


 
Migração
mi·gra·ção
 
 
sf
1. Movimentação de um povo, ou de um grande número
de pessoas, para um país diferente, ou a uma região
diferente dentro desse mesmo país, geralmente motivada
por razões políticas ou econômicas; inclui a imigração
(movimento de entrada) e a emigração (movimento de
saída).
2. ECOL Deslocamento sazonal de populações animais
de uma região a outra.
3. INFORM Mudança de hardware ou de software, como a
transferência de um sistema de uma plataforma para
outra ou a substituição de um aplicativo por outro.

 
Fonte consultada: https://reporterbrasil.org.br/wp-
Content/uploads/2015/02/10.-
caderno_migracao_baixa.pdf



Decreto
Os decretos têm efeito regulamentar ou de execução -
expedido com base no artigo 84, VI da Constituição
Federal - para fiel execução da lei. Ou seja, o decreto
detalha as leis, não podendo ir contra a legislação ou
além dela, conforme texto abaixo:
“Compete privativamente ao Presidente da República: IV -
sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como
expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução”
 
Fonte consultada:
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/15557
1402/constituicao-federal-constituicao-da-republica-
federativa-do-brasil-1988
 
Apátrida
(grego ápatris, -idos, sem país)
adjetivo de dois gêneros e substantivo de dois gêneros
1. pessoa que, tendo perdido a sua nacionalidade, não
adquiriu outra legalmente.
2. Que ou quem não tem pátria.
 
Fonte consultada:
https://dicionario.priberam.org/ap%C3%A1trida 



Fluxos migratórios consistem em movimentos
populacionais dentro ou fora do mesmo território, que
são iniciados por diferentes fatores em diferentes
contextos históricos.  No Brasil, há algumas regiões
que são historicamente mais atrativas que outras. O
principal fator responsável é o econômico, pois o
modelo capitalista cria espaços privilegiados que irão
atrair a população em busca de melhores condições de
vida.
Os principais fatores de repulsão que levam as
pessoas a deixarem seus locais de origem são:
desemprego, subemprego, pobreza; perseguições
políticas, guerras, conflitos; catástrofes naturais,
fenômenos cíclicos (como a seca, por exemplo). Já os
principais fatores de atração são melhores condições
de vida e trabalho.
– Movimento Pendular: Ida e volta. É aquele em que o
migrante vai e volta todos os dias entre diferentes
locais, por exemplo, o trabalhador das regiões
metropolitanas. Existem cidades próximas às grandes
metrópoles chamadas de “cidades dormitórios” onde
os trabalhadores residem, mas não trabalham, saindo
todos os dias para as grandes cidades e voltando. Esse
é o movimento de pêndulo – ida e volta –  portanto,
migração pendular.
 



– Sazonal: Migração realizada por temporada. Por
exemplo, no verão, quando há um fluxo grande de
pessoas para os litorais, havendo depois o retorno.
– Transumância: Motivos climatológicos, também
sazonais. Por exemplo, no período de chuva a retirada
das boiadas para regiões não alagadas.
– Êxodo rural: movimento que leva os trabalhadores do
campo a deixarem o interior para procurar
oportunidades de trabalho nas cidades.
– Nomadismo: Povos tradicionalmente nômades, que
não estabelecem residência fixa por muito tempo em
um local específico.
 
Fontes consultadas:
http://michaelis.uol.com.br/busca?
r=0&f=0&t=0&palavra=migra
https://reporterbrasil.org.br/wp-
content/uploads/2015/02/10.-
caderno_migracao_baixa.pdf



Medida Provisória
 
A Medida Provisória (MP) é um instrumento com força de
lei, adotado pelo presidente da República, em casos de
relevância e urgência. Produz efeitos imediatos, mas
depende de aprovação do Congresso Nacional para
transformação definitiva em lei. Seu prazo de vigência é
de sessenta dias, prorrogáveis uma vez por igual
período. Se não for aprovada no prazo de 45 dias,
contados da sua publicação, a MP tranca a pauta de
votações da Casa em que se encontrar (Câmara ou
Senado) até que seja votada. Neste caso, a Câmara só
pode votar alguns tipos de proposição em sessão
extraordinária. 
Ao chegar ao Congresso Nacional, é criada uma
comissão mista, formada por deputados e senadores,
para aprovar um parecer sobre a Medida Provisória.
Depois, o texto segue para o Plenário da Câmara e, em
seguida, para o Plenário do Senado. 
Se a Câmara ou o Senado rejeitar a MP ou se ela perder a
eficácia, os parlamentares têm que editar um decreto
legislativo para disciplinar os efeitos jurídicos gerados
durante sua vigência.
 



