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PROGRAMA

Contextualização Política & Econômica da Migração;
Legislação Aplicável – Lei 13.445/2017;
Modalidades mais usuais de visto  para Contratação de Estrangeiros;
Questões Práticas; 
Conclusões &  Observações Finais.
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CONTEXTUALIZAÇÃO 
POLÍTICA & ECONÔMICA 
DA MIGRAÇÃO
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Brasileiros no Exterior em 2017* 1.600.000

Refúgios concedidos 10.522

Solicitações de refúgio em análise 157.000

Apátridas 294

Referências: IBGE, Polícia Federal, Sincre, Acnur, OBMigre, Migration Data Portal e ONU-Desa.
*Relatório Internacional de Migração do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da Secretaria das Nações Unidas (Desa)

População brasileira 209.444.014

Imigrantes no Brasil 1.162.710

Percentagem em relação à população 0,4%

Solicitação de registros de imigrantes na PF 77.416

País Nº de 

imigrantes 

(em milhões)

% na 

população

Brasil 1.162 0,4

EUA 49.777 15,3

França 7.903 12,3

Itália 5.907 10,0

Portugal 880 8,5

Alemanha 12.165 14,8

CONTEXTO MIGRATÓRIO - PROPORCIONALIDADE
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Qtde 15443 25440 29488 43993 42914 56006 68693 66821 61842 46740 36868 30327 25937 28277

% de 
Cresc. 64,7% 15,9% 49,2% -2,5% 30,5% 25,9% -2,7% -7,5% -24,4% -21,1% -17,7% -14,5% 9,02%

Fonte: dados oficiais até dez/2018 - Relatório anual de Migração
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CONTEXTO MIGRATÓRIO: Autorizações de Trabalho para o Brasil
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País/ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

EUA 10.092 9.121 8.930 5.830 5.519 4.016 5.098 2.308 50.914

Filipinas 7.667 5.127 5.056 4.486 2.994 3.050 2.127 3.447 33.954

Reino Unido 4.896 4.335 4.080 3.296 2.610 1.945 1.827 970 23.959

China 2.629 3.075 2.347 1.561 1.405 991 1.606 3.228 18.842

Índia 4.220 4.208 3.631 2.663 2.251 1.930 1.459 2.215 22.577

França 2.182 2.381 2.261 1.785 1.475 1.243 1.424 1.221 13.972

Itália 2.410 2.986 2.651 2.545 1.954 1.735 1.220 1.677 17.178

Japão 2.266 2.318 2.023 1.352 1.296 814 802 2.152 13.023

Alemanha 3.136 3.546 2.878 1.437 1.255 1.248 761 1.523 15.784

Portugal 1.543 2.161 2.904 1.921 1.294 722 601 631 11.777

Espanha 1.837 1.989 2.665 2.229 1.210 1.472 586 785 12.773

Holanda 1.218 1.330 1.334 1.324 930 1.020 550 366 8.072

TOTAL

(com outros)

68.693 66.821 61.842 46.740 36.868 30.327 25.937 28.277 363.705

*Fonte: Relatório anual de Migração 2018.Pg. 23, por ano de entrada
Relatório comparativo de Migração 2017-2018. Pg. 15, por ano de entrada

CONTEXTO MIGRATÓRIO: Autorizações de Trabalho para o Brasil
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LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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HISTÓRICO LEGISLATIVO
LEIS E DECRETOS

1943
Proporcionalidade 
brasileiros x 
Estrangeiros - 2/3

1980

CLT

Lei 6.815

Estatuto do 
Estrangeiro

1981

2014

Decreto 86.715

Regulamenta o 
Estatuto do 
Estrangeiro

Institui u o e-Social

2017
Institui a nova 
Lei de Migração 

Decreto 8.373

Lei 13.445

2017

Decreto  9.199

Regulamenta a 
Lei 13.445

2017

Lei 13.467

Altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho

Decreto 9.873

Dispõe sobre o 
Conselho Nacional 
de Imigração
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HISTÓRICO LEGISLATIVO
MJ – CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO

