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A Diretora do Departamento de Migrações, no uso da competência
estabelecida pelo §3º do art. 3º da Resolução Normativa nº 01, de 1º de dezembro de
2017, do Conselho Nacional de Imigração, decide pelo indeferimento do presente recurso,
mantendo a decisão recorrida que denegou pedido de autorização de residência ao
imigrante acima citado.

Nº 3.483/2021/DNN_Naturalizacao/DNN/CGPMIG/DEMIG/SENAJUS/MJ
Assunto: Manutenção de Indeferimento
Interessada: Nver Karapetyan
Processo: 08506.005533/2020-51
No uso da competência delegada pela Portaria nº 623 de 13 de novembro de
2020, publicada no Diário Oficial da União, de 17 de novembro de 2020, recebo o recurso
e, quanto ao mérito, nego provimento, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, tendo em vista que o requerente não comprovou ter residência no Brasil há
mais de 15 (quinze) anos ininterruptos, nos termos do Art. 67 da Lei 13.445/2017.

Nº 45/2021/DINF/CGIL-GAB/GAB-DEMIG/DEMIG/SENAJUS
Assunto: Recurso contra decisão denegatória a renovação de autorização de residência
laboral a imigrante, Resolução Normativa 30/2018 - RENOVAÇÃO DE RESIDÊNCIA (RN
13/2017)
Processos: 47039.009944/2021-10 - 08018.031613/2021-44
Interessado(s): JOSÉ AMÉRICO PINTO CORREIA
A Diretora do Departamento de Migrações, no uso da competência
estabelecida pelo §3º do art. 3º da Resolução Normativa nº 01, de 1º de dezembro de
2017, do Conselho Nacional de Imigração, decide pelo indeferimento do presente recurso,
mantendo a decisão recorrida que denegou pedido de autorização de residência ao
imigrante acima citado.

Nº 3.492/2021/DNN_Naturalizacao/DNN/CGPMIG/DEMIG/SENAJUS/MJ
Assunto: Manutenção de Indeferimento
Interessado: CAMILO HERNAN MANCHOLA CASTILLO
Processo: 08280.001555/2020-33
No uso da competência delegada pela Portaria nº 623 de 13 de novembro de
2020, publicada no Diário Oficial da União, de 17 de novembro de 2020, recebo o recurso
e, quanto ao mérito, nego provimento, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, tendo em vista que o requerente se encontra fora do Brasil desde fevereiro
de 2020 e, portanto, não atende à exigência contida no inciso II, art. 65 da Lei nº 13.445,
de 2017.

Nº 46/2021/DINF/CGIL-GAB/GAB-DEMIG/DEMIG/SENAJUS
Assunto: Recurso contra decisão denegatória de autorização de residência laboral a
imigrante, Resolução Normativa 36/2018
Processos: 47039.019547/2020-67 - 08018.032134/2021-45
Interessada(s): JANA SCHLODER
A Diretora do Departamento de Migrações, no uso da competência
estabelecida pelo §3º do art. 3º da Resolução Normativa nº 01, de 1º de dezembro de
2017, do Conselho Nacional de Imigração, decide pelo indeferimento do presente recurso,
mantendo a decisão recorrida que denegou pedido de autorização de residência à
imigrante acima citada.

Nº 3.239/2021/DNN_Naturalizacao/DNN/CGPMIG/DEMIG/SENAJUS/MJ
Assunto: Manutenção de Indeferimento
Interessado: VALANDO CARRELUS
Processo: 08451.001525/2020-18
No uso da competência delegada pela Portaria nº 623 de 13 de novembro de
2020, publicada no Diário Oficial da União, de 17 de novembro de 2020, recebo o recurso
e, quanto ao mérito, nego provimento, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, vez que o requerente não apresentou certidão da Justiça Estadual dos
Estados do Paraná e Rio Grande do sul, também não apresentou documentos que
comprove a residência pelo período de quatro anos e, portanto, não atende à exigência
contida no inciso II, art. 65 da Lei nº 13.445, de 2017.

Nº 47/2021/DINF/CGIL-GAB/GAB-DEMIG/DEMIG/SENAJUS
Assunto: Recurso contra decisão denegatória de autorização de residência laboral a
imigrante, Resolução Normativa 02/2017
Processos: 47039.008549/2021-10 - 08018.031977/2021-24
Interessado(s): JOSE DJU
A Diretora do Departamento de Migrações, no uso da competência
estabelecida pelo §3º do art. 3º da Resolução Normativa nº 01, de 1º de dezembro de
2017, do Conselho Nacional de Imigração, decide pelo indeferimento do presente recurso,
mantendo a decisão recorrida que denegou pedido de autorização de residência ao
imigrante acima citado.