Se o conteúdo de uma Medida Provisória for alterado, ela
passa a tramitar como projeto de lei de conversão.
Depois de aprovada na Câmara e no Senado, a Medida
Provisória - ou o projeto de lei de conversão - é enviada à
Presidência da República para sanção. O presidente tem
a prerrogativa de vetar o texto parcial ou integralmente,
caso discorde de eventuais alterações feitas no
Congresso.
É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de MP
que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua
eficácia por decurso de prazo. 
As normas sobre edição de Medida Provisória estão no
artigo 62 da Constituição Federal. 
 
Fonte consultada:
https://www2.camara.leg.br/comunicacao/assessoria-
de-imprensa/medida-provisoria



Direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, à
liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho
e à educação, entre e muitos outros. Todos merecem
estes direitos, sem discriminação.
O Direito Internacional dos Direitos Humanos estabelece
as obrigações dos governos de agirem de determinadas
maneiras ou de se absterem de certos atos, a fim de
promover e proteger os direitos humanos e as liberdades
de grupos ou indivíduos.
Algumas das características mais importantes dos
direitos humanos são:
-Os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela
dignidade e o valor de cada pessoa;
-Os direitos humanos são universais, o que quer dizer
que são aplicados de forma igual e sem discriminação a
todas as pessoas;
-Os direitos humanos são inalienáveis, e ninguém pode
ser privado de seus direitos humanos; eles podem ser
limitados em situações específicas. Por exemplo, o
direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é
considerada culpada de um crime diante de um tribunal e
com o devido processo legal;



Os direitos humanos são indivisíveis, inter-
relacionados e interdependentes, já que é insuficiente
respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na
prática, a violação de um direito vai afetar o respeito
por muitos outros;
Todos os direitos humanos devem, portanto, ser
vistos como de igual importância, sendo igualmente
essencial respeitar a dignidade e o valor de cada
pessoa.
 
Fontes consultadas: 
https://nacoesunidas.org/acao/direito-internacional/
https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/



Projeto de lei de conversão
 
Qualquer alteração feita no texto da Medida
Provisória (MP) transforma essa matéria em PLV.
Depois de aprovado definitivamente pelo Senado ou
pela Câmara, o PLV é remetido à sanção do
presidente da República. Quando aprovada sem
mudança, a MP (ver verbete) é enviada à
promulgação do presidente do Senado.
 
Fonte consultada:
https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-
legislativo/projeto-de-lei-de-conversao-plv
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Direito à assistência emergencial 
 
A Lei 13.684/2018, que define ações de assistência
emergencial para migrantes e imigrantes em situação de
vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado
por crise humanitária, tem origem no Projeto de Lei de
Conversão (PLV) 13/2018 decorrente da Medida
Provisória (MPV) 820/2018, aprovada pelo Senado no dia
12  junho de 08.
A edição da MP foi motivada pela crescente imigração
de venezuelanos para o estado de Roraima, que saem de
seu país por causa da crise político-econômica, mas
suas regras podem ser aplicadas também a outras
situações, como o fluxo de haitianos para o Acre, cujo
auge foi entre 2012 e 2015.
A nova lei condiciona a execução das ações de
assistência à disponibilidade orçamentária. A prioridade
de aplicação dos recursos será em ações e serviços de
saúde e segurança pública. O texto autoriza a União a
aumentar o repasse de recursos para os fundos
estaduais e municipais de saúde, educação e assistência
social dos entes afetados após a aprovação de crédito
orçamentário.
 