Assistência técnica - sem vínculo

Estágio ou intercâmbio profissional

Diretor com poderes de gestão

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

Aspectos gerais da aut. residência

Trabalho com vínculo empregatício

RN 01

RN 02

RN 03

Transferência tecnologia - sem vínculo
RN 04

RN 11

Treinamento profissional - sem vínculo
RN 19

Renovação do prazo da aut. residência
RN 30

RN 26
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Naturalização, igualdade de direitos, perda 
e reaquisição da nacionalidade brasileira

nº 11 de 3 de maio de 2018

Autorização de residência para 
reunião familiar

nº 12 de 3 de maio de 2018

Procedimentos para emissão de CTPS 
para imigrantes

nº 85 e 193 de 24 de setembro de 2018

Modelo da Carteira Nacional de 
Registro Migratório

nº 8728 de 21 de agosto de 2018

HISTÓRICO LEGISLATIVO
PORTARIAS INTERMINISTERIAIS
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11

Estatuto do Estrangeiro (revogado)
Lei 6.815/1980

➔ Considera os estrangeiros 
pauta de segurança 
nacional.

➔ A regularização do 
estrangeiro é 
extremamente 
burocrática. 

➔ Incompatível com a 
CF/1988 e tratados 
internacionais de Direitos 
Humanos. 

➔ Utiliza o termo 
“estrangeiros”.

➔ Poder Executivo tem 
discricionaridade para 
tratar  a vinda e a 
permanência de 
estrangeiros.

➔ Vincula a legalidade 
imigratória com o 
emprego formal.

Nova Lei de Migração (em vigor)
Lei 13.445/2016

➔ Considera os migrantes 
como pauta dos Direitos 
Humanos.

➔ Encoraja a regularização 
do estrangeiro – aspecto 
humanitário.

➔ Compatível com a CF/1988 e 
tratados internacionais de 
Direitos Humanos.

➔ Utiliza o termo 
“migrantes”, “imigrantes” 
e “emigrantes”.

➔ Poder Executivo lida com a 
vinda e a permanência de 
estrangeiros fundado na 
legislação vigente.

➔ Prevê que pessoas que 
buscam oportunidades 
laborais no Brasil, terão 
garantia de estada 
regular.

Nova Lei de Migração



Nova Lei de Migração: principais mudanças

❏ Não é mais necessário sair do país para obter o visto; agora é possível consegui-lo em 

território nacional;

❏ Família passou a ficar desvinculada do “trabalhador” para fins de obtenção de visto;

❏ Portador de Visto Temporário pode solicitar residência ao final do período;

❏ Solicitação de pedidos de transformação e prorrogação foram extintos.

Nomenclatura Anterior Nomenclatura Vigente

Visto de Turismo/Negócios Visto de Visita

Visto Permanente Pedido de Residência Prévia



CONTRATAÇÃO DE  
ESTRANGEIROS

- RN 02
- RN 11
- Concomitância
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RESOLUÇÃO NORMATIVA 02
CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO

Concessão de Residência para 

fins de trabalho com vínculo 

empregatício no Brasil, com 

contrato inicial de 02 anos. 

Na apreciação do pedido será 

examinada a compatibilidade 

entre a qualificação e a 

experiência profissional.
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RESOLUÇÃO NORMATIVA 02
CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 

REQUISITOS

Compatibilidade entre qualificação x experiência profissional x atividade no Brasil, mediante 
comprovação de escolaridade e experiência profissional

Escolaridade Experiência Observação

Mestrado Não -

Pós-graduação (mínimo 360 horas) 1 ano Experiência profissional na área de especialização

Nível superior 2 anos Experiência profissional posterior a conclusão do curso

Nível técnico 3 anos -

12 anos 4 anos Para ocupação que não exija nível técnico ou superior

Não 3 anos Para atividade artística ou cultural que independa de 
formação escolar

Não 5 anos Caráter excepcional, a depender da atividade (poder 
discricionário)
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Comprovação da escolaridade e da 
experiência profissional

-Diplomas, certificados, declarações

- Carta de experiência que contenha: período 
trabalhado, cargo e descrição detalhada das 
atividades desempenhadas 

Documento emitido no exterior 
deve ser apostilados/consularizados
e estar acompanhado de tradução 
juramentada para ter validade no 
Brasil

No caso do imigrante ser ou já houver sido empregado de empresa estrangeira do 
mesmo grupo econômico da empresa brasileira requerente, esta poderá fornecer a 
declaração pela empresa no Brasil, desde que assinada por declarante investido em 
poderes de gestão da empresa brasileira

16
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Proporcionalidade: 
CLT Capítulo II – DA NACIONALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

A proporcionalidade será de 2/3 (dois terços) 

de empregados brasileiros, podendo, 

entretanto, ser fixada proporcionalidade 

inferior, em atenção às circunstâncias 

especiais de cada atividade, mediante ato do 

Poder Executivo, e depois de devidamente 

apurada pelo Departamento Nacional do 

Trabalho e pelo Serviço de Estatística de 

Previdência e Trabalho a insuficiência do 

número de brasileiros na atividade de que se 

tratar (artigo 354) .

