativa 02/17 

 Mestrado, Doutorado ou Grau Superior;

 Pós-Graduação com no mínimo 360 horas de duração – 01 ano experiência

profissional na área de especialização ;

 Nível superior – 02 anos de experiência profissional;

 Nível técnico - 03 anos de experiência profissional;

 Escolaridade mínima de 12 anos – 04 anos de experiência profissional;

 O prazo de residência será de 02 anos (prorrogável);

 Prazo de análise MTE: 30 - 45 dias.

Autorização de Residência – Com vínculo empregatício



Resolução Normativa 03/17  

 O prazo de residência passa a ser:

- 01 ano (prorrogável) – apresentação do Contrato de Cooperação Técnica;

- 180 dias (cada ano migratório) – Carta Convite da Empresa Brasileira contendo as

informações do Contrato de Assistência assinado entre as partes;

- Prazo de análise MTE: Até 05 dias úteis;

- 180 dias (cada ano migratório) – Carta Convite da Empresa Brasileira

contemplando situação emergencial e de risco ao meio ambiente

- Possibilidade de inciar o agendamento de coleta do visto no Consulado Brasileiro

antes da aprovação da Autorização de Residência pelo Ministério do Trabalho;

Autorização de Residência – Assistência Técnica



Resolução Normativa 04/17 

 Não requer mais a comprovação da experiência profissional do imigrante;

 Plano de Treinamento / Contrato, Acordo de Cooperação ou Convênio

(indicando o objeto para o programa para transferência de tecnologia);

 Informar detalhadamente onde o imigrante irá desempenhar suas atividades no

Brasil;

 O prazo de residência será de até 01 ano (prorrogável);

Autorização de Residência – Transferência de Tecnologia 



Resolução Normativa 11/17 

 Comprovante de Investimento externo de R$ 600.000,00 por administrador ;

ou

 Comprovante de Investimento externo de R$ 150.000,00 por administrador

com o comprometimento de geração de 10 novos empregos locais;

 Concomitância requer AR do Ministério do Trabalho;

 O prazo de residência será indeterminado;

 Prazo de análise MTE: 30 – 45 dias

Autorização de Residência – Representante Legal



Multas e infrações

O valor mínimo da multa a ser aplicada ao imigrante (pessoa física) será de R$ 

100,00 e máximo de R$ 10.000,00, nas hipóteses:

*Polícia Federal pode converter a multa em redução equivalente do prazo de 

estada em nova entrada no Brasil. 

O valor mínimo da multa a ser aplicada à empresa (pessoa jurídica) será de R$ 

1.000,00 e máximo de R$ 1.000.000,00. 

*Lei prevê punição para o caso de reincidência.

Os valores das multas tratadas serão: 

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

• Valor Mínimo: R$ 1.000,00

• Valor Máximo: R$ 1.000.000,00

• Valor Mínimo: R$ 100,00

• Valor Máximo: R$ 10.000,00



Reunião Familiar - Dependentes 

 Processo realizado na Policia Federal de jurisdição de residencia do imigrante 

 Possibilidade de protocolo na PF concomitantemente ao processo de Autorização de 

Residência (chamante) feito no Ministério do Trabalho

 Prazo de Autorização de Residência será o mesmo do chamante 



Novidades

 Autorização de Residência e Renovação de Autorização de Residência

- Não se faz necessária apresentação de Antecedentes Criminais 05 anos emitido no

exterior;

- Atestado de Antecedentes Criminais Brasil (Estadual e Federal)

 Resolução Normativa sobre Reunião Familiar – será publicada nos próximos dias

 Para processos de renovação de Autorização de Residência (imigrantes que estão

no Brasil mais de 02 anos com contrato de trabalho), poderão incluir documentos

legalizados antes da entrada do Convenção da Haia;

 Autorização de Residência Técnica – deverá ser solicitada pelo prazo desejado da

prestação do serviço no Brasil;



Novidades

 Ministério do Trabalho fará um levantamento de todas as solicitações realizadas;

 Comprovante de filiação – poderá ser o RNE válido ou não para novo registro;

 Contagem dos 180 dias será por presença física no Brasil (informação não 

confirmada pelas autoridades); 

 Será criado um Portal de Migração, meados de junho, contendo todas     

informações relacionadas a Migração no Brasil;  

 Retificação de Assentamento (Simples e Complexa);



Dúvidas??
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