Fontes consultadas:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/06/
22/publicada-lei-de-assistencia-emergencial-a-imigrantes-
no-brasil ; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/Lei/L13684.htm
 
Cota de recepção de imigrantes por estado ou município
 
Na Lei 13.684/2018 que define ações de assistência
emergencial para migrantes e imigrantes em situação de
vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado
por crise humanitária existia um artigo que instituía uma
espécie de cota de recepção de imigrantes por estado ou
município, que foi vetado por contrariedade ao interesse
público e inconstitucionalidade, violando o direito à
locomoção.
Fontes consultadas:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/Msg/VEP/VEP-347.htm
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/06/
22/publicada-lei-de-assistencia-emergencial-a-imigrantes-
no-brasil
 



Criminalização da discriminação em razão dos critérios
ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida
em território nacional
 
Este é um dos princípios básicos da Lei de Migração n.º
13.445/2017. O texto foi bem recebido por organizações
de defesa dos direitos humanos, uma vez que fora
elaborado durante vários anos em conjunto com
representações da sociedade civil e contempla princípios
como a não-discriminação, o combate à homofobia e a
igualdade de direitos de trabalhadores imigrantes e
nacionais.
Fontes consultadas: https://www.dw.com/cda/pt-br/o-
que-muda-com-a-nova-lei-de-migra%C3%A7%C3%A3o/a-
41468597
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/L13445.htm
 



Concessão de vistos temporários
 
A concessão de vistos temporários para acolhida
humanitária foi institucionalizada com a Lei da
Migração n.º 13.445/2017. Essa medida dá visto de
um ano "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, ou em outras hipóteses".
Assim, o visto temporário humanitário utilizado por
refugiados haitianos desde 2010, por exemplo, foi
consolidado. A lei também garante que o estrangeiro
não deve ser deportado ou repatriado se correr risco de
morrer ou de sofrer ameaças à sua integridade pessoal
ao retorna ao país de origem.
entretanto pelo decreto* é previsto um ato conjunto
dos ministros da Justiça, Relações Exteriores e do
Trabalho para definir condições, prazos e requisitos
para a emissão do visto.
 



Outro ato conjunto dos mesmos ministérios "poderá
estabelecer instruções específicas para a realização de
viagem ao exterior do portador do visto" – segundo os
críticos, esses procedimentos poderão atrasar a
concessão de vistos. Outra crítica feita por
organizações de defesa dos migrantes diz respeito às
taxas cobradas para a emissão de cédulas de
identidade, das quais alguns imigrantes, dependendo da
situação, eram isentos (por exemplo os refugiados).
 
*decreto de regulamentação da nova lei. Esse
dispositivo jurídico é expedido pelo chefe do Executivo
e explica a lei e como ela deve ser aplicada.
 
Fontes consultadas:
https://www.dw.com/cda/pt-br/o-que-muda-com-a-
nova-lei-de-migra%C3%A7%C3%A3o/a-41468597;
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jspdata=21/11/2017&jornal=515&pagina=1&totalArquiv
os=96 ; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/L13445.htm



Proteção aos apátridas
 
A Lei de Migração n.º 13.445/2017 dedicou uma seção
especial a proteção dos apátridas, garantindo residência
e um processo de naturalização simplificada. nenhuma
lei anterior, como por exemplo o estatuto do estrangeiro,
tratava de proteção aos apátridas, apenas tratados
internacionais. a nova lei organiza a cooperação jurídica
entre países para essa finalidade
 
Fontes consultadas:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/L13445.htm ;
https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-
1538659939.43 ; https://www.justica.gov.br/news/saiba-
o-que-esta-sendo-regulamentado-na-nova-lei-de-migracao



Acesso livre e igualitário a programas e benefícios
sociais
 
Os imigrantes podem usufruir de benefícios assistenciais
e até cursos de inglês e de qualificação oferecidos por
órgãos públicos, que os ajudarão a conseguir emprego.
Apoio jurídico e psicológico também estão à disposição,
independentemente da nacionalidade e em quais
situações chegou ao Brasil. O objetivo principal é ajudar
a dar um direcionamento a essa família e evitar a
exploração do seu trabalho.
Os imigrantes regularizados têm direito a vários
benefícios, como CPF, carteira de trabalho, previdência
social e seguro-desemprego. Segundo o Ministério do
Trabalho, para se regularizar, é preciso primeiro ter um
visto de permanência, para conseguir uma identidade de
estrangeiro, que é um documento exigido na hora de tirar
a carteira de trabalho. 
 