Equiparam-se aos brasileiros, para os 
fins deste Capítulo, ressalvado o 
exercício de profissões reservadas aos 
brasileiros natos ou aos brasileiros em 
geral, os estrangeiros que, residindo 
no País há mais de dez anos, tenham 
cônjuge ou filho brasileiro, e os 
portugueses (artigo 353) .

A proporcionalidade é obrigatória não 
só em relação à totalidade do quadro 
de empregados, com as exceções 
desta Lei, como ainda em relação à 
correspondente folha de salários 
(parágrafo único).

REQUISITOS

17
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Anteriormente a Coordenação analisava a compatibilidade de remuneração com o
praticado no mercado brasileiro e eventual redução quando era empregado do
Grupo no exterior. Atualmente, embora haja uma flexibilização dessa análise para
fins de aprovação da autorização de residência, as regras da Consolidação das Leis
dos Trabalho devem ser respeitadas.*

Remuneração: 

- É permitido o pagamento de parte no Brasil e
parte no exterior*

-O valor do salário e benefícios devem constar
do Contrato de Trabalho protocolado no
Ministério. Quando do pedido de prorrogação,
o órgão irá conferir se o informado
corresponde ao registrado na CTPS

REQUISITOS

18
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Nenhuma empresa poderá pagar a 
brasileiro que exerça função análoga à 
que é exercida por estrangeiro a seu 
serviço, salário inferior ao deste, 
excetuando-se os casos seguintes 
(artigo 358):

-Remuneração – CLT  

Nos casos de falta ou cessação 
de serviço, a dispensa do 

empregado estrangeiro deve 
preceder à de brasileiro que 

exerça função análoga 
(parágrafo único)

quando, nos estabelecimentos que não tenham 
quadros de empregados organizados em carreira, 
o brasileiro contar menos de 2 (dois) anos de 
serviço, e o estrangeiro mais de 2 (dois) anos;

quando, mediante aprovação do Ministério do 
Trabalho, Industria e Comercio, houver quadro 
organizado em carreira em que seja garantido o 
acesso por antigüidade;

quando o brasileiro for aprendiz, ajudante ou 
servente, e não o for o estrangeiro;

quando a remuneração resultar de maior 
produção, para os que trabalham à comissão ou 
por tarefa.

19
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CONTRATO DE TRABALHO – CLÁUSULAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

-Qualificação das partes
-Função e descrição das atividades
-Prazo do contrato*
-Valor do salário mensal em reais e valor 
dos benefícios, quando for o caso
-Compromisso em pagar as despesas 
relativas à repatriação quando do 
término do contrato
-Compromisso em informar o término do 
contrato ao Ministério da Justiça em até 
15 dias
-Assinatura e identificação das partes 
(atenção ao local da assinatura)
-Cláusula de proibição do contratado em 

exercer atividade profissional para outra 

empresa

D
E
T
E
R
M
I
N
A
D
O

-Qualificação das partes
-Função e descrição das atividades
-Prazo do contrato*
-Valor do salário mensal em reais e 
valor dos benefícios, quando for o 
caso
-Compromisso em pagar as 
despesas relativas à repatriação 
quando do término do contrato
-Compromisso em informar o 
término do contrato ao Ministério 
da Justiça em até 15 dias
-Assinatura e identificação das 
partes (atenção ao local da 
assinatura)

I
N
D
E
T
E
R
M
I
N
A
D
O

REQUISITOS
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PRAZO DO CONTRATO DE 

TRABALHO

POR PRAZO DETERMINADO

O prazo deste contrato terá início em até 30 
(trinta) dias após a entrada do contratado no 
Brasil e vigorará até o prazo final estabelecido na 
residência

-O contrato de trabalho por prazo determinado não 
poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos

- O contrato de trabalho por prazo determinado 
que, tácita ou expressamente, for prorrogado mais 
de uma vez passará a vigorar sem determinação de 
prazo.