Nº 3.494/2021/DNN_Naturalizacao/DNN/CGPMIG/DEMIG/SENAJUS/MJ
Assunto: Manutenção de Indeferimento
Interessado: WILNES PAUL
Processo: 08212.000937/2020-53
No uso da competência delegada pela Portaria nº 623 de 13 de novembro de
2020, publicada no Diário Oficial da União, de 17 de novembro de 2020, recebo o recurso
e, quanto ao mérito, nego provimento, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, tendo em vista que o requerente apresentou certidão de antecedentes
criminais do país de origem sem a Legalização no Brasil, e, portanto, não atende à
exigência contida no inciso IV, art. 65 da Lei nº 13.445, de 2017.

Nº 48/2021/DINF/CGIL-GAB/GAB-DEMIG/DEMIG/SENAJUS
Assunto: Recurso contra decisão denegatória de autorização de residência laboral a
imigrante, Resolução Normativa 02/2017
Processos: 47039.005271/2021-11 - 08018.027935/2021-99
Interessado(s): HASSAN MOHSEN
A Diretora do Departamento de Migrações, no uso da competência
estabelecida pelo §3º do art. 3º da Resolução Normativa nº 01, de 1º de dezembro de
2017, do Conselho Nacional de Imigração, decide pelo indeferimento do presente recurso,
mantendo a decisão recorrida que denegou pedido de autorização de residência ao
imigrante acima citado.

Nº 3.226/2021/DNN_Naturalizacao/DNN/CGPMIG/DEMIG/SENAJUS/MJ
Assunto: Manutenção de Indeferimento
Interessado: JAMIL AHMAD AL MALT
Processo: 08320.001059/2020-66
No uso da competência delegada pela Portaria nº 623 de 13 de novembro de
2020, publicada no Diário Oficial da União, de 17 de novembro de 2020, recebo o recurso
e, quanto ao mérito, nego provimento, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, tendo em vista que o requerente não apresentou a certidão de reabilitação,
não atendendo, assim, às exigências contidas no art. 67 da Lei nº 13.445, de 2017 c/c
inciso II, art. 239, do Decreto n° 9.199, de 2017.

LIGIA NEVES AZIZ LUCINDO

COORDENAÇÃO-GERAL DE IMIGRAÇÃO LABORAL

Nº 3.232/2021/DNN_Naturalizacao/DNN/CGPMIG/DEMIG/SENAJUS/MJ
Assunto: Manutenção de Indeferimento
Interessado: DAVID POBA DA CONCEICAO
Processo: 08385.008317/2020-81
No uso da competência delegada pela Portaria nº 623 de 13 de novembro de
2020, publicada no Diário Oficial da União, de 17 de novembro de 2020, recebo o recurso
e, quanto ao mérito, nego provimento, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, tendo em vista que o requerente não possui um ano de residência por prazo
indeterminado imediatamente anterior ao pedido e, portanto, não atende à exigência
contida no inciso II, art. 65 c/c inciso II do art. 66 da Lei nº 13.445, de 2017.

PORTARIA Nº 68, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021
A COORDENADORA-GERAL DE IMIGRAÇÃO LABORAL, no uso da competência
delegada, nos termos do art. 2°, inciso I, da Portaria SENAJUS nº 432, de 17 de junho de
2019, publicada no Diário Oficial da União nº 118, de 21 de junho de 2019, Seção 1, página
38, e considerando o disposto no Despacho nº 156/2021/DIMAA/CGIL-GAB/GABDEMIG/DEMIG/SENAJUS/MJ, resolve:
Decretar a perda da autorização de residência, Processo MIGRANTEWEB nº
46205.001534/2013-81, concedida ao imigrante VITOR MANUEL CABRAL RIBEIRO, RNM
V928569P, nacional de Portugal, filho de MARIA ALICE CABRAL RIBEIRO, com fundamento
no inciso III, art. 135, do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, tendo em vista
a ausência do País por período superior a dois anos sem apresentação de justificativa.
Processo SEI nº 08270.009928/2021-14.

Nº 3.485/2021/DNN_Naturalizacao/DNN/CGPMIG/DEMIG/SENAJUS/MJ
Assunto: Manutenção de Indeferimento
Interessado: BENEDITA VALO HONORIO DA CONCECAO
Processo: 08385.008318/2020-25
No uso da competência delegada pela Portaria nº 623 de 13 de novembro de
2020, publicada no Diário Oficial da União, de 17 de novembro de 2020, recebo o recurso
e, quanto ao mérito, nego provimento, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, tendo em vista que o requerente não atende à exigência contida no inciso
II, art. 65 c/c inciso II, art. 66 da Lei nº 13.445, de 2017, vez que a requerente não
comprova sua residência no Brasil por, no mínimo, um ano imediatamente anterior ao
pedido.