Fontes consultadas: 
http://g1.globo.com/mato-grosso-do-
sul/noticia/2013/01/saiba-os-beneficios-que-
estrangeiros-regularizados-tem-direito-no-brasil.html
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-
justica/2014/12/cadastro-permite-imigrante-receber-
bolsa-familia



Direito à educação
 
Se a permanência do imigrante estiver estabelecida pela
legislação, ele tem direito à Educação. Duas legislações
internacionais reforçam essa ideia: o Artigo 22 da
Convenção de Genebra de 1951, reunião que criou o
estatuto de refugiado e que rege seus direitos, e o Artigo
30 da Convenção Internacional sobre a Proteção dos
Direitos do Trabalhador Migrante de 1990.
As redes de ensino devem preparar o acolhimento de
crianças e jovens migrantes para garantir-lhes o direito à
Educação, sem acrescentar mais sofrimento e
discriminação aos que já sofrem com a imigração de
seus lares por motivos alheios às suas vontades. Em São
Paulo, de acordo com matéria publicada n’O Estado de S.
Paulo (SP), o número desses estudantes na rede
municipal de São Paulo aumentou 71% nos últimos 5
anos.
 
Fonte consultada:
https://blogs.oglobo.globo.com/todos-pela-
educacao/post/criancas-imigrantes-tem-os-mesmos-
direitos-que-os-estudantes-brasileiros-em-relacao-
educacao.html



Direito à assistência jurídica integral pública
 
De acordo com o artigo 4º da Lei de Migração n.º
13.445/2017 todas as pessoas cuja permanência for
aceita pelo Estado Brasileiro têm amplo acesso à justiça
e à assistência jurídica integral gratuita aos imigrantes
que comprovarem insuficiência de recursos.
O texto da nova legislação foi construído no contexto
democrático contemplando considerações ligadas a
direitos humanos, segurança nacional, questões
burocráticas, acesso à justiça entre outras, o que
possibilitou a construção de uma legislação
efetivamente plural e moderna. A observância a estes
direitos decorre de compromissos que o Brasil assumiu
internacionalmente, de modo que seu papel como ator
global depende também do modo como nosso país
encara essas obrigações.
 
 
Fonte consultada:
https://www.conjur.com.br/2017-abr-18/lei-migracao-
coloca-brasil-vanguarda-defesa-imigrantes



Extradição em caso de vadiagem ou mendicância
 
De acordo com o Estatuto do Estrangeiro, vigente até o
ano de 2017, um imigrante poderia ser extraditado em
razão de “vadiagem” ou “mendicância”.
A Lei de Migração (Lei n.º 13.445/2017), no Art. 83,
permite a extradição do imigrante apenas em duas
circunstâncias: a) quando cometer crime no território do
estado que solicitar a sua extradição; e b) quando estiver
respondendo a processo investigatório ou tiver sido
condenado em seu país de origem. No caminho inverso
do Estatuto do Estrangeiro, a Lei de Migração é mais
acolhedora. Em vez de extraditar, ela garante “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” (Art. 3, inciso XI).
 
Fonte consultada:
https://fernandasial.jusbrasil.com.br/noticias/46995769
8/entenda-as-diferencas-entre-o-estatuto-do-estrangeiro-
e-lei-de-migracao



Proibição da sindicalização
 
O Art. 106 do Estatuto do Estrangeiro vetava
expressamente a participação de imigrantes em
qualquer tipo de “representação de sindicato ou
associação profissional, bem como de entidade
fiscalizadora do exercício de profissão
regulamentada”. A nova Lei de Migração, a fim de
introduzir o imigrante na sociedade brasileira em
situação igualdade com os brasileiros, assegura ao
indivíduo de qualquer nacionalidade o pleno
“direito de associação, inclusive sindical, para fins
lícitos” (Art. 4, inciso VII).
 
Fonte consultada:
https://fernandasial.jusbrasil.com.br/noticias/469
957698/entenda-as-diferencas-entre-o-estatuto-do-
estrangeiro-e-lei-de-migracao



Direito à moradia
 
Embora tenham o direito à moradia garantido pela
Lei de Migração (Lei n.º 13.445/2017, Art. 3, inciso
XI), muitos imigrantes e refugiados encontram
dificuldades para se estabelecer e garantir
condições básicas de sua subsistência no Brasil.
A crise econômica na Venezuela se intensificou
após a morte de Hugo Chávez, em março de 2013.
Seu herdeiro político, Nicolás Maduro, assumiu o
governo no mês seguinte, para um mandato de seis
anos. Em 2015, após 18 anos de domínio chavista, a
oposição conquistou maioria no Parlamento, o que
fez eclodir um conflito entre poderes. Nesse cenário,
o Tribunal Superior de Justiça, aliado a Maduro,
restringiu as funções legislativas da Assembleia
Nacional. Em abril de 2016 uma série de protestos
tomou as ruas de Caracas, exigindo a saída de
Maduro. Ao fim de quatro meses de confrontos, o
saldo era de 125 mortos e uma crise de proporções
humanitárias. Desse modo, muitos venezuelanos
iniciaram um grande fluxo migratório rumo ao Brasil,
em busca de melhores condições de vida. 