- Considera-se por prazo indeterminado todo 
contrato que suceder, dentro de 6 (seis) meses, a 
outro contrato por prazo determinado, salvo se a 
expiração deste dependeu da execução de serviços 
especializados ou da realização de certos 
acontecimentos.

21
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PRAZO DE AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA

2 anos, permitida renovação por prazo 
indeterminado

A data de admissão registrada na Carteira de 
Trabalho deve ser a efetiva data de início das 
atividades

Transferência para outra empresa do grupo ou 
mudança de função devem ser comunicadas ao 
MJ em até 30 dias, com apresentação de aditivo 
contratual

PRAZO DO CONTRATO DE TRABALHO – INDETERMINADO 

PRAZO DA AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA

POR PRAZO INDETERMINADO

O prazo deste contrato terá início em até 30 
(trinta) dias e vigorará por prazo indeterminado

22
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Autorização de residência para 

imigrante administrador, gerente, 

diretor ou executivos com 

poderes de gestão, para 

representar sociedade civil ou 

comercial, grupo ou 

conglomerado econômico –

pessoa jurídica 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 11
CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 
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REQUISITOS

Investimento externo de pessoa jurídica estrangeira na pessoa jurídica brasileira pertencente ao 
mesmo grupo ou conglomerado econômico

R$600.000,00 (seiscentos mil reais) 

R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 
além e geração de 10 (dez) novos empregos, 
no mínimo, no prazo de 2 (dois) anos

Investimento  
para cada 
migrante 

Capital 
integralizado 
na empresa 
receptora

RESOLUÇÃO NORMATIVA 11
CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 
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COMPROVAÇÃO   DO    INVESTIMENTO

Tela Quadro Societário Atual – Registro Declaratório de Investimento Externo Direto 
no Brasil do sistema do Banco Central

RESOLUÇÃO NORMATIVA 11
CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 
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COMPROVAÇÃO DO INVESTIMENTO

Contrato de Câmbio emitido pelo Banco receptor do investimento, nos códigos de natureza fato que 
caracterizam o investimento direto estrangeiro

Mesmo código do RDE da tela 
Quadro Societário 

Mesma empresa da tela Quadro 
Societário 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 11
CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 
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COMPROVAÇÃO DO INVESTIMENTO

Contrato de Câmbio emitido pelo Banco receptor do investimento, nos códigos de natureza fato que 
caracterizam o investimento direto estrangeiro

RESOLUÇÃO NORMATIVA 11
CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 
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COMPROVAÇÃO DO INVESTIMENTO

Exceções

Caso não haja geração de contrato de câmbio e o investimento estiver de acordo com 
as diretrizes nas Leis 4.131/1962 e 11.371/2016 (sobre aplicação  e registro de capital 
estrangeiro/operações de câmbio) e Circular Bacen 3.689/2013 (sobre capital 
estrangeiro no país), o contrato de câmbio poderá ser substituído pelas demonstrações 
financeiras do exercício social, conforme prevê a Lei das Sociedades por Ações

Em sendo a aplicação de recursos externos por meio de Fundo de Investimento em 
Participações – FIP, a requerente deverá apresentar: (i) comprovante de 
participação de capital externo da empresa investidora, por meio de boletim de 
subscrição e contrato de câmbio e (ii) comprovante de transferência bancária do 
valor correspondente (R$600 ou R$150 mil), devidamente integralizado na 
empresa brasileira

RESOLUÇÃO NORMATIVA 11
CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 
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REQUISITOS

Ato de indicação do imigrante ao cargo, vinculada posse após deferido o pedido de autorização de 
residência, devidamente registrado em Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil

RESOLUÇÃO NORMATIVA 11
CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 
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REQUISITOS

Autorização da entidade reguladora, nos seguintes casos:

Quando se tratar de indicação de 
membro para ocupar cargo no Conselho 
de Administração, no Conselho 
Deliberativo, na Diretoria, no Conselho 
Consultivo, no Conselho Fiscal e em 
outros órgãos estatutários, em 
sociedade seguradora, de capitalização 
e entidade aberta de previdência 
privada, deverá ser apresentada a 
homologação, pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP, da aprovação 
do imigrante para o cargo