ANA PAULA SANTOS DA SILVA CAMPELO

COORDENAÇÃO-GERAL DE POLÍTICA MIGRATÓRIA
DESPACHOS

Nº 2.895/2021/DNN_Naturalizacao/DNN/CGPMIG/DEMIG/SENAJUS/MJ
Assunto: Manutenção de Indeferimento
Interessado: HILLEL SHAPIRA
Processo: 08702.002931/2018-84
Despacho do Coordenador-Geral de Política Migratória:
No uso da competência delegada pela Portaria nº 623 de 13 de novembro de
2020, publicada no Diário Oficial da União, de 17 de novembro de 2020, recebo o recurso
e, quanto ao mérito, nego provimento, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, mantendo-se a decisão recorrida, vez que o recorrente não possui quatro
anos de residência por prazo indeterminado e portanto não atende à exigência contida no
inciso II, art. 65 da Lei nº 13.445, de 2017, não apresentou documento que comprove a
capacidade de se comunicar em língua portuguesa, e portanto não atende à exigência
contida no inciso III, art. 65 da Lei nº 13.445, de 2017 e não apresentou nova certidão de
antecedentes criminais emitida pela Justiça estadual, vez que a apresentada inicialmente
está ilegível, e portanto não atende à exigência contida no inciso IV, art. 65 da Lei nº
13.445, de 2017.

Nº 3.486/2021/DNN_Naturalizacao/DNN/CGPMIG/DEMIG/SENAJUS/MJ
Assunto: Manutenção de Indeferimento
Interessado: ENRIQUE ROJAS SILVA
Processo: 08506.000501/2020-69
No uso da competência delegada pela Portaria nº 623 de 13 de novembro de
2020, publicada no Diário Oficial da União, de 17 de novembro de 2020, recebo o recurso
e, quanto ao mérito, nego provimento, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, por não atender o interessado o disposto no artigo 67 da Lei 13.445/2017,
vez que o requerente não apresentou certidão de antecedentes criminais do país de
origem, devidamente legalizada, bem como sua tradução feita por tradutor
juramentado.
FLÁVIO HENRIQUE DINIZ OLIVEIRA
Coordenador-Geral

COORDENAÇÃO DE PROCESSOS MIGRATÓRIOS

Nº 2.803/2021/DNN_Naturalizacao/DNN/CGPMIG/DEMIG/SENAJUS/MJ
Assunto: Manutenção de Indeferimento
Interessado: YAFATOU GOMEZ
Processo: 08507.000105/2020-21
No uso da competência delegada pela Portaria nº 623 de 13 de novembro de
2020, publicada no Diário Oficial da União, de 17 de novembro de 2020, recebo o recurso
e, quanto ao mérito, nego provimento, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, tendo em vista que o requerente não comprovou ter residência no Brasil há
mais de 15 (quinze) anos ininterruptos, nos termos do Art. 67 da Lei 13.445/2017.

DESPACHO
Nº 3.550/2021/DNN_Naturalizacao/DNN/CGPMIG/DEMIG/SENAJUS/MJ
Assunto: Arquivamento do pedido
Processo Naturalizar-se nº 235881.0066468/2021
Interessado: Eddy Ruidiaz Munoz
A COORDENADORA DE PROCESSOS MIGRATÓRIOS, no uso da competência
delegada pela Portaria nº 623 de 13 de novembro de 2020, publicada no Diário Oficial da
União, de 17 de novembro de 2020, arquiva o pedido, tendo em vista o não cumprimento
de exigência, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Nº 2.681/2021/DNN_Naturalizacao/DNN/CGPMIG/DEMIG/SENAJUS/MJ
Assunto: Manutenção de Indeferimento
Interessado: FRISNEL JEAN FRANÇOIS
Processo: 08460.001219/2020-72
No uso da competência delegada pela Portaria nº 623 de 13 de novembro de
2020, publicada no Diário Oficial da União, de 17 de novembro de 2020, recebo o recurso
e, quanto ao mérito, nego provimento, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, tendo em vista que o requerente não possui um ano de residência por prazo
indeterminado imediatamente anterior ao pedido, também não apresentou documento
que comprove a capacidade de se comunicar em língua portuguesa, e apresentou certidão
de antecedentes criminais do país de origem sem a Legalização no Brasil. Portanto, não
atende às exigências contidas nos incisos II, III e IV do art. 65 da Lei nº 13.445, de
2017.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152021091500206

Nº 175, quarta-feira, 15 de setembro de 2021

ANA CLARA FORMIGA FERREIRA DO CARMO
DESPACHOS
Nº 3.551/2021/DNN_Naturalizacao/DNN/CGPMIG/DEMIG/SENAJUS/MJ
Assunto: Arquivamento do pedido
Processo Naturalizar-se nº 235881.0024580/2021
Interessado(a): JEAN SAMENON JACQUET
A COORDENADORA DE PROCESSOS MIGRATÓRIOS SUBSTITUTA, no uso da
competência delegada pela Portaria nº 623 de 13 de novembro de 2020, publicada no
Diário Oficial da União, de 17 de novembro de 2020, arquiva o pedido, considerando que
foi solicitado a apresentação de comprovantes de residência dos anos 2021, 2020, 2019 e
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