Até maio de 2018, cerca de quatro mil pessoas
viviam em nove abrigos em Roraima. No entanto,
nem todos conseguiram a garantia dos direitos
concedidos pela Lei de Migração (Lei n.º
13.445/2017, Art. 3, inciso XI).
 
Fonte consultada:
https://g1.globo.com/df/distrito-
federal/noticia/2018/12/24/venezuelanos-no-brasil-
no-df-4-em-cada-10-imigrantes-conseguiram-casa-e-
trabalho.ghtml



Direito de manifestação política
 
A proibição de participação em atividades políticas por
estrangeiros constava no Estatuto do Estrangeiro. Já a
Lei de Migração n.º 13.445/2017 não prevê o direito ao
voto aos imigrantes, o que é proibido pela Constituição,
mas garante o direito do imigrante de se associar a
reuniões políticas.
Estatuto do Estrangeiro
Título X - Dos direitos e deveres
Art 106. O estrangeiro admitido no território brasileiro
não pode exercer atividade de natureza política, nem se
imiscuir, direta ou indiretamente, nos negócios públicos
do Brasil, sendo-lhe especialmente vedado: I - organizar,
criar ou manter sociedade ou quaisquer entidades de
caráter político, ainda que tenham por fim apenas a
propaganda ou a difusão, exclusivamente entre
compatriotas, de idéias, programas ou normas de ação
de partidos políticos do país de origem; II - exercer ação
individual, junto a compatriotas ou não, no sentido de
obter, mediante coação ou constrangimento de
qualquer natureza, adesão a idéias, programas ou
normas de ação de partidos ou facções políticas de
qualquer país; 



III - organizar desfiles, passeatas, comícios e reuniões
de qualquer natureza, ou deles participar, com os fins a
que se referem os itens I e II deste artigo.
Lei de Migração n.º 13.445/2017
Art. 4º Ao migrante é garantida no território nacional,
em condição de igualdade com os nacionais, a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, bem como são
assegurados: (...) VI - direito de reunião para fins
pacíficos.
 
Fontes consultadas:
https://www.dw.com/cda/pt-br/o-que-muda-com-a-
nova-lei-de-migra%C3%A7%C3%A3o/a-41468597
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/lei/L13445.htm



Inclusão laboral e produtiva por meio de políticas
públicas
 
Apesar da Lei de Migração (Lei n.º 13.445/2017) ter
trazido mudanças significativas em relação à entrada e à
permanência de estrangeiros no Brasil, simplificando a
contratação formal de trabalhadores imigrantes, em
levantamento feito com mais de 4,1 mil pessoas em 13
municípios, a agência da ONU revela que 59% dos
refugiados e migrantes estão sem trabalho. 
A Lei de Migração revogou o Estatuto do Estrangeiro (Lei
n.º 6.815/1980), criado durante a ditadura militar com
viés de proteção e interesse da segurança nacional. Seu
conteúdo reforçava a preocupação com a segurança do
País; a organização institucional; os interesses políticos,
socioeconômicos e culturais; e a defesa do trabalhador
brasileiro. 
O escopo da legislação atual é outro. Instituída em
debate com a sociedade e com entidades que lidam com
a questão migratória, a Lei de Migração buscou adaptar
o assunto à Constituição Federal de 1988, direcionando o
foco para direitos e garantias aos cidadãos estrangeiros
em geral.



A questão da segurança nacional não foi excluída, mas
deixou de ser prioritária como na legislação anterior.
 
 
Fonte consultada: 
https://nacoesunidas.org/menos-de-10-dos-
venezuelanos-no-brasil-conseguem-emprego-formal-
estima-agencia-da-onu/



direito à assistência
 emergencial

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL PARA MIGRANTES E
IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DECORRENTE
DE FLUXO MIGRATÓRIO PROVOCADO POR CRISE HUMANITÁRIA



A LEI 13.684 DEFINE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL PARA
MIGRANTES E IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

DECORRENTE DE FLUXO MIGRATÓRIO PROVOCADO POR CRISE
HUMANITÁRIA

2018



 cota de imigrantes
LIMITE PARA A RECEPÇÃO DE IMIGRANTES POR ESTADO OU

MUNICÍPIO



NA LEI 13.684 EXISTIA UM ARTIGO QUE INSTITUÍA UMA ESPÉCIE DE COTA
DE RECEPÇÃO DE IMIGRANTES POR ESTADO OU MUNICÍPIO, QUE FOI

VETADO POR CONTRARIEDADE AO INTERESSE PÚBLICO E
INCONSTITUCIONALIDADE, VIOLANDO O DIREITO À LOCOMOÇÃO.