Quando se tratar de chamada de representante legal de sociedade 
estrangeira de exploração de transporte aéreo e de serviços 
acessórios, a requerente deverá apresentar instrumento público de 
procuração delegando poderes ao imigrante e carta de 
homologação da nomeação do representante no Brasil, ou de seu 
substituto, expedida pela Agência Nacional de Aviação Civil - Anac

Quando se tratar de chamada de dirigente, com poderes de 
representação geral, em instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil - Bacen, a requerente deverá apresentar carta de 
anuência do Bacen, quanto à indicação do imigrante para o 
cargo

RESOLUÇÃO NORMATIVA 11
CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 
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Em caso de investimento 
no valor de R$150.000,00, 
geração de dez novos 
empregos, no mínimo, no 
prazo de 2 anos, 
apresentando estimativa 
de data, função e salário 
da pretensão de 
contratação

Os órgãos migratórios poderão realizar 
diligências para investigação do 
cumprimento desse requisito

REQUISITOS

A renovação do prazo de residência 
ficará condicionada ao cumprimento do 
plano de contratação

RESOLUÇÃO NORMATIVA 11
CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 
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A empresa requerente 
deverá comunicar ao 
Ministério da Justiça o 
afastamento do 
Administrador, Gerente, 
Diretor ou Executivo, 
condicionando-se a 
concessão de novas 
autorizações de residência 
ao cumprimento desta 
exigência. 

IMPORTANTE

O imigrante ficará condicionado ao 
exercício da função que lhe for 
designada em ata ou contrato 
devidamente registrado no órgão 
competente

RESOLUÇÃO NORMATIVA 11
CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 
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PRAZO

O prazo da residência será indeterminado ou 
conforme limitação no contrato/estatuto social Lei das Sociedades por Ações

Conselho de Administração

Art. 140. III - o prazo de gestão, que não 
poderá ser superior a 3 (três) anos, 
permitida a reeleição;

Art. 143. A Diretoria será composta por 2 (dois) ou 
mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer 
tempo pelo conselho de administração, ou, se 
inexistente, pela assembléia-geral, devendo o 
estatuto estabelecer: III - o prazo de gestão, que não 
será superior a 3 (três) anos, permitida a reeleição;

Diretoria

RESOLUÇÃO NORMATIVA 11
CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 
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CONCOMITÂNCIA

Para que o estrangeiro possa cumular cargo de 

gestão em outra(s) empresa(s) do mesmo grupo 

econômico, deverá ser previamente solicitada a 

autorização ao Ministério da Justiça

O pedido poderá ser solicitado no mesmo 

momento do processo inicial ou em oportunidade 

posterior

A previsão da concomitância está prevista no no 

art. 4º da Resolução Normativa 11/2017

RESOLUÇÃO NORMATIVA 11
CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 
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PRINCIPAIS DOCUMENTOS REQUERIDOS 

O prazo será o mesmo da 
autorização principal

Requerimento fazendo referência ao processo que deu 
origem ao visto inicial

Comprovante do vínculo associativo existente entre as 
empresas do grupo ou conglomerado econômico: 
documento societário ou annual report

Contrato/estatuto social atualizado e registrado na 
Junta Comercial

ato de indicação do imigrante para o cargo registrado 
na Junta Comercial

Carta de anuência para o exercício de cargo em 
concomitância, firmada pela empresa para a qual foi 
inicialmente autorizado,e do próprio imigrante

PRAZO

Não há necessidade de comprovar investimento 
da capital estrangeira

Não é obrigatório receber salário ou pró-labore

IMPORTANTE

RESOLUÇÃO NORMATIVA 11
CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO 
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QUESTÕES PRÁTICAS
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QUESTÕES PRÁTICAS 

EXTERIOR

BRASIL

EMPRESA 
BRASILEIRA

EMPRESA
CONTROLADORA

SR. JAMES
DIRETOR

SUBSIDIÁRIA 
INTEGRAL

SR. JAMES
DIRETOR

SÓCIO
BRASILEIRO

SÓCIO
BRASILEIRO

CASE 1 - CONCOMITÂNCIA
Empresa brasileira na área de soluções em
projetos de construção civil tem a maioria de seu
capital adquirido por multinacional do setor. Essa
multinacional tem subsidiária integral no Brasil.
Diretor estatutário dessa subsidiária pode ser
nomeado como Diretor da empresa adquirida?