2018



criminalização da discriminação
com migrantes

CRIMINALIZAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DOS CRITÉRIOS
OU DOS PROCEDIMENTOS PELOS QUAIS A PESSOA FOI ADMITIDA

EM TERRITÓRIO NACIONAL



UM DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA LEI DE MIGRAÇÃO N.º 13.445/2017.
O TEXTO FOI BEM RECEBIDO POR ORGANIZAÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS

HUMANOS, UMA VEZ QUE FORA ELABORADO DURANTE VÁRIOS ANOS EM
CONJUNTO COM REPRESENTAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E CONTEMPLA

PRINCÍPIOS COMO A NÃO-DISCRIMINAÇÃO, O COMBATE À HOMOFOBIA E A
IGUALDADE DE DIREITOS DE TRABALHADORES IMIGRANTES E NACIONAIS.

2017



visto temporário
A CONCESSÃO DE VISTOS TEMPORÁRIOS PARA 

A ACOLHIDA HUMANITÁRIA



A CONCESSÃO DE VISTOS TEMPORÁRIOS PARA ACOLHIDA HUMANITÁRIA FOI
INSTITUCIONALIZADA COM A LEI DA MIGRAÇÃO N.º 13.445/2017.

ESSA MEDIDA DÁ VISTO DE UM ANO "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, OU EM OUTRAS
HIPÓTESES".

2017



direito de manifestação política
PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES POLÍTICAS POR

ESTRANGEIROS



A PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES POLÍTICAS POR
ESTRANGEIROS CONSTAVA NO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO (1980). 

JÁ A LEI DE MIGRAÇÃO N.º 13.445/2017 NÃO PREVÊ O DIREITO AO VOTO AOS
IMIGRANTES, O QUE É PROIBIDO PELA CONSTITUIÇÃO, MAS GARANTE O

DIREITO DO IMIGRANTE DE SE ASSOCIAR A REUNIÕES POLÍTICAS.

2017



proteção aos apátridas

GARANTIA DE RESIDÊNCIA E DA NATURALIZAÇÃO



A LEI DE MIGRAÇÃO N.º 13.445 DEDICOU UMA SEÇÃO ESPECIAL A PROTEÇÃO
DOS APÁTRIDAS, GARANTINDO RESIDÊNCIA E UM PROCESSO DE

NATURALIZAÇÃO SIMPLIFICADA. NENHUMA LEI ANTERIOR, COMO POR
EXEMPLO O ESTATUTO DO ESTRANGEIRO, TRATAVA DE PROTEÇÃO AOS

APÁTRIDAS, APENAS TRATADOS INTERNACIONAIS. A NOVA LEI ORGANIZA A
COOPERAÇÃO JURÍDICA ENTRE PAÍSES PARA ESSA FINALIDADE

2017



acesso livre e igualitário a
programas e benefícios sociais

COMO PREVIDÊNCIA SOCIAL, SEGURO-DESEMPREGO
OU BOLSA-FAMÍLIA



OS IMIGRANTES PODEM USUFRUIR DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E ATÉ
CURSOS DE INGLÊS E DE QUALIFICAÇÃO OFERECIDOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS,
QUE OS AJUDARÃO A CONSEGUIR EMPREGO. APOIO JURÍDICO E PSICOLÓGICO
TAMBÉM ESTÃO À DISPOSIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA NACIONALIDADE E
EM QUAIS SITUAÇÕES CHEGOU AO BRASIL. O OBJETIVO PRINCIPAL É AJUDAR

A DAR UM DIRECIONAMENTO A ESSA FAMÍLIA E EVITAR 
A EXPLORAÇÃO DO SEU TRABALHO.

2014



direito à educação
ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS IMIGRANTES PARA

GARANTIR-LHES O DIREITO À EDUCAÇÃO



SE A PERMANÊNCIA DO IMIGRANTE ESTIVER ESTABELECIDA PELA
LEGISLAÇÃO, ESTE TEM DIREITO À EDUCAÇÃO. DUAS LEGISLAÇÕES

INTERNACIONAIS REFORÇAM ESSA IDEIA: O ARTIGO 22 DA CONVENÇÃO DE
GENEBRA DE 1951, REUNIÃO QUE CRIOU O ESTATUTO DE REFUGIADO E QUE

REGE SEUS DIREITOS, E O ARTIGO 30 DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL
SOBRE A PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO TRABALHADOR MIGRANTE DE 1990.

1951



direito à assistência jurídica
integral pública

ACESSO À JUSTIÇA E À ASSISTÊNCIA JURÍDICA 
INTEGRAL GRATUITA



DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI DE MIGRAÇÃO N.º 13.445 TODAS AS
PESSOAS CUJA PERMANÊNCIA FOR ACEITA PELO ESTADO BRASILEIRO TÊM
AMPLO ACESSO À JUSTIÇA E À ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL GRATUITA

AOS IMIGRANTES QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.

2017



inclusão laboral e produtiva
POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS



APESAR DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI N.º 13.445) TER TRAZIDO MUDANÇAS
SIGNIFICATIVAS EM RELAÇÃO À ENTRADA E À PERMANÊNCIA DE ESTRANGEIROS 

NO BRASIL, SIMPLIFICANDO A CONTRATAÇÃO FORMAL DE TRABALHADORES
IMIGRANTES, EM LEVANTAMENTO FEITO COM MAIS DE 4,1 MIL PESSOAS 

EM 13 MUNICÍPIOS, A AGÊNCIA DA ONU REVELA QUE 59% DOS REFUGIADOS E
MIGRANTES ESTÃO SEM TRABALHO.

2017



extradição 
EXPULSÃO DO PAÍS EM CASO DE 

VADIAGEM OU MENDICÂNCIA



DE ACORDO COM O ESTATUTO DO ESTRANGEIRO, VIGENTE ATÉ 2017, UM
IMIGRANTE PODERIA SER EXTRADITADO EM RAZÃO DE “VADIAGEM” OU

“MENDICÂNCIA”. A LEI DE MIGRAÇÃO N.º 13.445, NO ART. 83, PERMITE A
EXTRADIÇÃO DO IMIGRANTE APENAS EM DUAS CIRCUNSTÂNCIAS: A) QUANDO

COMETER CRIME NO TERRITÓRIO DO ESTADO QUE SOLICITAR A SUA EXTRADIÇÃO; E
B) QUANDO ESTIVER RESPONDENDO A PROCESSO INVESTIGATÓRIO OU TIVER SIDO
CONDENADO EM SEU PAÍS DE ORIGEM. NO CAMINHO INVERSO DO ESTATUTO DO

ESTRANGEIRO, A LEI DE MIGRAÇÃO É MAIS ACOLHEDORA.

2017



proibição da
sindicalização

REPRESENTAÇÃO DE SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO
PROFISSIONAL



O ART. 106 DO ESTATUTO DO ESTRANGEIRO VETAVA A PARTICIPAÇÃO DE
IMIGRANTES EM QUALQUER “REPRESENTAÇÃO DE SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO

PROFISSIONAL, BEM COMO DE ENTIDADE FISCALIZADORA DO EXERCÍCIO DE
PROFISSÃO REGULAMENTADA”. A NOVA LEI DE MIGRAÇÃO, A FIM DE INTRODUZIR O

IMIGRANTE EM SITUAÇÃO IGUALDADE COM OS BRASILEIROS, ASSEGURA AO
INDIVÍDUO DE QUALQUER NACIONALIDADE O PLENO “DIREITO DE ASSOCIAÇÃO,

INCLUSIVE SINDICAL, PARA FINS LÍCITOS” (ART. 4, INCISO VII).

2017



direito à moradia
E A CONCESSÃO DE ABRIGOS



2017
EMBORA TENHAM O DIREITO À MORADIA GARANTIDO PELA LEI DE

MIGRAÇÃO (LEI N.º 13.445, ART. 3, INCISO XI), MUITOS IMIGRANTES E
REFUGIADOS ENCONTRAM DIFICULDADES PARA SE ESTABELECER E

GARANTIR CONDIÇÕES BÁSICAS DE SUA SUBSISTÊNCIA NO BRASIL, COMO É
O CASO DE MUITOS VENEZUELANOS NO NORTE DO PAÍS.