• Somente após prévio pedido concomitância
formulado à Coordenação Geral de
Imigração do Ministério do Trabalho

100%

80% 10% 10%
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EXTERIOR

BRASIL

CASE 2 – TRANSFERÊNCIA DO BRASIL

Country manager no Brasil é transferido para
exterior, mas quer manter residência no Brasil até
conclusão do ano letivo de seus filhos.

• Até a validade de seu CRNM(atual denominação
do RNE) poderá entrar, sair e permanecer no Brasil

• Pode realizar concomitantemente a saída fiscal do
Brasil e tomar providencias pertinentes

COUNTRY 
MANAGER

HOUSIN
G

SCHOOLIN
G

BENEFITS

TRANSFERÊNCIA
PARA OUTRO PAÍS
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EXTERIOR

BRASIL

CASE 3 – TRANSFERÊNCIA DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS – RN 03/17

Prestação de serviços técnicos
especializados se aplica na compra de
equipamento e assistência técnica em
equipamento ou situações de urgência e
emergência. Prazo 1 ano; 180 dias para
(i) casos de urgência (5 dias) e (ii) casos
de emergência (2 dias)

CONTRATO DE
ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA

COMPRA DE
EQUIPAMENT
O

EMPRESA
BRASILEIR
A

EMPRESA
BRASILEIR
A

ENVIO DE TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS PARA 
MONTAGEM/FUNCIONAMENTO 
DO EQUIPAMENTO

ENVIO DE TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS PARA 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS
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EXTERIOR

BRASIL

CASE 4 – TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA – RN 04/17

Acordos de Cooperação e/ou
Convênio entre empresas do mesmo
grupo ou não. Necessidade de
existência de Contrato e Plano de
Treinamento. Prazo 1 ano

EMPRESA COM
KNOW HOW

EMPRESA 
BRASILEIRA

ACORDO DE COOPERAÇÃO OU 
CONVÊNIO ENTRE EMPRESAS 
DO MESMO GRUPO OU NÃO

TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA POR MEIO DE 
TREINAMENTO TÉCNICO
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EXTERIOR

BRASIL

CASE 6 – REFUGIADO X CONTRATO 
DE TRABALHO

Quem “aguarda” pedido de refúgio
tem direito a CTPS. Pode ter visto de
trabalho? Não, pode ser contratado
como refugiado mas não pode ter
visto temporário por contrato de
trabalho

ESTRANGEIROS
EM SITUAÇÃO DE RISCO

SOLICITAÇÃO DE 
REFÚGIO NO CONARE

EMISSÃO DA CARTEIRA 
DE TRABALHO E OUTROS 
DOCUMENTOS 
BRASILEIROS CONTRATAÇÃO POR

EMPREGADOR 
BRASILEIRO
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CONCLUSÕES E 
OBSERVAÇÕES FINAIS
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INTERNACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS - PERSPECTIVAS

Estima-se que em  2019 o índice de autorizações de 

trabalho para estrangeiros tenha crescido na ordem de 

20%  com relação a 2018 e o  registro de imigrantes tenha 

crescido cerca de 50% em relação ao ano anterior;

Este crescimento é resultado de um indicativo  de 

reaquecimento econômico;

Destaque para  a RN 36: autoriza a residência no Brasil de 

migrantes com o objetivo de realizar investimentos 

imobiliários;

Os vistos técnicos de 180 dias tem sofrido um impacto 

prático, quer pelo não serem mais concedidos pelo 

Consulado quer pelo não cumprimento  prazo de 5 dias 

para sua análise previsto na norma.
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DESAFIOS DA NOVA LEI DE MIGRAÇÃO
INTERNACIONALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS & FUTURO

Apesar dos ajustes necessários a nova 

lei representa uma evolução normativa

O planeta, por sua vez, atravessa grave 

crise humanitária e trata a imigração de 

maneira cada vez mais restritiva 

Paralelamente, o país passa por uma 

mudança no comando político após 16 

anos. O novo governo traz muitas e 

naturais expectativas e algumas 

surpresas.
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MUITO OBRIGADA!

Marta Mitico
marta@br-visa.com.br

(11) 9 4539-3835
(61) 9 9213-2347
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